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ministeriai I
viams apleidžiant fpnų iš J||||||||||||H|||||||||||||||||||||||||^

sais pulkais, kuriu oi icie-|Thie translation filed with the post* 
riai ar liko numesti, ar pabė n,'lster at ( hieago, Jau. 22; i«>i8, 

o. Per ištisas savaites me |as «eduirctl by theactofOct.G, 1917. 
<iega buvo išgabenama, be . Ll/.S A. /I\/L.OMJt A /:A //?

me. Lcntrahnes valstybes te 
čiaus duos surišami prižadą, 
kad tie kareiviai nedalyvaus 
politiškame veikime ar pa

Streikas Austrijoj pletojas

Ukrainos darbininkai siunčia savo 
atstovus į taikos tarybas

ypač didžiosios, lankiai palie
kama savo pozicijose ir nie
kas nesirūpina apie jas; o ap
rūpinimas amunicija beveik 
visa sustojo.

AVASH1NGTON, Sdusk
21, •—• Provost Marškai gen 

sako Growder šiandie paskelbė

Iš rusu gi pusės 'I rocki 
reikalavo visiško aiškumo e 
vakuacijos klausimo. Jis pa- 

’sakė, kad buvimas tose teri

Austrijos ministeriai rezignavo

True translation filed with the post-—Pereitą nak 1, jiems begu kad Rumunijos kareiviai už- 
master at < ht ago, L^jbint lovose juršda’m ligonini- '‘laiko karišką poziciją, nors ir

tvi liko nužudyti A. f. Singa-jie pildo pertraukimo mušiu/ l'KRA)NA SUSITAIKAN-1” b K‘. c>kio k:lbi;jsu(Jtį.

n si; vokiečiais. l; finįį rnislerhl ir pr>f. ------------------ (

menės butų didele pragaištim 
tokiam svarbiam balsavimui, 

kad vyrai,^rafto amžiaus, ku taipgi reikalavo, kad bal

savimas 
sugrįžę ; 
prievarta

a» recjuired by theactofOct.0, 1917.p u ame Klausimo, pa 
Sakydamas, kad jo, klausinė 
j tojo, patėmijimai neturi tiksT RI JOJ I

Bersime^? i l engrija.

atidaviniui savo valdžioms ra-

kelti iš Švento Petro ir

>nno is taj |)ie tuzinas ginkluotu žmonių

Ukrainm -‘lian-fPar?(,-vli 1,,vas >>"vtisiu mini 
1 tsteriu.

užmuštas
kuriais ji turi 0anl ^miegant; 
kuriais kareivi kulkos. Skivi kulkos.

Litovsko žinia 
d ivvkus taikai

leista šešios kulkos.
Po to žoingžudžiai a

riuomenė alėjose 
ištraukta ir vra ir

1917 m., nebus ‘ paliuosuoti , 
nuo tarnavimo kariuomenėj. L

Jis paliepė valdžios agen- •

imi ir
gyvento

j (Premieras dar pridūrė:
Labai žymiai susilpninama 

musu taikos pastangos, jei ne
atsakomi žmonės reikalauja

(master at (hieago, Jan. 22, 1918. ardus visuose atvejuose, kur 
as requircd by the act ofOct. G, 1917.'victos |Xxirdai davė paliuosa 
RUMUNIJOS KARALIUS (viinus nuo tarnavimo kariuo- 
PASJSLEPE NUO RUSU menės delei užlaikymo šeimy- 

.--------- uos vyninis, .kurie yra vo-
.Dabar esąs po talkininku (|n pO gegužės 18.

True translation filed wilh the post- 
naster at ( hieago, Jan. 22, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917. 
MANO APIE PAS1 LAJ

(jautosios Londone žinios

Tuo pačiu laiku
'M e. Idoo 

turėtu c
mano, kad valdžia

yra surištas su reikalavimu u- 
v*

mios taikos.

True translation filed with the post- 
jiuistcr at Chicago, lai). 22, jqi8. 
as rcciuired by the act ofOct. G, 1917.

Tujos

le pelnyčio je, 
transpi >rtacij< >s

Bando sudaryti 
'•abinela.<uomei 

istemastrantams nebus leista stoti į 
talkininku armijas kol nebus 

,, .. , išrištas jo šaukimas Ameri-U
rerdmandas, . i Al

kos kariuomenėn. į

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll komitetui, jog jis mano, kid
Truo translation fiie(| with the post- valdžia turėtu f>asilaikvti ge- 
n-aster at ( hieago, Jan. 22.' 1918,1 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Svarsto apie 
Lietuva

pranešama, kad Rumu- 
karalius 
bolševiku u

pė areštuot, dabar

\VASHiNGTON, Sausio 
. —• Generalis direktorius

racijas 
.visu k

ir (leinoi
pranešama

slėpė vienoj iš talkininku am
ležinkeliu opera vintą tūlam 
aikui po įvykinimui taikos ir 

nesugrąžini jti privatiškai

True translation filed \vith the post*

kad taikos stitariyj butu įde jHil^eviKat areštavo pereitą ra į)(j protekcija iraucuz.u ka 
tas punktas apie urnų atnauji niėnęsį, nežiūrint kad jie bu-’rjn^s misijos prie Rumunijoj 

, • v • • • •• .*“« • • t
nvmą ekonominiu susinėsimi 
ir pradėjimą dip 
konsuliariu ryšiu 
kaip tik galima.

Kadangi abiejų
gaiai skaitė reikalingu išdilo 
t i žodžiu raportus savo vai 
džioms, sakoma, susitarta a

taij> greit, jie buvo liuosi nuo areštų. A- 
jbu jie buvo žymiausias na 

imsiu dele 1 riais konstitucionalistų dc

PITTSBURGH. PA.
j Ke L a 
tai.” sakė f

is reųuired by Ihc art of Oct.G, 1917.

šiandie
\ iennos
nisteriu v

Žinia
leikahf ministčris grai
Toggenburg 1,rando

kabinetas

žinii

griaus*
as \ on

refori 11

tu- / ’okieėiai nesutinka
publika ir si art

streikas platinasi.

True translation filed with the post- 
nraster at ( hieago, Jani. 22, 
as recfuired by Ibc act of Oct. G, 1917.

labiausia
atstovau- mino

^įrengęs

tai pjau

ma.

Tme translation filed with the post- 
rmuter ai (hieago, Jan. 22. 1018, 
;ts rccpiired by the act of Oct. 6. 1917.

UKRAINOS D

( )

pripažino.

. — Bolševiku konlroliuo 
noji Ukrainos Rada Char

žiavinuii j taikos tarybas Bre-
9 Litovske. Delcagtai šian-

jau kalus su valdžia ir aš esu į
a Austro \ engrija reikalai! 

lia taikos.
Siandieninia pranešmai ‘pa senatorius Stone

lančiai buržuaziją J.

as reqiilred by the act of Oct. 6, 1917.
pasakė po trumpą

to

/ r o
I U 
g re

va

i ’ien išdti

Saulio

-Tolimesni pranešimai is a- karei pjl.|n g, 
bte.iij, rusu ir vokieeuj, pusnių |n)s S1 žinti ju 

> Brest Li- • . mnkams .
id svarsty-i „» . • |ts mano, kai
daugiausiai •* nauja situacija. 

Kur- • •*. .1 • ' • •„pasitikti naujais 11 
statymais ir butu

I v

reik. ‘ tiems šėrininkann

1 )r~jos |nKlj šerede
;kclil’- [Lietuvos,

landi jos klausimuose.nc-
Imtu galima suvienyti Birutės 
Chorą su Aido Choru. Mat 
čia abudu chorai gyvuoja ir abu
du gauna dykai L .M. I)r-jos 
svetainę lekcijoms ir rcpvtici-

Ilcrbu už; ubežiniu rcil.aui v V
minispris rroekis prieš

I I

vtižuositint iš Bresl Litovsko
Įu;isakė vokiečiu užrubežiniu .

.. . vtis paaislkejo
(reikalu ministerim Dr. von
(Knebiniam!, kad jis švažiuo-

ministeris Dr. von Kuchl- atgal geležinkelius i 
manu pasakė, kad jo \ aidžia ojieravinią pirmiaus 
sutinka leisti austrų-vokiečiii dus tu įstatymu. ( 
^žmonėms balsuoti apįe savi 
ateities politišką likimą, be 

skai- tas balsavimas turi įvykti ne

su vienijimo klausimą padiskusa- kinimui visuotinos taikos.

jeigu veikus
su \ ioniji- laikinai pei

naši Judėjimo •21. — Charakterizuodamas 
buvusi prezidentą Rooseveltą

kurią reik-s leido manifesta, reikalaujanti 1 c 1 •' kaizeris turi Amerikoje ir
užtikrinimu, kad taikos tarv-'. ..t jkaipo maistingiausį is >\ar-

|besiiiu Amerikos žmonių”, se 
natorius Stone šiaude laik\reikalavimais

• 4. • ’ ’ M

jirivatmį manų .
neiš, ei
tas ims

\ ieunoje pranešta, kad stre’

aidžios iiuosa: \

.valdžios nuosavi

ręst
ii juos pripažino ir pasiuntė Į darbininku ir akreivu atstovu . I I V V

tei išdavidui mą žiu retu

>u
Ibėjo Birutė? 
(iamulis, sėti

pir Sulig pranešimo is Berlino, 
atėjusio per Amsterdamą,

savininkams
»elcžinkcliii jų 
operavinmi pa

jomis 
rainos aeicgatais ir nusprę 

ištikrųjų atstovauja I
k raina

jo išvažiavimas niekuo nepa
rodo pertraukimo tarybų ir 
jos tęsis laike jo nebuvimo.

ulmybės l-'ondui. kuriu surinkta

buvo 
i nė.
n.:i y iorina-

atidarymo
Steigiamojo

Ukrainos nariu iš v
100, dalyvavo prie
ifumpi’ gyva k

True translation filed \vith the post

is rcquired by; the act of Oct. 6, 1917.

tarnas Įpainiojo.” 
mos. - .. Buvęs

reii 'ri pasinaudoti

vargai t r 
taipjau dai- 

vakarienėj.

piet.
\'<»n Kuchlmati.

/raliai agentai 
krata Laisvo

AI alda viją.
Sulig vienos žinios,

/o mavora i \ ienna, tasis g 
elefonavo į ritmus, kad pa 
įėjimas Gratz’oj “perdaug o 
uis, kad jis galėtu išvažiuot”

Rūpestingai pr 
natoriaus Stone 

~ pirmoji politiškos
'akyta kongrese nuo 
Istiju įsimaišymo i 
kaitoma kaipo j>rad-

True translation filed with the post-i 
tniaster at (hieago, Jan. 22, 1918, 
as ręąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kad kam ko

m teras

A.MSTERDAM

pro

True translation filed with the post- 
inaster at ( hieago, Jan. 22, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917.
DU KERENSKIO \ID IS

Kokoškin ir ' 
sta nužudytais

nežiūrint pertikrinau
21 —,21.

lutieji vokiečių lai Lei 
prašo aj>ie nejiajira -ein

.eitung

LOUIS. Mo., Sausio Kna 1)USC neparoue patu 
- 16 Šmoniu sunkiai su priinui musu nuomotis

jie mano, kad jie surado kaip žemesniame Vengrijos parla- 
( bieagoje išleidžiamas I., \\ . fincnlo bute premieras \Veker 
,\V. laikraštis pereina per kra Je, atsakydamas į klausimą, 
sa. 31 rusas, beveik visi dra pasakė, kad valdžia laikosi

amžiaus, liko
• i konfiskuota

siu hudu įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ka turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkime Nnu ji e- 
n o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jįenaa, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
b>mą ir tas jūsų pasi- 
Rkejhimaa atneš jums

Skaitykite ir Platinkite 
«NT \ T T T T V M A Q ”

linuotii kareiviu užimtose te- literatūros, 
ritorijosv, kad užlaikius viešą apart d\ic

knygos, kontrilniciju ir ši pažvalgą y 
M. W. ra remiama kiekvienos mo
juotieji nąrcliijos įstaigos ir, svairba 
lii«> p^ usia karaliaus. Preniicra-

1840 South Hatsted St. 
Telefonas CanaI 1506

Sausr'

’ --------------- - _---------------------  - * | _ . .. ė
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N A U J I E N O S, Chicago, III.

žinoma, esama

Susirinkimas iŠLietuvių Brastoje 
jeigu kam tatai 

aišku pirma—,kad(tora Černova, liudija, 
šinieji socialistai 
viršų. Černovas

Apžvalga
KITI SOCIALISTAI— 
“GERESNI.”

jogei 
turi
yra,

visuotinų taikų Rusija negali no < 
įvykini vienoms savo jiego-jame 
mis. Ji pajiegtų padaryt tik- nors ir ne social-demokratas,

(KLAIDA.

tiškinasi dėlei tos

“Vienybė L.” pripažįsta, 
kad Europos socialistai stoja 
(už Lietuvos laisvę. Bet ji at
kanda, kad lietuviai, socialistai

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

. .02

. .12

. .50

$5.00 
3.00 
1.05 
1.25

.65 
7.00 
8.00

kurios reikštų pažeminimų 
Rusijos demokratijai ir per

vadinamos “internacionalistų” 
sroves vadas sočiaiistų-revo- 
liucionierių partijoje. Jo va-

(kuria laisvamaniai buk turį 
Ibuti “išpjauti.”’ Jisai sako,

< <: ,*

Jei lietuviai socialistai nc-

o.kitataučiai socialistai dau
giau rūpinasi, tai juk du

tams.
Visuotinos ir deniokrati •nome, savo suvažiavime pra-

bendro visų šalių deniokrati renskj už jo dešinumų.
Taigi, jeigu bolševikai iŠ-

(tij<:>s jiegų suvienijimas tuo jvaikė net tokia Konstituantų, 
lengvinus virs faktu, juo įtek-’kuria kontroliavo Černovo

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ....................
Pusei meto .. . ..........
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiniu ... 
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš-, 
tvi rankraščius adresuoti tiesiai >| 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti |jj 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakeija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir

|roji neturi reikiamos įtekmės 
ir galybės.

tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- .

tiktai žmonių mažu-v

duoda progos V'okie-
junkerių įgaliotiniams1

... ............._. es ranKi aseiiis i:n\vu u* Ji CUClJiUC. 
trumpinti. Netinkant spaudai raš*h • •
tai naikinami, arba grąžinami algai, |U ‘ K
pareikalauja jų ir aistuncia Kiasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo \yo 
lėšoms apmokėti. ■ .
Asmeniškai Redaktoriui matyti gali- i • 
nia tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. tmus

Redakcijos 
Straipsniai r

turėt valdžiav

siaiškina tuo,

talkininku di- v

sas butų pakankamai autori- 
etlingasl šalies viduje, tai;

neru-
savo

butų menkas pateisinimo pa-

kad bent
yra ne-

darbas, nors ir 
butų teisinamas;(Raštu 

pjovimas butų dar aršesnis 
dalykas. ✓

Iriai tečiaus tokia pagiežų 
(stengiasi sukurstyt katalikuo
se prieš “bedievius,” kad iš
rodo, jogei jie šv. Raštų su

kurie laukė ko gero u6o 
socialistų, bet tik ne nuo 
lietuviškųjų. Juk pačios 
“Nauj.” nekarta tiį paste
bėjo. Tautininkai ne so-

tų, kurie cna prieš tautų,

sima. Jei lietuviški socia
listai ir toliau bus indife
rentiški lietuviu tautos rei-

Naujienų Skaitytojams.
Naujienų Administracija dabar gauna daug pasi

skundimų ir rugojimų iš savo skaitytojų, gyvenančių ne 
Chicagoj, kad jie dienraštį gauną labai nereguliariai. 
Tolesnėse nuo Chicagos vietose Naujienos, sako, gauna
mos tik ketvirtą arba dagi penktą dieną. Kartais per 
kokias tris keturias dienas visai negauną, o paskui vienu 
sykiu ateiną kelių dienų numeriai.

Mes pranešame todėl da sykį savo skaitytojapis. kad 
dienraštis kaip pirmiau, taip ir dabar, leidžiamas ir Iš
siuntinėjamas visiems skaitytojams reguleriškai kasdie. 
Kad skaitytojai labai nereguleriai gauna Naujienas, ne 
mes esame kalti, bet pačtas, o ypatingai — pairimas ko
munikacijos, netvarka geležinkelių sistemoj.

Dėlto mes prašome gerb. savo skaitytojų ir ėmėjų ne 
“kikinti” mus’ nes ne mes kalti, bet suprasti dalyką, ir tu
rėti kantrybes, kol geležinkeliai susitvarkys.

Draugai, supraskite, kad dėl šios geležinkelių ne
tvarkos mes daugiausia nukenčiame; užtat nebauskiie 
mus be reikalo, bet užtarkite Naujienas ir dar labiau — 
reinkite jas!

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA

nume
—.'...7 ------ ryj).
kale, tai suprantama, kad dabar atėjo kandidatų
tautininkai nebus ju drau-J ^LA. viršininkus nominavi-

Ta pasaka apjte lietuvių so
cialistu 

d Y1’* visai 
Amerikos Lietuvių Taryba” |S()C^distai 
arėjusi susirinkimų VVash-Ac^clcniįa jU(lčjim<į 

vienų punktų po ingtonc ir nutarusi keletą da-pa’L pripažino \ . I 
ija iš-r°Ėl tiž Lietuvos laisvę. \ra- 
I ietu- (dinasi, jie dirba Lietuvos lais- 
reil-ą-|lvčs reikalui, o ne ignoruoja

Ar mes nematėme, 
nuo laiko savo jsiga

ISTORIJA.
atviros,

kito? Jie pirma stojo už tai, tykų: paskyrusi dėlėj 
kad patįs žmonės, o ne vai- dėstyt VVashingtone

“indiferentiškumų”
tuščia. Lietuviai ^inoi

visų laikų rėmė ir(asin^nU
, kuris, Jaina> '

ko- ‘sakomas asmuo užimti gar-
ccntro įstaigoj

už kuriuos

vienok ' neiš-

r--------;

Sveikatos Skyrius

Atsakymai i klausimus.
. .J. K. Misiūnas iš R<icktord. 111 
•klausia ■— .

1. Kas geriausią valgy 
metu vaikui?

2. Kas darvt. Ikuoniet vaikiu

vienu

Kas daryt, jei vaikas dieną 
ramus, o naktimis uemie- 

kartų '

rio valdžia, 
’.suotinos 1 

---------------- ------------------——' inc tiktųi neatsisakytų peržiu- jdžiau.siu. sn 
True translation filed with the post-] 
mastei' ai Chicago, Jan. 22, 1918, 
as i equired by the act of Oct. 6, 1917.

Smūgis revoliuci
jai ir taikai.

Konstituantos

- < (tokiu momentu, 
.. pkuoniet

kima

esą mažumoje.

ranku.

Jie reikalavo vi- (500,000 Amerikos lietuvių J IR-'t ' • L. > ,r kartu su ja 
taikos ir vadino di-jįvardu kalbėt Liet. Brastoje, (kiti tautininkų laikraščiai, tu-

ratinei taikai; vienok jie vė

v ra :

centraliu valstybių v „ v
ir, pirmoje eilėje, 

d a r 1) i n i n k a i—pradėjo e n e r g i n -

jokių reikalų su >ciiei(le- 
niann’o partija; vienok jie už
mezgė ryšius su ta partija ir

rimų pranešama taip: (prieš socialistus, pagal kurį
. _ . . . , v. Jsvctimu tautu socialistai esą

Ant 13 ir 14 kovo siu l, v , t feeresm, negu savo tautos so-
1918 metu nutarta saukti. • . ....... v . fcialistai.
į vvashmgton, 1). C., visuo-|
tina Amerikos lietuvių po-!
litiška seimų, kuriu kviečia-į 
m i atstovai nuo parapijų Jrl

tuo pačiu laiku Pildomosios Tarybos, 
aipo išdavikus, žmones turi tam pamato.

•|K klaba r ateina žinių iš Euro- 
'.Jimis, kad Vokietijos socialis-

sveikinimais.
tumo tikybinių ir socijalių 
pažiūrų jų narių. Seimo

tai atkakliai suisiėmė su pan- jajkėsi tos nuomones, kad rei-
(germanistų gaujomis, ir kad

hutu isskirstvta, tau supran- 
tania, vienu pirmiausiųjų josi 
uždavinių butų buvę suorga- 
nizttot valdžia, pildančia l\on- 
stituantos didžiumos valia, v

T»ol Še v i k i ško j i K on s t i t liau
tos mažuma pavartojo gink-

streikas amunicijos

tų judėjimą nuožmus bolševi

noma, kuoblogiausių.

ka didžiuma.

idogas jisai yra visii-pir- 
ina tuo, kad jisai laikinai už
kirto kelia Rusijai prie susi-

ninku minios susilaukė iš Ru- v

[sijos šitoje svarbioje valan
doje revoliucinių kovos me

t varkymo. Rusijoje, 
jo. viešpatauja dideli:

telegramų pranešimais, ar ne, kas kita, kaip moralis smūgis

sui rutę visosev

)ė gimdo 
gvvenim’o

Turint omvnėje, kad Rusi
ja pergyvena didelės revoliu
cijos laikotarpį, toks dalykų 
stovis tenai nėra nuostabus. 
Bet suirutė juk yra baisiai

kia kariaut su Vokietija iki 
ji nepriims demokratinių tai-

net apeliuot į patriotinius 
žmonių jausmus. Jie, paga-

džių už tai, kad ji nesušau
kianti Steigiamojo Susirinki
mo; vienok jie, paėmę valdžia 
į savo rankas, ne tiktai per 
pust rečio mėnesio atidėliojo 
Steigiamojo Susirinkimo su
šaukimų, o ir išvaikė jį.

Kokiu tad dar žodžio

tikimi organizacijos reikalui 
ir nepageidaujami asmens, 
kuriems Susivienijimo reika-

asmeniškas

rinius patenkinti.!

siaurapročiai pasitenkinimo balsai.

^Amerikos socialistus už prie dėl pakeiskįme.
šinimųsi imperialistams.

Prie to-gi, tautininkams juk 
nepritinka niekint savo tauta! *.*

ir

Atsakymai"

i l ienas (karves 
svarbiausią. mai."t< > 
■Įima pradėt duot

turi

ykį dienioj
syvų, sme-

Galima pradėt duot biskj 
su pienu, užbaltintu zhtpių, to
kiu kaip kruopo", retkarčiais bis- 
kutii minkštu vaisiu, 
čia paminėti ir 
priedai turi užimti

neminėti

maisto daų, mes pienas vienų -me
tų vaikui yra tikamiausis mais-

miausiųjų 
jos tikslų 
dabar, ka<

buvo vienas įžy- 
Rusijos revoliuci- 
nuo 1905 m. Ir

kurie savo smarkiais

da progos kontr-revolucionic-r 
riams varyt savo darbų. To- kty 
dėl visos revoliucionierių pa-Į pa ir .*■ 

u. k..«. ’jjndengt
zėmis. 
sitituania

stangos privalo būt dedamos 
am to, kad ja kuogreičiausia

< prašalinus.
() vieniutėlisjam būdas yra 

suorganizuot Rusijoje valdžių, 
tikrai atstovaujančia žmonių 
didžiumos reikalus, ir išrišt stato matyt, kad milžiniška jo 
stambiuosius šalies klausiniusJdidžiuma susideda iš socia-

mų norais, 
ir antra

sirinkimo.

tikruosius Am. lietuvių jau
smus;'!)) tarti žodį, ko 
Amerikos lietuviai reikalati-

apie spartesnį darbų Lie
tuvos atstatymo reikalais;
d) bus vietos visokiems 
naujiems įnešimams.

:ad klerikalai ketina pakar- 
ot ana istorija, kurių jie pa
tarė 1914 m. pabaigoje?

•yba” yra vienos tiktai klcri- 
neatsto-lau- feahj srovės įst 

j tj kati j ant i nieko ( 
tiktai ta srovę.

čia neina dalykas apie I 
renskio režimo (valdžios) iš-

Skaitytoju Balsai>

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kalbant apie SLA organi
zaciją ir jos “viršūnes’ .

Geros valios lietuviai, su
pratę savo žinbnių reikalų, 
jau senai įsteigė) plačiais pa
matais susišeljJramųja ir ap- 
draudos organizacijų — Susi
vienijimų Lietuvių Amerikoj. I Jį—ne 
Tikslas prakilnus—nors dali-’rUpj

Kalbant apie tinkamus 
didatus, sakyčiau, kad 
vienas asmuo, nors užmirštas 
.ir plačiau nežinomas, bet šė
mai Susi vienijimo įstaigoj pa
prastu darbininku dirbąs, ir 
atliekas visus centro įstaigos 
reikalus; be to asmens ten

kan

tlio reikalai butu tvarkomi, v
O vienok tas asmuo neturi
nei sprendžiamojo balso.

Norit žinot, kas tasai
niuo?

narė

nat palengvinti suvargusiai
našlei ir našlaičiams likimą1

]<ajJdrįsta skirti delegacijas ir da- savo penėtojui nužengus į ka-
Ke-^nėt įgaliojimus nuo 500,(XX) pus. 1

.'(Amerikos lietuvių! Bet musų vadovai (daž-

tikuodavome), o tiktai apie 
tai, kad nušvietus bolševikų 
jpolitika. Ji, ant neįaimes, vi-

Ji pasirodė tikrenybėje ne 
kokia net, kaip ja buvo įsi-

ne

namas; gal 
jis gauna: 
gal ant or< 
bei netrauna

•ra>ti priežastį, kodėl 
. » (jai maistas yra 
•kį vaikas turi gaut.

nereguliariai maiti- 
perdaug saldavniu

gana meisnesania^

nes 
per-kitaip vaikas valgytų met 

daug. Aplamai vaikams Teikia 
duot biski mažiau. ncgXi jie gali

Ona

išimtinai S. L.A. rei-

no. Jis turi eit miegot yisaua 
toj ipočioj valandoj ir turi guli 
•atskyroj lovoj. Vieta turi būt 
rami ir tamsi. Nereikia perdaug 
ap’ldot, kad nebūtų peršilta ir 
sunku. Guldant, reikia išrodyt,

vaiko supt, nei

Toliaus, ji sugalvc 
ti “visuotinų” seimų.

niausią nepašaukti), prisigre
tinusieji gyvenimo vairu val-

kita musų visuomenes dalį. 
Klerikalai rengiasi padaryt 
!tokį-pat “visuotina seimų”,

ne vienai 
stančianis 
teikdamas 
vindamas

našlci, bet ir tuk- 
nušluosto ašaras,

mažyčius išauklėti,

pasaulįo akyse didžiausiais re- 
violiucir >nieriais.

’ Bolševikų komitetas, išvai-Jfmat, pasirinko blogų kelių:— 
Konstituantų, mėgi-(suokalbių kelių; ir jie, tuo ke- 
ų savo pasielgimų liu eidami, pateko* į tokį kčb- 
revoliucinėmis fra- lų padėjimų, kad dabar tapo (kada atsimeni, kaip griežtai

Sakių Brooklyno seimui.

Irai darosi ypatingai aiškus,

kad tokių plačių žmonių 
kimi 
savo 
savo 
ėmė 
een-

esanti buržuazijos rie visai nesutinka su jų pa- |doje visuotinojo seimo idėjų, 
t ka jie gali įtikiu- Ičių programų. Su kitoms srovėms, ypač su

Juk
buvo ginkluoto suokalbio dar- IJ)endrai veikti.

Taip viena, kaip tokių atstovų, kaip socialistų, 
di būt atsiekia tik- dagi beveik ir neatsilankė; o

bas. Ir jo rezultate tapo 
steigta ginkluotos mažumos 
diktatūra.

Rusijos bolševikai, tečiaus, inais (kurie, prie to, visai ne- 
išvaikydanV Konstituantų, su- ^ntržuaziški). —

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

(šaukia seimų, 
buk esu suvienyt visų srovių 
žmones! /

Kam jie dangstosi “visuo
tinumo” skraiste? Juk aiš- 
jktt, kad pagal jų sumanymų 
[tas seimas tai bus vien 
\parapiji< ir parapijinių 
nižuciin seimas.

'iitidK? fetrini

Jei tos musų organizacijos 
nariai geidžia turėt tinkamų 
centro sekretorių, tai, mano 
nuomone, p. O. Alytienė ge
riausia tam tiktų, juo kad il
gus metus dirbdama centro 

tam pa
jos.

nmkose dalu’įj nešiot. Nereikia 
duot valgyt nalkėia, kada jis at 
sibnnda. Nereikia nieko duot 
žįst, kada jis miega. Nereikia 
dienoš laike leist perdaug mie
got. Gali būti ,kad yra kokia 
liga ir todėl jis 'nemiega ramiai.

tyrimo ir kompetenci

i

daktarą.
Dr. A. Montvidas.

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!

tiktai
orga-

nias valdyti ir jas saviems iš- 
Tokavimams pavartoti, o tik
ruosius organizacijos reikalus

i-viu. it/ill
lote •

kitam pavartoti, būtent, 
ambicijoms patenkinti,

kurio tikslu’jr g|oj)a—atstumiant į užpa- 
’ ] kalį.

tikėlės—žemos, juodos.
ras traukia iš akių, nenoroms 
turi žliupčioti ir vieptis, skai

šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laiką.

Reikale kreipkitės:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago. III.



22. 1918.
M— .... »

Kruvino Nedėldienio

Prakalbos
linu - I. I II I TI -'i .1

ROCHESTER, N Y.

Protestas. liatns.

ne darbo žmonėms, o 
listams ir šiaip turtuo-

Panedėliais už
daryta, jsakius 
Suvien. Valst.

Valdžios.

Jūsų nuiiio swvy= 
mojimai., laba H 
korteles, ir kitHej* 
heliai bot h?

Paminėjimas (sausio 9 dieną. 1905 m. Rusijoj) kritusių ant bari
kadų 25000 Petrogrado gatvėse* ėjusių pas carą maldaut laisves ir 
dttOOOA. O šiandie Rusijos bolševikų kova eina uz. laisvę ir duo
na, ir liko nebepergalima, nors ir žuva tūkstančiai kovoji*. Taip 
ir Amerikos P. P. Darbininkų kova už laisvę ir nasHtuosavimą iš 
atginęs vergijos; ir kuom ji skiriasi nuo Rusijos bolševikų.
Kalbėtojai kalbės rusų ir lietuvių kalbose. Prakalbas rengia P. P- 
I). Org. šiose vietose: utarninke, sausio 22 d., l.iuostybės svrt.,^1824 
^Vabansia avė., ir seredoje, sausio 23 d., čemausko svetainėje, 
Union avė. ir kampas 19 st. Kviečia P. P. D. komitetas.

THE NEW RIVER COMPANY
Operuoja 15 kasjkly The New Riyer anglią kasyklose, kurią 
daugiauHia yra prie dviejų gelžkelių, duoda gerą parupinimą 
karų ir kasdieninį darbą. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda darbininkams namus lengvu išmokėjimo budu. TU
RĖDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAITE Gali panaudoti ke
letą gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užlnteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje ~

džio 30 d., 1917 m., susirinkime 
perskaičius tilpusius “V. Liet.” 
No. 50 Binghamton’o Lietuvių 
protestą prieš “Draugą” ir atsi
šaukimą į Kochesterio Lietuvius, 
siuomi praneša viešai, jog R. L. 
Taryba neturėjo jokio susinešimo 

nė su Binghamtono nė su jokios 
kitos koflionijos lietuviais kas dėl 
A. L. V. Seimo šaukimo nei IkiV- 
tokiais reikalas. Tik tada, ka
da jau tilpo Binghamtono Lietu
vių rezoliucija apie A. L. V. Sei
mą, męs atstŽiYtojome apie Bingh- 
tono Lietinių veikimą; taip, kaip 
ir P/utų kolionijų veikimai yra 
tik tada visuomenei žinomi, kaip

medžiai 
gėlės ž 
n i ai boles muša. Varguolių vai- 

basi gatvėmis laksto. Die-

Musų Dusyk Metini
biški•r op 

damas neturi
atvėsta. Čia 

supratimo,

v ak il
gy ve n -

sara.
r Kapitalistai Šilkais pasirėdę 
gerai pa.sivalgę, puikiuos rūmuos 
pasilsėję, blizgančiais kai veid
rodis automobiliais, važinėjas ir 
gėrisi malonini švelniu oru, dai-

P. O. ANDERSON.
McDonald, w. va.

Taipgi )pr<>
" I )ajrbi ninka.”

Darbų yra neper- 
t/.darbiai prie sun- 
Alidcli, paprastam 

už devynes
temoka prie

Dabar mos esame pasirengę dėl šio didino išpardavė 
lyginasi an bite vienų kurj mes kuomet, nors turėjome 
kainuoja 30c. svaras, darytų visai negailiau dėl mus 
turėtume pirkti šias prekes šiandien, bet mes prisirengę 

ziitgal, teip, Ir teip toli praeityj; kaip metai.

paišine btaklių muslino, 
36 coliai pločio, atkirptas 
nuo pilno šmoto- 24c ver
tės, 10 yardų apribota; 
vardas j 4įc

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

NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

AKINIŲ

laikraščiu

tvo sumanymus dvi vi
ščinio ne Rochesteryj 
: jam Nliantiš išdirlm

teriečbus tik buvo j 
mą pakinkę, bet vis 
aikštėn iškilo ir vi 
pastangos, dedamos 
Amerikoj lietuvius, 
kais” ir 1.1.

dėjimu.
I )arbo žmonėms

(’alifornijoj.
daugiausia.
kiti darbu u v

I darbininkui
1 valandas
lengvesniųjų darbu 
pati, bet užtai reikia dirbti 
šimtį valandų. Bet 
dirbtuvių paprastam 

j temoka 
' įlinkai

Lockwood baltytos paklodes, 
2’/4 yardu ploZio, paprasta 
55c. vertė (io yardų aprib.) 
sp^'iniiai už yardą. 39c 
Tikro rymiško pavidalo rank
šluosčiai, linu atausta, tvirta 
spalva, raudoni kraštai, -r<*_ 
gulcrė 12%c. vertė, 10 yardi.i 
apribota, yardas 8’c

Bovelniniai Batts 
didelė 3 svarų 
rolės padarysi 
dės, kiekviena 
kainuota ]>o

rolė 15 vienos
72X90 u.žklo- 
speclallai np-

69c

darbininkui
dienai. Amat-

s liberalų £iau* 
sulklaidinti ,anl

nie-l1,a'nuėjo

l\. L. taryba nėra gavus 
kių sumanymų iš redakcijų 
iš kitų ypatų 'kitų kolionijų.

Čia prisimena Jatdo
džiai: “Viešpatie, negu

zo-

rcdaikcija ir daro kokius /pila
ntis bei siuntinėja i lietuvių ko-

žinoma, 
Jet šiuo laiku papras- 

dai^Iio gauti la-
.sunku, o tas ypač 
daug jų čia iš ‘kitui

maža, o pragyvenimas (brangus— 
taip jau brangus, kaip ir rytų 
valstijose. Dėlto viešpataujaturiu

liko”,*;'”!’ )'!
si 09 vai

kių kitokių redaikcių. T 
r Darbininkas” moliuoja taip 
gydamas, kad R. L. 'TarViLti

Pirm. J. J.Žilis, 
Rast. K. J. Semaška.

BALTIMORE, M. D

as. rigiau- 
galima gaut

15 centų, tai meksi
kiečių ir japonų laikomos, bet 
užtai, tu viešpatie, kolks valgis!
O kur biški žmoniškiaiir, 
kandis atsieina nuo 35 
ir daugiau centų.

•Visokį fru k tai
svarais, taip lkaiq 
čeipas” Rytuose, 
geriausių tuzinas 
sviesto svaras 45

tai uz-

parduodama

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvot tktBMIfant,
Jeigu nuolatos Tau tiaros krinta II akių,
Jeigu Tau skauda akys. 
Jeigu skaitant raide* susibėga | krvva. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,

skaitant raidė* susibėga | krwv<.

Jeigu tau skauda akys įkaitant arba ihrvant, taokart tai 
reikalingas akinių.

Daukite apžiūrėti savo akis specialistu! akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Iv. Vaitelius parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig Jųsų aklų ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

specialistui akiu, kuris turi 15 metu ra
joje. Stiklai Šlifuoti sulig )qsq akiu ir 
t, labai viduti n ilk a kaina.

TEMYKIT MANO U2RAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampa* 18-tos gatvės Ant Platus Aptiekoa 3-ras augttai
Valandos: nuo B ryto iki Į vak. Nedaliom nuo I ryto iki 12 dieni

TeL Canal iSU

VDRNATIN1B RBGIHTBUOTA* BUBĄS APTTBKOBIUB ANT BMIDCUBPOBTO
vyrams ir suaugiems

Akintai aukso r*muoa« nno 91.09 Ir •»* 
gRtau. Sidabro rtmuooo nuo 11.99 fr 
•uglėlau. Pritaikomo akiniu* uftdyfcą. 
Atminkit t Galve* *opčjima*, narvillne 
inas, akių »kaudėjimaa, utvilkfma* <* 
tt. yra vairiai* (vairią ligą, kuri* galt 
būti praAalintoa gerą akinių pritaiky
mu. Uty r i m a* uidyką, J*i p«riti ar
skauda aki*. Jei jo* raudono*, j«i gai
va sopa. j*i blogai matai, jai aki* kli
pata. n*tęsk ilgiau, o jiUkok pagolba* 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma ą. 
kiniai uAdyką. Atmink kad mm k*4- 
nam gvarantuojam akintai tr kirsk ta- 
nam gerai jirirankatn.

B. M. MOSIBOrV. ■b9pM«M Optika*,
Jai jų* **rgate ir reikalaujate patarimo arba laktų, ateikit pa* man*. Al bavau ■>- 
ttekoriua Kinijoj viri 19 matą. Amerikoj U ■»*•<. Al duodu patarimu* DYKAI. Gali* 
padaryti bli* kokiu* rus Ūkia vaisto*. Al r atamanai *ju tik GERUS daktaru*. Al **• 
draugas fano olą B. M. MUlBOrP, B149 KO. MOBGAN CHICAGO. IU

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

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

DR. A. A. ROTU
KUŠA A GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Spėri,,tintas Moteriškų, VyriAkų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų

133 S. .V'Unnd Avė., Chicago, 111.

10-11 ryto; 2 3 popiety 
Ncdeliomu 10 12 dieną.

d SL, Chicapfi
tie Uruver 36” '•

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
’f nuo 5 iki S vakare

Išpardav. Bovel, Prekių
7 fKp&r 

žalia bov 
kaina

bove.jninlų yrt-1 
Faktao *- ‘ 

reikalauti 
prie

avittini;, fctv.i 
ė.a.<j žalia bovetna, Huaimeri 

dabartinės kabias, j» ųru n«» >• 
>’io išpardavimu siėi ntiirn ch.!. i

Indi’a drobė 33 colių pločio, 
pearl baltumo, puikios koky
bės reg. 12^0. vertė 'T'f / 
specialiai yardas I / 2^
Baltas marškiniams perkelis, 
36'colių pločio, puikios ko
kybės dryžos ir figūros, 22c.

131/2C
nebaltytas,

pločio; UA’len<b»

y ar ias

Stalavas

Lovos paklodes, 81x90 
tra tvirtumo, < 
apskriti siTiu <) I

| EvereUe Gln»*5c (;u»r 
| ham, aukltiH dryxbg ir 
i kvortele*,— paprastu JPc 
j vertė (10 yardy apribota) 
I lite

Puikus kimono „finelis, 2'/

Raitytas r-.fiiiiytai flunHa, 
storas, abiejų ,pi!siv audimai.

12Hc

grlvių visata a tai, tvirtų 
pKkričiu KiuJų kokybė im«

Sausio 13 d. tautininkai Barry 
svetainėje buvo surengę .prakal
bas. Kalbėtojais buvo inžinierius 
T. Naruševičius ir ktmiį-tvs. J. Ži- I 
linskas. Pirmasis kalbėjo apie i 

Lietuvos padėjimą. Bet lietu
viškai kablėt jam labai sunkiai ? 
seikėsi, matyt p. Naruševičius vi- 
sai ne kalbėtojas. Kun. Žilin
skas. tai daug iškalbingesnis. Jis

K i am ši n i n ne v

55 centai; 
centai; duo

nos mažas kepaliukas io centų.
Dejuoja darbo žmonės, ypač 

vedusieji ir turintieji šeimynas. 
Kas pasigauna kokį darbą, dir
ba kai mulas,, atsisėdo <už 
lo — nėra -kas valgyti.

Tarp Antrosios ir -Main gat-

cenioja ‘..  meksikiečiai, japonai)
austrai ir kitokių tautų žmones, 
išblyškę, susitraukę, suvargę, nu-

ir Californija!Ot taii
Tik tjAk geriau, kad be dar- 

* . / - •‘"cvj nekeikia dar ir šallčio kęsti,
giai kaip ir pirmininkas Ccs-na),} 
•kad YVilsonas nežinojęs, jog yra 
lietuvių tauta ir dėlto •barškinda
mas kumščia į stalą sušuko: “Ta 
justi kaltė, kati mažai informa-1 
yote Lietuvos vardą svetimtaučių 
spaudoj! Žiūrėkite, lenkar 
giasi kariauti, mobilizuoja 
ją. O lietuviai. — jie til^ 
testus rengia!

■ gera, kur musų nėra. Darbinin- 
. kai visut išnaudojami, 

vergiami, velka sunkią 
nuo lopšio ligi grabo.

Ir mąstai sau: kada tie vargšai, 
darbo

visur
naštą

išnalūilojanu 
l žmones susipras?

* *

ren-
• tie irmi-

pro-
Ar mislijat^ka<t

tas neužkenkė lietuviam s-?”
Bet man 

bereikalo šie 
tę ant kitų,

Avaziavęs j Los Angeles 
sisamdžiau kombarėlį už 3 
lerius saveitei. Pagalios, ipo 
ros savaičių basty mos, gavau ir 
darbo.

Dil
do-
po

pa- 
ne-
Na, I* Sausio 10 dieną sugrįžęs va- 
am- kare iš darbo, žiitrilu-, mano kam- 

viskas 
j išvogta. Didelis si-i^tkeisis. su 
knygomis už 12 dol., skustuvas 
5 dol., laikrodėlis 18 dol., aki-

egi s, 'kad kun igas 
>jasi ir meta kal- 
jei Wilsonas, 

skelbdamas taikos (programą
Lietuvos vardo.
galams sėdi jūsų
Washingtone, ponas 'barelyje nieko nėlilkę 

si'i^tkeisi

paminėjo 
kuriems gi 
basadorius 
Bielskis?

Kunigas 
si.Skundė 
turį diplomatinių biurų, 
mūsiškių >diplomatų kažin. tik 
ar nei|>enlaug. Kiek tie •liettuvių, čekiai 
diplomatai bevažinėdami po E11- Partijos 
ropą išeikvoja skurdžių žmone- ’knygelč, 
liu suaukantų pinigų? Jei vi- ploščius, 
sus tuos pinigus butų atidavę ne- naujas siutas, batai, pypkė 
kentčųiusicmS dėl karės šelpti, tai 
ne viena šeimyna butų LUvus nuo 
bado išgelbėta. J. GapŠis.

Žilinskas taipjau nu- 
l<ad lietuviai jiermaža

Na, tų niai, bankine. Iknygutė, Dės Moi-

IŠ CALIFORNIJOS PADAN
GES.

Los Angeles, Cal. Išvaži
nėjau Suvinytasias Valstijas !be- 
,veik skersai ir išilgai, ir amt ga
lo apsistojau Californijoj. Per 
•dau^clj metų mano noras buvo 
pamatyt ją. Dalbar pamačiau ir 
gyvenu joj.

Kol nebuvau matęs, maniau 
mat, kasi Californija tai aukso 
šalis. Bet tai buvo apisrikimas.

Bridgc and Iron 
ant 27 dol., 

mėnesinių 
sTzelbi'niai, 

14 doliarių

Co. du
Socialistų
mokesčių

pinigais, 
žo

džiu sakant, viskas susirinikta ir 
išsinešta. Pasilikau grynai pli
kas, ir be slkatiko... Mat langas 
-buvo atdaras, taigi turbūt koks 
peralkęs vargšas sugebėjo gais
rinėmis kopėčiomis užsikairti ant 
trečio augšto ir pro langą iš- 
kraJustyti mano nienlką mantą. 
Ant rytojaus turėjau melsti “bo
so,” ka<l duotų kelis dolerius 
avanso iš pėdės. Viešbučio sa- 
vinin-kas už kanvbario aipvogimą. 
neatsako — toks įstatymas. Jei 
tiuri (kokį daiktą, palik ofise, o 
kad iš ten prapuls, tada ti'k šei
mininkas atsako. —

Mieštų Tamošėlis.

Dviguba lo</ot rirvtuliHHj. kh 
bpurgais, M&r- t f į
seilles patreua ųp*kl i^llL

dama*i«»s, 72c 
audimo, balty-

atauBtais 75c

už yardą ......
Bohi audeklas 
3(1 colių 
plunksnos; extra puiki ypa
tybė, 36c vertės, 
yardų ilgis; 
yardas ....... ....... ......

Utarninko vakare nuo 7 iki 9 valandai vakare tiktai 
Moterų ir mergi^Vyrų 
nu waists, 
tos iš balto 
išsiuvinėtos 
lės, 
36 iki 46

iki 8

«JU

pasiu
vome,

88c

puikaus

tas linu

yardas

China šilko Vyrų ceverykal, 
luošinės; visi su pi n meta! teliu- 
raidėmis; 18 co-.ko skuros su gu
li; mimv—1 co įzikaifl ir blucher, 
lio platumo iftsiu-angJIAku kurpaliu 
vluėti kraštai —gerai dėvima po- 

riii-is, 0Cr ™ ėeve- *51 ną 
.......... UUvĮrykų

i

Redakcijos Atsakymai :
Racino Laisvamaniui. - Ko- 
spoirdenciją, jei koresponden- 
*; užirsta "paduoti savo tikrą 
rdą, pavardę ir adresą, negali

me suvartoti.
P. Kukučiui, 

Ii tamista kaip 
kinti sočiai i stius savo mitinguo
se, bet visai bereikalo bandai 
įeiti į Naujienas — vis tiek, kad 
tamista ir titurluojies, sav-e (bolše
vikų pro.pogfandistu. ,
J. Jankauskui, Chgo. Jei ibtt- 
tumvte trumpai parašę, butiume 
įdėję, bet ilgiems ginčams, ir tai 
<Iagi asmeniško .pobtidžio, nega-

Chgo. — Ne, ga- 
įmanydamas nie-

> savo

Šviesus išeiginis Gene

lis

z<-s ir k verteli 
vertės

VynV 

rišamos 
štės, 
50c iki 
specia- 

iž.liaj

šilkinės, su
kak la ra i- 

kh'kviera 
7oc rūšis,

Perkelinis apeiuutulaa, 34 co 
lių pločio, <vjoiOf ir t,w 
mos stailt*. *4 T it .
22c vertėj-, yvdru ItOJi

Vyrų Kelnės,
Ch<*vlot ir vilno
nių audimų, pui
kios r-vtrenos; di-

Mote^Ų ir

skryt?

VifJI

Raeinieciui. Smiltė apie 
“Kirpiką’’ -nesvarbi. Nedėsime.

Kazimieras Gugis

Nariel Cook Coanty Reel Estate Tarybos 
A. PETRATIS & ČO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstrnktus. padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

751 W. 8 5 ta gatvč 
, kampas Halsted Drovef 24<S

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Rūta** M12-994 Natlon* Life RI4*., 
29 8e. La Salia St., Chk««9, 10.

Tel Central MM-6891. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir inbatoa vaka
rais nuo 0 iki 8 vakare, po numeriu: 
IMI M1LWAUKEK AVJt, Chkaaa. IU.

Tel Humboldt M.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam, Permaina.
Panedėiyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Flora* 15c. Balkonas 10c 
Prie šiy kainų priekaitoma ir 

1c ir 2c ka ičkoH mokesti* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
«<LSTED ir 82-ra GATVf

TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. J O N I K A I T IS 
Medikas xr Chirurgas 

3315 S. IIals*ed St, Chicagc

Skaitykite ir Platinkite
'<NT A T T T T V XT A G ”

QUEEN

.:u po

DR. G. ML tLAUI
tiku

♦ V
t ŠI i:

r?' k u 
U/pgJ

PO turi 
GdellD 
lai yla.'.

Dabar 
lamos 
jiia 
duojama 
PBdsr)t» Suvienytose Valstijose, A » merikoje.
U sugilo arta lemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį liaina 
čiame dykai.

Georgi & Vitali Music C©.
U40 W. 47lh St.. Chicago* 111

patvirtintos ir varto 
lietuvio, kurie gra 

ir angštai rekomen 
geriausia koncertina

_ - ___________ _______ _ l
Mes galime jas parūpiu

M. SAHUp M., p.
ta pjr? Chr. .ij-ų 1.2l,«

(iFIS.. ! 1S73 M Av*.
> ?.»- ; r.-- tb Av.~. Etmbaryi >i>-. 

VALAKUOS: 8:30 IM 10 tayte 
1:13. ik d i: 7:3‘J ik. V vakaro

Miesto Ofieaii!
127 N. teartam lt 

IHI-ll Unitu BU*.
Tel. Central 4411

V«da vigohiat rtikaluut, kaip kriminaUikuom 
ir etviUikuone teiamaotr. Daro 

vitakiat doJmmentut tr popiera^,

Nnmą Ofta*:
s. iki** st

Ant trelių lubų
‘ “T«L Dr<n*r 1M0

gusi Akušerijos Ko
ją; ilgai praktika

vus Pennsylvani jos ho- 
apitalėse ir Philadeb 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

So. Halsted Str., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

dr. a. mumne
Gydytojas ir CInnirgag
OFISAS: 1553 VV. Madu»o«> t»l.A 

kampus Ašhlaud BouL, yir- 
banko, Hoom 600

VALANDOS: 10—12 ryte, le-6 
vak. 1IIONE Hkymarfcet 2563.

REZIDENCIJA: 3332 North srv, 
VALANDOS: 7—0 vakare 
PHONE Albaay 5546.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1G»3

SARA PATEK, Pirmininkė

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvya Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

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

deldieniais 10—12 išryto.
Tel. Ganai 4946. Chicago, III,

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka vi&iema tinkamus akiniu*, tgnasO 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 

789-88 Mibvaukoe ave^ arti Chicago av. 3fm 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iMryto iki 2 po pietų 

Tol. Haymarket 2484.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Geriii ii. u*, ta n* i.inomiu |n»r Jt i,t 
tų kaipo p:;tjre rvdytt ja>., chotiiTMu 
ir akufctrie.

ir chrotiUktu- hcri* vy- 
’ alku, piu ul nuujiHiaitu* 
i.- Iritolrtus «leklr<m prte-

ItaG>

St. netoli 1‘ink
VALANDOS

LsV.irutorija • ‘<025 W 18th 
ht.

Nw> J0-- 12 pietą. »r 
•Telcrbonc čku.ui 8110. 
M12 J>. llai-'ted fitree;

: S—0 rytu, tikim.

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nno 8 Iki 12

3325 So. Halated St., Chicagr-.

Tel Armitaje 984

DR. A. J. KAKALIUS
Brdyto|as Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Vveatern

Valandos: 9—1? ryte; 2—9 
vakare.

C ARŠINE 1TES 
“NAUJIENOSE



m

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ularninka?

------------- —     — . - ii r/'Zfc

■J • 2. A r’rkirri Kviečia Prisidėti prie jos su Šerais: vie-idetuvos Atstatymo Denaro ve no Šero kaina 10 dolerių. Vienai y patai 
parduodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius .Jjrdimdnme itios ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru= 
panuiouanit P r,. . LITHUAN1AN DEVELOPEMENT CORPORATION nuw»<#«

8

bliu kursas

1

Užsisakymus siųskite ir 
Reikalaukite informacijų šiuo adresu:

jaunuoliai tik kostumcriams.

Chicago ir Apielinke
[Gaisras

//U.v StOCllI.

Ivjrikas nugalrenta į Burnside 
(ligoninę. Mušcika-gi areštuo
tas. Jis kaltinamas pavarto
kime gnklo prieš kūdikius.

kompanijos spaustuvėj, 117 \\’. 
Uarrison gt., kilo gaisras. Nuos- 

l tolių (pridarytą a.Į>ie už penkis

da ir kokiomis valandomis * jų 
biznis atdaras ir (am panašiai. 
Išeina taip, Ikad kostomeris, pa
sikabinus ant sienos tokį kalen
dorių atsimintu, kada <• v z

namą pa t va r lis nežinoma.
{prakalbos apie

ryta dv 
būtent:

Morgan

ika |Milįcijos stočių,
videšimts antrosios
Stanton. jChicagos teatre rengiama di

delis masinis susirinkimas.

Šiandie, 8 valanda vakaro, v '

Ra\vson. \V. (pasaulinį

Užadrymo tikslas — suma 
žirni miesto išlaidas cinamai- 
sais 1018 metais. Policijos 
\ iršnnko apskaitliavinm, šituo* 
patvarkymu bus sutausota ke 
Ii šimtai tūkstančiu doleriu. V 4»

S'cttlcnicnfai buvo 
atdari.

t. v.
otcru . d .o pi a>ant dan

ėm n užžiurėtoiai
nata r<

pramon i

uždarytos. To

Puloko bėdon.

< ’ottage

didelei) bėdon. Casšhly 
viename pačto .Skyriuje, 
nelabasis pagundė jį pa-

Tapo pa- 
ir dabar sėdi kozoj ir

teko 
(lirbo

| Kartą
siimti už 25c. stimpu,
gautas,
dūmoja: kaip tai už pavogimą

(Lincoln Stcffeųs, Martin
Berg’as ir Jane Addatns. Lie-

Įtuvfai, kurie supranta anglų 25 cen^ų esą gaMnia reikalaut net
pusantro tūkstančio kaucijos?

d\lciu f Iros, mokės savo 
■darbininkams uč ne
dirbamą dieną.

BRIDGEPORT
Konferencija.

Sausio 20 d., Mildos 
jc įvyko SL\. II 
ekstra susivažiavimas 
vinių i 
valdybą.

svetainė- 
Ąp-lk ričio 
noimiua- 

„ Centro
■Nominuoti kandidatai,

mis valandomis. Tai 
verčiami stvertis musu v 
čiai, kad (palaikius savo 
ryma. Palauksim dar kokį ine-
tclj-kitą ir pradės Chicagos ja- 

savo biznį 
ant stulpų.

gamasčiai garsyti 
ir laikraščiuose ir 
Tokie jau laikai mat 

*. *

(ir 20-tos gatvių, praneša, kad 
dėl uždarymo, sulig valdžios 
patvarkymo, sankrovos panc- 
dėlyj jų darbininkai nenuken- 

Finna pati panešianti 
nuostolius, bet darbinin- 
busia ir už ta nedirba- V V

dieną pilnai užmokėta.

'Apskričio kuopoms Ik 
Imi užimti SLA. viršininkų

s lkaų>o timka- 
vie- 
kad 
lai- 
pa-

visus 
kams

kuopos savo susirinkimuose, 
Ike nominacijų, turėtų iš k<> 
sirinkti.

neturi anglių, turėti šiltu už- 
eigofc vietų. Tarp kitu buvo.
laikomi atdari sekami ‘settle- ,prekil-1 «š|>aidavim9 panedėlyj, 

mentai: (imt
Chicago Commons, 955 \\ . j]Hll 

(irand avė.; liuli llousc, 800 ulas
So. Halsted; iili Bates llousc. Įninka

tik nori. Po aptarimo 
minuotoji! tinkamumą

kiek
no

tą diena r •
uždaryta.

sankrova turi
kas — i. st. 'Gegužis — u; į 
vice-prezidentus: — V'. Jankaus
kas — 4, T. Dundulis — 9, J.
Jokubinas — 1 ; I sekretoriais — 
(). Alytienė —- 6, 'I'. Dundulis —

t lement.
šventadieniais bus 
k Ii a 6 vai. vak.

l’l| Muins įiraneša. kad distrik- 
nuu Canal gat. iki \\ cstcrn 

‘ ...‘Avė, ir nuo 22-ros lig 16-tos

K. Varašius — 21, Danielius — 
4, T. Astramskas — 5, J. Nia- 
veckas — 20. F. P. Brachulis — 
(, J. Kačergius .. r, M. Damijo
naitis

ir

diena ir

gatvių, taigi t. v. Westsidej, 
nedėldieniais ir šiaip šventė
mis visos aptiekos bus atda
ros tk| lig 6 vai. vakaro.

— i ; Į daktanus-kvotčjus— 
Graičiuttas — 13, J. Joni-
— 2, F, Matulaitis — 4.

B. G. Kilimas— 
1.

visas surašąs kandidatų, 
su- 
va- 

dabar-

Pa policijai Įiavyko 
mergelė, kuri bu-

duota
kurioj

dinamito ir automatiškas 
ivcris, paeina iš Youngs- 
1, O. Tikrasis jos vardas 
—Tose Landi.

( haifles C. Healey, buvusis po- 
lįcijob viršininko, Įkaitinamo ėmi
me pdpirk\i nuo kai kurių po- 
licistų už paaugštinimus, byla 
tapo atidėta iki sekamos pėtn.y- 
Čios. Kaltinamasai vis dar ne- 
padtaisė-, nuo pereitos bylos.

J. šliupas — 1, 
1, J. Baltrušaitienė 

Tai
Poliaus buvo kalbama apie
rengimą prakalbų, Ir ši 
karėlio priėmimui SI. A. 
tinio prezidento, kiuris 
dėjo atsilankyti iš Indiauapolio 
j Chicago, sausio 27 dieną. Po 
to priimta Dr. A. Zitnanto re
zoliucija, kur įprašoma įpreziden 
to \Viilsono, kad jis nepamirštų

'Pa (ja

reikalavimą LiFtuvai neprigul- 
mybės. J. P. M:

dinamitą?
buveinė dar

biama. Neveizint ilgų ka 
mantinėjimų, ■ mergelė neišsi

1110 (J U S

detektivas-mušeika,
K. Levis, pereitą 

Igė saliu savo amato
ir

pamatė

pagalios .pagavo 
kur pereitos su'tžudeikjas, Ikur pereitos subatos. 

rytą njužuidė Rudol.pl 1 Wolfą, šo- ’
ais yra tūlas Kari Deer 
•ne HcrtneOt. Abudu žu- 
itiduoti prisąikintųjų teis-

tnui.
sausio 
tainčj

WEST SIDE
šis ir tas.

:p, mosnaudžia.
:l. M. Met'dažio

(paminėjimui

'Štai 
sve- 
pir-

day". ■

suspėjo prisipirkt neikiamo “sta- 
‘ \ akar buvo “smokeless

day". Daugelis žmonių veltui 
abatą “cigarštorių” diui.s^ Nieks

|m> šimts

27 d.
rengia,
Rusijos revoliucijos, pra

kalbas su gražiu programų ir ba
lium. Kaip matot 22 kp. nespė
jo pamiršti Kalėdų vakarą, o jau 
sugebėjo parengti ir kitą, ir vei
kiausia turės teikį pat gerą pasi-

: du vaiku, renkančiu 
Ilgai nelaukdamas niu- 

paleido darban rcvol

į neįsileidžia, <>, rūkyt 
pypkių! — norisi. 
Įpajodžarga eidamas 
čiojasi: “Smokeles my

Kitą ipanedėlį musu pypkariai

kos metų vaikas, tapo pašau
tas į petį. Jo. Uiiliuk;
vvniu metu Valentine, 
riai sumušta. .

Vaikai, sakoma, rink

biau-

ąng-

netureję kuro, kuo užšildyt 
kuriame radosi jų 

motina. Pašautasai

Ponas Tappah nužsunanė pasi
tyčioti iš jaunųjų. ' "Kaipgi va
kar jis užbaigė 23 meteFus, ir 
vakar sugrįžo iš New’ Yorko, 
kur buvo nuvykęs su savo “jau
nąją”, 70 metelių, pačiute — 
“honimurnuose”!

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau pažįstamų iš Lietuvos, 

Gulbių, GirVainių ir Bilonų sodos, 
Laukuvos parapijos. Gyvenantis 
Chicagoje atsiliepkite. Aš gyvenu 
prie 1967 Canalport avė, pirmas au
kštas—priekis. Kurie galite atsilie
pti prisiųskite atvirutę paduodami 
savo antrašą arba ateikite patįs. Iš 
GuUiių sodos Sūnūs Pranciškaus 
Mockaus, Kazimieras Mockus, 
1967 Canalport avė., Chicago.

reikia at- 
ir kokio- 

mat ‘ko
i a gama s-1
J I Pajieškau savo pusbrolio, Jono

gyva- Juškos, 18 metų kaip Amerikoj. Tu
rėjo farmą netoli nuo Chicagos. Pa
einu iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos miestelio, Kadaginų so
dos. Jis pats ar kas jį žinot malonė
kite man pranešti šiuo adresu: 

Marijona Petkaitė, 
1421 \Vashburne avė., Chicago, III.

1 Pajieškau savo draugus Antano 
Rafanavičtaus, Jono Drūtos, Bronis
lovo Pilsucklo; visi Kauno guberni
jos, Raselu i ų pavieto, Kelmės mies
telio ir Pranciškaus Kulevec; lenkas, 
iš Sedlecko gubernijos, miesto Bely; 
Belavo pavieto. Praneškite, kas .ti
note jųjų adresus.

STEPONAS LABANAUSKAS, 
1000 W. Carson Street Ptittsburg, Pa.

Kiek Uaiko atgal Aus ros V ar
tų parapia turėjo surengus fė- 
rus parapijos naudai. Mat pa
rapija jau negali skolų išsimo
kėti. Žmonelės neša savo pas
kutinius centus, kad tik išgel
bėjus savo parapiją iš skolų.

Taip vienas iš komiteto narių,
papasakojo, kad laike fėrų Iku- 'dro Wlnckaus, paeinu iš Kauno gu-

Pajieškau savo puHbroilo Aleksan-

nigėlis pasakęs jiems, jog jie 1>av’,eto« Plungės
stengtųsi kaip gali daugiau gaut rlkoj; dabar jiH gyveno VVestville, 
pinigu su pagelba įvairių 'liote- u’hiiJL Ž,1]o,e’ meldžiu pranešti 
.. ... , . L . .. teisingą adresą arba jis pats tėvijų. tada vienas is 'kal’bainetų- atsišaukia 

jų pastebėjo, kad tai yra nepa- 
'Bet Iki 

kad šie 
ios naudos, 
- juk viskas galima 

k a v

S. P. CHIŲZELS 
10737 Prairto Avenue Roseland, 111.

NAMAI-žEM®

cios
ti. Komitetas neturėjo

pinigai eis dėl 
o dėl bažny- 

dary- 
besa-

JIEŠKO DARBO

musuTai mat kokia dora du 
ganytojų —• kad dėl bažnyčios, 
tai esą galima iš žmogaus iš
lupti kadir paskutinius centus. 
Na, ir kodėl jie nelups, kad pa- 
rapijonai duodasi.

* *
kas Ibus su tais
Klerikalai juos vadina 

laisvamaniais, ir liepia 
katalikams nuo jų

Kažin 
ricčiais.

sau d a-

visiems
■nuo jų šalintis. 

sandarieČiai,
man žinoma, visi priklauso j^ie 
parapijos. ,.A. A.

Pranešimai

o, 
kiek

PASARGA.—Draugijų pranoihnua skalbiama 
• utmokeatieo. Pranešimai turi būt priduoti 
t vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1508 
’rtduotl t< pačią dieną, kada spausdinama* 
Henraltis, nebegali būt |dčti.—‘’Nauj.’’ Red

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

LSS. 22-ros kuopos vakaras įvyks 
sausio 27, M. Meldažio svet., Kalbės 
“Naujienų” Redaktorius d. P. Grigai
tis. Apart kitko bus sulošat komedi
ja “Viduj klebonijos”, “Rūtų Darže
lis” ir kitkas. —Komitetas.

LSS. 158 kuopos susirinkimus į- 
vyks ntarninke, 22 sausio, 7 v. vak. 
John Gruss svetainėje, 1100 So. Cen
tral Park avė., Chicago, UI.—Visi 
kuopos nariai malonėkite būti susi
rinkime: turini daug svarbių reika
lų. —Rašt. F. S. Striska.

Į Turime pranešti draugams ir rė
mėjams, kad Chicagos Vyrų Choras 
persikėlė į naują vietą — Mildos sve
tainę, 3113 So. Halsted gat. Choras 
dabar ten laikys savo susirinkimus 
ir nuolatines repeticijas kožną ne- 
dėldienj nuo 10:30 išryto iki 1 vai. 
popiet. Draugystės, kliubai ir pavie
niai asmens, kurie turėjote kokių 
nors reikalų su viršminėtu choru, to- 
lesniai bukite malonus kreiptis nau- 
jojon vieton —M .M. Youdis.

P. P. Unija reugfa dideles prakal
bas ntarninke. sausio 22 d. Liuosy- 
bčs svetainėj—1824 Wabansia avė. 
Pradžia 7:30 va|. vakare. Visi kvie
čiama atsilankyti. Komitetas

NAU.I 
namas j 
dirbtuvi

AS 4 ir 4 kambarių niūri n

ų, dviem lovom miegamieji 
____ ...2;:, nm siutu vuu- 
deniui kubilai, kieto medžio grindjs, 

gatvė ištaisyta ir iš- 
$3650.00 grynais pinigais, 

didelę paskolą pirkėjui. 
MCDONNELL,

Chicago, III.

-r ------------ —»rie 39-tos gatvės arti Cruno 
ų, dviem lovom miegamieji 

kambariai, maudynės, karštam van- 
< 
china klozetai " 

mokėta. I. ___
Suteiksime didel
2630 W. 38 St.,

Dr. A. L. YDŠKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viršuj Btochoff’o Aptkko..
Tcleph«ne Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta
Ualdriant Nedėldienhu ir Hrredaa

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAM

Lietuvių žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati- 
škai arba per laišką:

CHAS ZEKAS Gen. Manager, 
127 N. Dearborn St., Room 808 

Chicago, III.

Reikalaujame patyrusios moters 
prie indų plovimo.

HARRY BLOCK 
1356 S. Halsted St. Chicago. 111:

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz 

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu 
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie 
žastis — savininkas apleidžia Chica 
gą. Atsišaukite: 1G19 S. Halsted si 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 ‘showcase’ai” h 
3 “wallcnse’ai”, kur galima vartoti 
apttekoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (štoras) Chicago

Už PIGIAUSIA kainą parsiduoda 
barzdaskutykla, patogioj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų. Naujausi 
intaisymai, ant trijų sėdynių. Savi
ninkas eina kariuomenėn. Norintis 
šį biznį pigiai nupirkt kreipkitės lai
šku į Naujienų Ofisą, pažymint 163.

RAKANDAI

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke 
tetą rakandu už pirmą pasiūlymu 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota > 
mėnesiai. 1520 N. Westcrn Avė. 
Chicago. III.

springsais phonografą,

♦ *

1 \ ’ i etos jagamasčiams turbūt 
nekoks bizniukas, kad jau net 
Ir savo |>a\eilkslus duoda valkiot 
žmondliam, kad tuo budu pa
traukus daugiau parapijonų, o 

.greičiau, kad nopalridus senųjų 
savo kosUimcrių.

iStai kame dalykas. Kunigė
liai, taip kaip ir ikiti geri Riz

ROCKFORDIEČIŲ DOMAI
LSS. 75-ta kuopa rengia prakal

bas paminėj mul kruvinojo nedėldie
nio. Prakalbos įvyks sausio 27 d. 
Vega Hali svetainėje, kampas 9-tr 
St. ir 15th Avo. 1:30 vai. po pietą: 

k Bus įvairus programas.
I S. J.R, ir švedų chorai, 
logų, deklemacijų.

• EXTRA
Jauna pora priversta panukaut st- 

vo puikius, beveik naujus, rakandu* 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 tr $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $00.00. ši*

|kės patirti* nežiūrint kur jus’ gyve aauso o. i njj| Viskas vartota vos 9 savaites 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišnu 
' ‘ ’ gyvenimo vieta. 1922
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
rhicaąo. III.

Dainuoti L.
Bus mono-

Kviečia 
Komitetas.

LSS. 22-ros kuopos extra susirin-1 HP*!m°’
kimas įvyks seredoj, 
8 valandą vakare, Meilužio svetai-.
“SJ.: v,sl tiie no » '?
malonėkite atsilankyti, nso yra Hvar-1- — -
biu reikalą. Komitetas.

pasidarė kalendorius su savo pa
veikslais, taip kaip ir saliunči- 
kai kad daro, garsindami savo 
biznį. Taigi iir jagamasČiai, nu
sižiūrėjus į kitus biznierius, — 
minėtuosius kalendorius, rodos,

ASMENŲ JTEŠKO.IIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Pet

rausko, nacina iš Suvaiko gub., Kap
čiamiesčio miestelio. Seniau gvveno 
St. Lotus, III. Malonėkite atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą. Jūsų sesuo— 
Petrauckiutč, po vvru Janciukienė, 
adressas: Mrs. M. Janciukienč, 
7301 Jlonald avė.. Clpveland. Ohio.

JAUNA PORA turi parduoti pui 
kų seklyčios setą, tikros skuros, di 
vonus. $9.00: misinginės lovos. $22 
komodas, $12.00; valgomojo kambn 
rio setas, $250.00 victrola, deimentl 
nė adata ir rekordai $55, $850.05 
nlayer piano už $210.00. Vartotu 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd. 
arti Kedzie Avė., Chicago

Kaina 75c. Gražiu tvir-

Jei neri ereitai ir 
ai kalbMi. skatty

r GRAMMAR ir HI&H SCHOOL Karšų. Oyv
ndius toliau mokiname per laiškas. Vis 

HetavMkaL

AmericaR College Preparatory Sehool
3103 S. Hausted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IK HALSTED GATVIŲ

Moralybės Išsivysimas

nA ig|5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbg Ir da®- 

giaup inigy.
Visur reikalinga daug klrp*- 

trimeriy, rankovių, kišenių 
skylučių dirbtfa. Taipip 

preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiat

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

amieto—bile stailts arba dy- 
o, iš bile madų knygos. 
Master Dealgning Sehool

J. F. Kasnicka, Perdttinia 
118 N. La Šalie gatve, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboj

PAJIEŠKAU DARBO anglių kasy
klose. Kas žinote, kur galima gauti 
to darbo, atsišaukite:

Slefcndor John 
Chicago Beach Hotel,

51 and Cornell avė., Chicago, III.

PAJ1EŠKAU janįtorinus darbo, es-| 
mi atsakantis tanu? darbe. Moku pri
žiūrėti boilerį. Kam reikalingas, 
malonėkite atsišaukti. Kalbu lietu
viškai. lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
Esmi nevedęs, 40 metų amžiaus.

I. Žalimas,
726 VV. 18 st., Chicago, III.
■ei. ........................ ■II. ądhl I I ■ ...................... ■■■■

ZNOKYKL

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad- 

minist raci j oje,—
1840 So. Halsted St. 

Chicago, DI.

(dovių kalbos S. V .Istorijos LaUkų RaA 
” S.V.Valdybos Priekybosl 

S. V.PiHfltybes Gi amatikos 
GeoęTafijos Retorikos, ir tt.

Ka-tik išėjo iš spaudos

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komisinę.
BU RKE BARBĖK SCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago 

vynškųDrapanyBargeria
•Nauji neatimti, daryti ant užsa> 

kvmo siutai ir overkotai, vertės niH 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $11 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik 
?35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
(y overkoty.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir ąugščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0f Iki $7.50

Atdara kas dietą, nedaliomis ir vr 
karais,

S. G O F D O N 
1416 R Halsted SL, ^bicasec. BU

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

Kaina 15 centų.
Gaunama “Naujienų” 

Knygyne.

pašiepia 
klerika-

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

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

X Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
S lybės išsivystymų.
» moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- 

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Z j • “NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago. III.

udol.pl

