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krizis taikos tarybose
Vokiečiai šaudo austrus

Teutonai nori užsmaugti Rusiją
as requireel by thc act of Oct.G, 1917. 
inasUr at Chicago. January 21, 1918, 
I etie translation filect vvith the post-

VOKIETIJA NORI PA
SMAUGTI RUSIJĄ POLI

TIŠKAI IR EKONO
MIŠKAI.

Vokiečiai nedaro nusileidi
mų ir jieško aneksijų.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, January 24, 1918, 
as rcquired by thc act of Oct.G, 1917.

LONDONAS, s. 23. Ex- 
c bange* Te*le*grapb Ce>. Petrogra 
do korespondentas utarninke 
išsiųstoj žinioj sako, kad bolše
viku užrubežiniu reikalų mi- 
nisterLs Leonas Trocki, kuris 
panede.lio naktį sugrįžo iš Brest 
Litovsko į Petrogradą, pasakė,; 
kad Vokietijos taikos sąlygos 
pritaria aneksijoms ir kad jų 
tikslu yra pasmaugti Rusiją po
litiškai ir ekonomiškai.

Trockis pridūrė, kad Austrių 
jos delegatai nelošė didelės ro
lės tary bose, vien - pritarė kiek
vienam Vokietijos pasiūlymui.

Rusijos delegacijos Brest Li- 
Imske sekretorius Karakan pa
skelbė, kad Busi jos delegacija 
<»‘;cialiai užprotestavo/Dr. von 
Kr leblmann'ui ir grafui Czerni- 
mii. viršininkams. Vokietijos ir 
Austrijos delegacijų, delei aplei 
dimo vokiečių oficialiuos! pra- 
n« imuosi* Leono I rockio dek
laracijos paskutiniame laikos 
turvbų psėdyje apie centralimų 
valstybių poziciją.

Vok iečiai nepaiso savo 
deklaracijos.

Trocki pasakė, kad po dviejų 
savaičių tarybų Vokietija ir Au
strija l< besilaiko sąlygų, prie
šingu principams, kuriuos jie 
paskelbė gruodžio 2a d. kaslink 
laikos be aneksijų ir kontribu- 
ei j ų.

Grasina atšaukimu delegatų.

('.cntratines valstybės, grasin
damos atšaukimu dabar esančių 
Pt trograde delegatų apsvarsty
me! kares belaisvių principo. 
r< ik.I i.iįa geresnio apsiėjimo 
su oficieriais belaisviais.

Varde centralinių valstybių 
gen. Hotiman iš Vokietijos dele
gacijos Brest Litovskc išreiškė 
grasinimą atšaukimo, jei rusai 
nesustos spyrysi už tokį pat ap-' 
siejimą su oficieriais karės belai
sviais. kaip ir su paprastais ka
reiviais.

KRIZIS TAIKOS TA
RYBOSE.

« a 

Vokiečiai nori aneksavimo 
Lietuvos ir Kuršo.

Truc translation filed with the post- 
rnasliT ai Chicago, January 21, 1918, 
as rcipiired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS. s. 21. Su
lig premiero Lenino, taikos ta
rybos Brest Litovskc, matomai 
pasiekė beviltį užsikirtimą. l-u»- 
dangi rusų ir vokiečių delegncS 
jų pažvalgos yra griežtai skir
tingos ir nepermatoma kompro
miso. Tarybos yra taip susipy
nę su Rusijos vidurini“ kova, 
kad užsikirtimas tarybose pa
darys didelę įtekmę į politiškus 
uuotikuis Petrograde bėgyje al
mančiu 1D dienu.

Sovieto valdžia buvo sušau
kusi Steigiamąjį Susirinkimą ti
kslu apsvarstyti liaudies komi
sarų raportą apie tarybas Brest 
Litovskc ir pagelbėti užbaigti 
užsikirtimą.

Leonas Trocki pranešė Sovie- 
li, kad vokiečiai mano anek

suoti Baltiko provincijas (Lie
tuva, Kuršas ir dalis Estonijos) 
ir įsteigti nuo Vokietijos prigul- 
mingą Lenkiją. Jis yra pilnai 
įsitikinęs, kad Sovie to apsispre
ndimo principas yra nepriimti
nas Vokietijai.

Vokiečiai dar laižosi.

Kada krizis pasiekė augščiau- 
sį laipsnį, Trocki pasiūlė Dr. 
von Kueblmann’ui, kad pirkly- 
binės komisijos tarybos Bresl- 
Litovske butų pertrauktos. Vo
kiečių minislcris atsakė švelniais 
žodžiais, kad kapi nė tamsiais 
išrodo dalykai, vistick bus pasi
rašytą po taikos sutartim. Jis 
prašė. 'I'rockio palengvinti dar
bą ekonominės komisijos, kad 
kaip tik bus pasirašyta po sutar
tim. los šalį,s galėtų tuojaus at
naujinti pirklybinius ryšius.

Tas matomai užpykino Troc
kį. kadangi jis atsakė Vr. von 
Kueblmann’ui: \

‘‘Jūsų vokiečių autokratija y- 
ra kariniai stipresnė negu Bu
si ja. Im I jus turite slėpti savo ti 
lesius nuo Vokietijos masių, 
kuomet im s esame remiami 
musų masių ir galime būti vi
sai atvirais. Kiekvienas jūsų 
gudrus manevras, kiekivenas 
jūsų žingsnis linkui karinių ag
resijų sustiprina Busi jos pozici- 
h-

Trockis pasakė, kad aid kiek 
las paliečia Sovietą. Vokietijos 
laikos sąlygos yra nepriimtinos.

Vokiečių kauke 
nuplėšta.

Daugiau iš tarybų ir nėra ko 
norėti, sako rusai.

True translation filed vvith the post- 
inastvr at Chicago, January 21, 1918, 
is rcųuired by the act of Oct. G, 1917

PETROGRADAS, s. 23.
Galimybė, kad Bosija nemano 
atnaujinti laikos tarybų su cen- 
tralinėmis valslybepiis yra per- 
Ajiatoma oficialus bolševikų a- 
ge niūros pranešime, kuris užsi
baigiu daug reiškiančiais žo
džiais: “Daugiau iš tarybų rei
kalauti negalima“.

Kalbėdamas apie vokiečių at
sisakymą gvaruntuoti, kad už
imtosios teritorijos bus evakuo
tos, pranešimas sako:

“Prie tokių aplinkybių žodis 
“apsisprendimas“ yra pasityčio
jimu iš principo ir paliestųjų 
žmonių. Kokį gi tikslą Aus
tro-Vokietijos imperialistai tu
rėjo gr. 25 ei. pripažindami de
mokratinę taiką?

“Tą patį tikslą, kokį VVilso- 
nas, Lloyd (norge ir kiti impe- 
radistai turėjo rodydami savo 
demokratinę programą ir. mes
dami žmonija po visiška kapita
lo kontrole.

“Reikšme“ Brest Lito\sko ta
rybų yra lame, kad jos nuplėšė 
nuo vokiečių imperializmo lai
kinai pasiskolintus iš demokra
tijos garderobo rublis ir paro
dė žiauria tikrvhe savininku ir 

kapitalistų aneksijų. Daugiau 
iš tarybų ir reikalauti negali
ma“.

SUSIRĖMIMAS tarp 
AUSTRŲ IR VOKIEČIŲ.

Vokiečiai šaudė austrus už 
broliavimąsi su rusais.

Truc translation filed vvith the post- 
inastrr at Chicago, January 21, 1918, 

as reųuired by thc act of Oct. G, 1917.
STOCKI1OLM, s. 23. Sulig 

pranešimų iš Petrogrado, tarp 
vokiečių ir austrų įvyko atkak
lus mušis rytiniame fronte*.

Vokiečių komanduotojas pa 
liepė sustabdyti broliavimąsi 
tarp rusų ir austrų-vengrų ka
reivių. Kada vokiečiai bandė 
apvalyti kitos puses tranšėjas. į 
juos pradėta šaudyti.

Vokiečių komanduotojas tuo
jaus paliepė atsakyti ugnim ir 
pavartoti artileriją. Iš austrų- 
vengrų ir iš rusų tranšėjų, ku
riose buvo maišyti'kareiviai, bu
vo atsakyta labai smarkia ug
nim.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
POLTAVA

Taipgi porų kitų miestų

Truc translation filed vvith thc post- 
inaster at Chicago, January 21, 1918, 
as reųuircd by thc act of Oct. G, 1917.

PETROGRADAS, Sausio 23.
Kelios mažos civilės karės sia

učia Busijoj. Sovieto kariuo
menė praneša apie paėmimą Po
ltavos. Achlyrka ir Troick mie
stu, c

STREIKAS UŽSIBAIGĖ

Didžiuma Austrijos darbi
ninkų jau dirba.

Truc translation filed vvith the post- 
: mastei* at Chicago, January 21, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VIENNA, Sausio 23.- Šaindie 
Vienuos laikraščiai vėl pasirodė, 
ir didžiuma fabrikų darbininįų 
sugrįžo i darbu.

EMBARGO AN’T TRIJŲ 
GELEŽINKELIU

Galės siųsti tik maistų, kurą 
ir amunicija.

T" v

Truc translation filed vvith tnc post- 
niasler ai Chicago, January 21, 1918, 
as reųuircd by the act ofOct. 6, 1917.

WASHINGTON, Sausio 23.
Gencralis geležinkelių direkto
rius McAdoo autorizavo embar
go (uždraudimas siųsti) ant vi
su siunčiamu tavom, išskiriant 
maistą, kurą ir amuniciją ant 
ši trijų geležinkelių: Pennsylva- 
nia linijos į rytus nuo Pitlsbur- 
gb’o, Baltimore and Ohio lini
jos į rytus nuo Ohio upės ir ant 
Philadelphia and Beading lini
jos.

Tas padaryta pagal rekomen
daciją A. H. Smilb. generalio di
rektoriaus pagelbininko besirū
pinančio transportacija rytuose.

Embargo yra laikinis ir. ma
noma. tęsis tik keletą dienų.

STREIKAS ARGENTINOJ

Siuntimas tavorų laivais su
paralyžiuota.

Truc translation filed xvith ibe post 
mastei“ ai Chicago, January 21, 1918, 
as rfųuired by the act of Oct. G, 1917.

BCICNOS AIBES, SausiJ 23 
Visoj šalyj yra didesnių ar ma
žesniu darbininku streiku. Siun-

4 * <

limas uosle suparalyžiuotas iš 
priižasties streiko. (h'iilrali- 
niam Cordoba geležinkeliui gre
sia gencralis streikas. Pulkai 
darbininkų, kurie jau streikuo
ja. sudegino 15 \agolms malkų, 
paskirtų kurui.

Rusija ir pasau
lio proletariatas.
RUSIJA JIEŠKO PRIPA

ŽINIMO VISO PASAULIO 
DARBININKŲ.

Ji atsišaukia ne į valdžias, 
bet j proletariatų.

Trik' translation filed wlm the post- 
master at Chicago, January 24. 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. G, 1917.

PETROGRADAS, s.22. Na
ujoji Bosija nori pripažinimo 
nuo viso .pasaulio žmonių dau
giau. negu nuo pasaulio vald
žių. Ji pastiki pasaulio proh*- 
tariatu. kuris susivienys susta? 
bdymui skerdynės ir panaikįs 
visas priežastis aleilies karių.

Taip išdėstė Rusijos pažval- 
gis bolševikų užrubežiniu rei
kalų ministerija specialiame 
pranešime, po kuriuo pasirašė 
delei nebuvimo Petrograde' mi- 
nisterio 'Trockio, ministerio pa- 
gelbininkas Saikiu.

Ministerijos pranešimas.

Saikiu savo pranešime nžreiš- 
kė:

“Rusijos žmonės ikišiol buvo 
valdomi iš viršaus. Dabar jie 
patįs valdosi. Jie stovės ir ko
vos prieš visus priešus, kur jie 
nė butų, su pilnu pasididžiavi
mu pridėjimo nemaraus lapo 
prie, žmonijos istorijos.

Nejieško valdžių pripažinimo.
“Liaudies komisarų tarybos 

valdžia, kuri yra valdžia darbi
ninkų, valstiečių ir kareixrių, 
‘nesirūpina įgijimu oficialiu pri
pažinimo nuo svetimų valsty- 
bių’.

Atsišaukia į darbininkus.
“Suvienytų Sovietų respubli

ka pirmiausia atsišaukia ne į 
valdžias, bet Į pasaulio žmones, 
kuriuos ji nori suvienyti tikslu 
užbaigti pasauline; ske'relynę ir 
panaikinti karių priežastis 
taigi imperializmą ir garbgoely- 
stę,. kurie' vienoj ar kitoj for
moj padrąsina valdžias, kaip 
jos elabar yra sudalytos.

Valdžia prispaustųjų.

“Kiękvienns pripažinimas, 
kokį sv’cliina valdžia suteiks da
bartine“! Rusijos valdžiai, bus 
sveikinamas, svarbiausia kaipo 
paliudijimas spėkos, nuoširdu
mo ir tikrumo Rusijos re voliu- 
cijos tikslų. Mes nesirūpiname“ 
senosios diplomatijos papro 
riais. Musų valdžia yra pirnm- 
ji pasaulio istorijoj valdžia 
valdžia išnauelojamųjų ir pris
paustųjų.

Tiki į pasisekimą.
“Mes galime' tikėlis į pasise

kimą ne Į)ro|)orcijoj pripažini
mo užrubežiniij ministerijų ar 
kilti šalių, bet proporcijoj tikro
sios mus paramos pasaulio d<- 
mokralijų proletariatu.“

$36,000,000 I DIENA

Vienos Anglijos karės 
išlaidos

Truc translation filed vvith the post- 
niaster ai Chicago, January 21, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Sausiei 23. Iž
ele) kancle ris Bonar La\\ šiandie“ 
pranešė alsleivų butui, kael viehi- 
liniškos Anglijos karės išlaidos 
dalxir siekia į elieną V7;517,000 
(apie* $3(). 156,770). 

------------
Skaitvkite ir Platinkite
“N A U J T E N A S ”

JAM NEREIKLI RUPIN
TIES APIE ANGLIS.

Turi kasyklų savo skiepe.

Truc translation filed vvith thc post- 
inasler ai Chicago, January 21, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

o ri’AVVA, III., s. 23. Viso
kios rų.šies dalykai yra laikomi 
skie puose', bei Guy E. White iš 
Easl Ottavva yra galbūt viduti
niu žmogum pasaulyje, kuris tu
ri savo skiepe* privatišką anglių 
kasyklą. Kada kasėjai dirbo 
prie“ pamato naujo White buto 
me tai atgal jie* užtiko dvie jų pė
dų anglių gįslą ir dabar Dr. 
Garfield įsakymai apie “bhie 
Monelay“ jo nenpeina jis pats 
išsikasa sau anglis.

PRIĖMĖ PROHIBICIJOS 
BILIŲ,

Kentucky liks sausa valstija.

Truc translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, January 21, t!H8, 
as rcąuircd by the act of Oct. G, 1917

L£X1NGTON, Ky., s. 23. — 
Kenluekv atstovu butas šiandie* * • • 
po pie t patvirtino visos valstijos 
prohibie’ijos hilių, vakar priim
ta senate*. 
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BELGIJA REIKALAUJA 
VISIŠKOS NEPRIGUL- 

MYBĖS

Tokie Belgijos karės tikslai.

Truc translation filed vvith the posl- 
masjer ai Chicago, January 21, 1918, 
as rcquircd by the act of Oct. G, 1917.

HAVRE, Sausio 22. šian
die viešai paskt'lbatme“ atsaky
me“ į popiežiaus Benedikto tai- 
ke>s imtą užveriama Belgijos 
valelžios taikos sąlygos, aid kiek 
jos paliečia vien Belgiją. Jos yra 
sutraukoj absoluitė. politiška, 
ekonominė ir teTitoriale" Belgi
jos neprignlmybė.

100 ANGLIAKASIŲ Už^ 
DARYTA KASYKLOJE.

Truc translatiųn filed vvith the post- 
niasler at Chie ugo, January 24, 1918, 
as rcejuired by thė act of Oct. G, 1917

1IALB’AX. s. 23. Arli 100 
darbininkų uelaryla kasykloj iš 
priežastie*s šiąnakt kilusios eks
plozijos Aliau šal toj Arcadia an
glių kasyklose lies Ste'llarton,

KEWANEE, ILL.

Sausio 20 pas BcV buvo drau
giškas susirinkrmenttr kurin’skai 
Imeningai atsilankė“ progresy
vesnių kcvvaniečiu. Be* užkali- 
džių ir kk. buvo surengtas ir 
tam tikras programelis ele- 
klamacijų, monologų, dialogų 

kurio išpildyme dalyvavo J. 
I'ameišailis, P. Antanavičius, J. 
Menek'lienė, Lukštiene, taipgi 
trejetas vaikučių.

Drg. V. Pe'traitis pe rskaitė at
sišaukimą iš LSS. centro prašy
mu aukų Apsigynimo Feuidui. 
Surinkta cia-pat $3.85. Tai ne1- 
daug, bet čia reikia pažymet, 
kad susirinkusieji t be ve* ik visi 
jau buvo pirmiau l^im pačiam 
reikalui aukoję. Viso Ke\vane*e* 
jau surinkta $26, kurie' bus pa
siųsti Fondui.

Po to kai kurie' susirinkusiu- 4 

jų šne'kučiavos apie* įvairius die
nos klausimus, kiti gi kitam 
kambaryje' šiaip sau linksmineis 
ir šoke). Lempeis Sargas.

n.................... .... ..........- ------- —

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

t Naujienose.
.........................r-..........

708 žmones žuvo ant dvie
ju laivu

Vokietijos moterįs reikalauja bal
savimo teisių

70« ŽMONĖS ŽUVO ANT 
DVIEJŲ LAIVŲ o

Apie Naujus Metus.

True translation filed wilh the post- 
inastcr ai Chicago, January 21, 1918, 
ns rcųuired by the act of Oct. G, 1917. 

( LONDONAS, Sausio 23. Aei- 
jniraltijos finansų sekretorius 
Thomas McMamara šiandie pra
nešė* atstovų butui, kael ant dvie
jų laivų, paskandintų Vidurže
mio juroje apie gruodžio 31 d., 
žuvo 708 žmones.

10 žuvo ant kito laivo.
McNamara lapgi pranešė, 

kael pabaigoj gruodžio Merscy 
įtakoj paskandinta laivas, ant 
kurio žuvo 40 žmonių. 

c

(Me'Namaros paske lbimas yra 
pirma čia gauta žinia apie elidvlį 
skaičių žuvusių žmonių ant lai
vų Viehiržcmio juroje“. Žinia a- 
tė'jusi is ’Tokyo sausio I d. sake, 
kael prie-šo submarina gr. 30 d. 
band ėužpulti anglų tarnspor- 
lus Viduržemio juroje lydimus 
japonų kariškų laivų. Japonų 
aelmiraltijos pranešimas sakė, 
kael Submarinos tapo atmuštos 
ir kad kariški laivai nepažeisi i).

VOKIETIJOS MOTERIS 
REIKALAUJA BALSA

VIMO TEISIŲ.

Trjs partijos atidarė kampa
nijų, nežiūrint kaizerio 

draudimų.

True Iranslation filed vvilh the post- 
nuister ai Chicago, January 21, 1918, 
as rcepiircel by the act of Oct. G, 1917.

AMSTEBDAM, s. 23. Mo
terų balsavimo klausimas pra
deda juelinli Vokie tiją, nežiūrint 
nuolatinio valelžieis spyrimosi, 
kael šis ir kili panašus klausimai 
neturi būti liečiami iki po ka
res.

Trįs partijeis susivienijo.

Tris diele'lės organizacijns pra
dėję) Vokietijoj atvirą kampnni 
ją už moterų balsavimą mo
terų skyrius prie Social-demo- 
kralų partijos, Vokietijos impe*- 
rijos unija už moterų balsavi
mą ir Veikietijehs moterų balsa
vimo draugija, šieis eirgauiza- 
cijos ką lik iškielo bendrą ma
nifestą, kuris yra skaitomas 
pirmuoju didelės kampanijos 
šūviu.

Moterų manifestas.
r šiame1 munilesh* tarp kitko 
sakoma :

“Ikišiol Vokietija stovi že
miausioj eilėj tarp tautų kąslink 
mole*rų teisių. Daugumeų civi
lizuotų. šalių jau suteikta platus 
dalyvavimas viešuose' reikalim- 
se*. Vokietijos moterims įm
eluota nie'ko. apari menkiausių 
dalvku. k 4

Moterų laimėjimai kitur.
Naujojoj Zelandijoj, Australi

joj. daugumoj Amerikos valsti
jų ir ne i prieš kare; Finlaueli- 
joj ir Norvegijeij. joms dimta 
politiškos teisės; šiandie' Angli 
ja. šveelija, Rusija ir elaufce'lis 
kilų šalių elavė* joms pilnąs ar 
aprubežiuotas teises. Kare“ ątne- 
še" pilną pe*rga!ę Anglijos. Kana
dos. Rusijos ir Danijos nmh'- 
) i|ms. ir dielcli nušileidimai pe“r- 
matomi Franci joj. I lol.uieli joj 
ir Vi'in>i“ije»j.

Vokietijoj gi—

“Tarp mus, vokiečių, netik 
visos šalies, bet net ir vaistinė 
h'isū nepripažįstama, net ir da
lyvavimas industriniuose ar pir- 
klybiiiiiio.se*i teismuose. Reika
lavimuose eienųikratijos Veik le
lijos vie'šojo gyve nimo išrodo, 
kael musų įslatiindaviai net ne
pripažįsta buvimą moteries - 
klausimas yra aprubežiuotas su
teikime* vyrams piliečiu teisių 
administralyvhuose* ir jsthtym- 
daviniuose reikaluose.

Moterįs reikalauja lygiu 
teisiu. €

“Moterįs. pasiremdamos spė
ka savo darbe) draugijai ir savo 
veTlc, kaipo žmogaus, preiles- 
tuoja prieš šią sloką politišku 
le*isių. .leis re'ikalnuja politiš
kos lygybės su vyrais. Jos rei
kalauja tie'saus. lygaus ir slap 
f<> balsavimo i visas jstatvmda- 
viškas įstaičgas, pilnos lygybės 
valsčiuose* ir legaliame* atslova- 
vime jų re ikalų.

Kova iki pergalės.

“šis pirmas benelras apreiški
mas mote*rų reikalavimų bus 
sekamas kitais, kol nebus ku
rnėta pergalė.’’

RUMUNIJA PASILIKS 
KARĖJE.

Nori suvienytos Rumunijos.

Truc Iranslation filed vvith the post- 
inaste r at Chicago, January 21, 1918, 
as rcejuired by the act of Oct. 6, 1917.

JASSY, Rumunija, s. 23.
Žymiausias Rumunijos diplo
matas Take .lonesu šiandie už- 
rei.škė. kad Rumunija pasiliks 
ištikima talkininkams iki galui, 
koks galas ne" butų.

Jis pasakė:

“Suvienijimas Rumunijos 
provincijų, elabar e*sančių po 
Austro-Vengrijos valdžia su lai
sva Rumunija yru viena iš pa
matinių sąlygų teisingos ir pa
stoviem laikos."

VALGYS ARKLIENA

Mėsos trukumas Londone 
verčia prie arklienos

True' translation filed vvith thc post- 
inaster ai Chicago, January 21, 1918, 
as requireel by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS. Sausiee 23. Va
karykščiame I larrosv m<~sinin
ku susirinkime“ vie nas narių pū
slike, kad trukumas melsos yra 
toks elidelis. jog valdžia prašė" je> 
pradėti pjauti arklius, ką jis 
praelės daryti šią savaitę, pa
pjaudamas llltl arklių. Nors ar
kliena nepuriems ir busianti ne 
skani, bet tai nėišvenglina.

VORWAERTS SUSTAB
DYTAS

Trims dienoms.

True* translation filed vvith the post- 
mašter at Chicago. January 21, 1918. 
ns rcųuired by thc act of Oct. G, 1917.

LONDONAS. Sausio 23 < Re
lino Vorvvaerls. kurianu* pasta
ruoju laiku tilpo įdomių žinių 
ir straipsniu apie* situaciją Aus
trijoj liko sustabdytas trims elie- 

' minis.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News
Publi&hed Daily esccpt Sunday by

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

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

Chlcagoje—per nešiotojus
Viena kopija............. • • • •

§6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Ta pati “Tribūne”, kuri be-

tojus šaukdavo ant kiekvie-

peikt šalies politika

visuomenės stovį, kada josios 
darbo įrankiai v ra taip menki,
jogei kiekvienas darbininkas 
vartoja juos skyrium: kokia bu
tų nauda visuomenei atimti tuos

Cliicagos klerikalui organas, 
kuris pirmiausia paskelbė, tą 
“parapijų seimų”, talpina vaka
rykščiame savo numeryje tokių
parupijų c

ištižusius-tuščius laiškus, kų tol 
pa “Tėvynėje”, gauna gerai ap 
mokėti. Redaktorius Račkaus 
kas yra padaręs su juo konlrak 
tų, kurį, be abejojimo, pildo. Mo

mems. Spirgų ir provokatorių 
visi bijojo kaip gaisro Kai ku
rie studentai buvo perdaug bau-

Burbulai

Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu:

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

Kanadoj, metams ....
Visur kitur užsieniuose

.......... 02

Chlcagoje,

....... $5.00
.......... 3.00
........... 1.65
........... 1.25
................65
......... 7 .00

.........8.00

. Kada kongresas priėmė 
pažeminantį šiai respublikai 
cenzūros įstatymą; kada pa* 
skui Washingtono autorite
tai smaugė vieną po kito so
cialistų laikraščius, — tai ta 
kapitalistų spauda ir tie ka
pitalistų politikieriai ne tik
tai neprotestavo, bet ir gy
rė kritikos laisvės naikini
mą. 0 dabar jau jie giną ją.

Nuosakumo pas juos/ly- 
&ia.i tiek, kiek pas caro(Ser- 

mis, kurie, carui viešpats^- 
jantl korė žmones tukstarr 
čiais, o po carizmo puolimo

į savo rankas? Jokios. Darbas 
nuo to nepasidarytų produkty
vesnis, o greičiau priešingai: 
darbininkai negalėtų pasekmin
gai naudo ties įrankiais, kurie ne
būtų pritaikyti prie individua-

žiausio palinkimo saugot juos. 
O ant visuomenės pečių butų už
krautas sunkus, stačiai nepake
liamas uždavinys tvarkyt visa 
darbo procesą ir aprūpint darbi-

Kuo laisvamaniai daugiau 
rašo apie seimo šaukimų, tuo 
mes mažiau apie jį kalbėkime, 
Neužsimoka. Jų neintikinsi- 
mc, o savo energiją tik veltui 
gaišinsime.

Ruoškimės 
šv. Kazimiero

tinkamai prie

Šv. KazimieroThat’s righl!
diena, Tautos Fondo suvažiavi
mas ir parapijų seimas 
vis tos pačios rųšies dalykai.

rašytojų

Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui, laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne itedakto- 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai* 
to visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Apžvalga
SOCIALIZMO
“KRITIKAS“.

Dra ugi >” 1 )cnd vada r-

net i kurną, nagrinėdamas Rusi
jos bolševikų “socialis t iškils <k- 
spcrimentus”. Jam išrodo esant 
intariama.

Redakcijos 
į Straipsniai

Lenino pasiryžimas įvesti 
tuojaus Rusijoje socialistiška 
tvarką . Leninas yra perdaug 
išmintingas žmogus .kad ne
matytu, jog Rusijoj toksai

True translntion fited with Ihe post- 
mastei- ai Chirago. .lanuarv 21. 1918. 
as re(|uircd by tlie act of Oct. 6, 1917.

Kritikos laisvė.
Niekuomet dar nuo karės

tiksliai prie to Rusijų veda.

Netinka bandymui.

“Nauiienu” redaktorius iš

siu dar yra priaugusi prie į ve

Kuro administratoriaus, p. 
Garfįeld’o, paliepimas uždą* 

keturiolikai dienų dirb- 
riiyts ir biznio įstaigas iššau-

li esą tenai dar permažai esųs

spaudoje ir viešuose susirin
kimuose. Privatinio biznio

rustus balsas tuojaus pasi

seka aklai teorijas Markso, 
Kautskio ir kitų socializmo 
dogmatikų. Ret tas musų ne- 
intikina. Jeigu socializmas y- 
ra geras pats per save, tai ji
sai bus geras lygiai žemdir
bių šaliai, lygiai didžiosios 

• pramonės šaliai. Čia negali
dėt ne vienas mažesnis pramoninio kapitalo

Allikt šitokį uždavinį visuo
menė pajieglų tiktai tuomet, 
kuomet jai butų suteikta neap
ribota, despotiška galia ant dar
bininkų, ir kuomet tų darbinin
kų reikalavimai butų sumažin
ti iki minimumo. Aišku, kad

ant sprando negalėtų patįs darbi
ninkai, būdami “bosais“ ant sa- 
vo darbo įrankių. Reiškia, ta 
“visuomenė”, kuriai priklausytų 
įrankiai, turėtų susidėt iš nedar
bininkų. Ir faktiškai mes ma
tome. kad tenai, kur darbas yra 
atliekamas menkais įrankiais ir 
kartu tie įrankiai randasi ne pri
vatinėje, o bendroje nuosavybė-

vergą i-a mat n inkai seno

i daiktu šimtai, tūkstančiai žino c C

nių, pavyzdžiui: šių dienų fabri

lių. čia darbo proceso tvarky
mas yra neapsieinamas dalykas. 
Kiekvienas darbininkas turi, 
dirbt tą darbo dalį, kuri janr pa
skirta, kitaip sustotų visa ma
šinerija. Čia kiekvienas darbi
ninkas negali būt individualiu 
įrankio savininku. Fabrikas tu
ri priklausyt arba visiems žmo
nėms, kurie jame dirba, arba 
privatiniam asmeniui, nedarbi
ninkui. Pastaramjam atsitiki
mi* fabriko savininkas darosi 
darbininkų išnaudotoju. No
rint išnaudojimą prašalint, rei
kia, vadinasi, prašalint privati-

Tautininkai, susi“

praskit!

fondo.
, Kiek? Gal visas fondas? Nes 

raštai ilgi. Čia ir išsiaiškina pas
laptis, driko šliupas taip skystai 
rašo. “Rašo nedumojęs”, kaip 
Dionizas Poška sakytų. Para
šei, kaip plaukiodamos po ežerą 
juodos ir baltos gulbės, sukiša 
kaklus į vandenį, “jieškant ten 
maisto, kuomet pasturgalis tie
sink augštyn, dangun link kyšo
jo” — ir gausi už tai užmokėt 
kaipo Amerikos lietuvių “atsto- 
vtis” ir diplomatus. Taip šliu
pas rase apie-^gulbcs, pradeda-

r laikėsi besaikio atsar
gumo. Jų prisistatymas dažnai 
nueidavo iki nesąmonės. Kiek
vienas rečiau matomas studen
tas, kurs savo išžiūra nors tru-

davo pastebimas.
Be studentų virtuvėn ateida

vo dar Hlild.-specialistai, kur- 
sistčs ir daugelis partijos žmo
nių kaip: darbininkai, realistai, 
gimnazistai ir seminaristai.

Kolia imsivil-

arba

Naujos Giesmės Senomis

ĮŽENGIAMOJI GIESMĖ.

Jokie rustus, nemalonus,

Kada senas mano tėvas

Garsias prakalbas šnekėjo.

Oi, mikliojo!

“Sakiati jau, kad paprasti dar
bininkai reikalauja didelių al
gų.... Inteligentų darbas tuo tar
pu menkai apmokamus yra. Kur 
paprastas darbininkas gauna 500 
rublių į menesį, teif inteligentas 
apsidžiaugia su 150 ar 200 rub
lių. Žinoma, visi darbininkų va
dovai geras algas ima. net iki 
1000 ar 2000 rublių mėnesiui. 
Sakysite, iš kur tie pinigai ei-
na?“ .

Kas šitaip rašo? t gi šliupas 
iš Stockholmo. “Tėvynėj“, N.3.

Beplepėdamas visokius nie
kus, tasai “atstovas“ kai-kų ir 
gerai parašo. Kaip visada, nie
kindamas kitus, pats savo dar
belių nemato. Jis pasako ne tik 
apie baisumą darbininkų ir jų 
vadovų algų, bet ir apie pinigų

ligenlams, ar darbininkams, ar 
jų vadovams.

tuksiančius dolerių pinigų tam,

Europon, painosuot rankomis ir 
surikti “Vivat?”

rio duotai Lietuvos “neprikhuv

“serap of paper”), tai tiek to 
gal jo yra koks išrokavimas.

darbininkus revoliucionierius,

su gulbės giesme) “Tėvynes” p. 
Kipšas stebisi, kad kur ten surin
kta revoliucijai aukų 50 kartų 
daugiau, negu badaujantiems;

oniško pasiuntinio, kuris nėra 
badaujančiu. Pakanka tokios

J. Baltrušaitis.

—A. Verešnikov.

Provokatorius

Abudu studentai nusišypsojo 
ir vienas jų tarė:

Drauge, skirtingų pažiūrų 
čia negali būt. Teisybe yra bol
ševikų pusėje; menševikai yra 
įstrigę opurlunizmo balon. Pra
ncūzų' revoliucija tatai jau pri- 
parodė... Kartą Dūma yra libe
ralų raukosi* tanu' negali bul 
mažiausios abejonės ji visuo
met išduos socialdemokratija!.. 
Be visuotino... be lygaus ir be- 
tarpinio balsavimo bei Steigia
mojo Susirinkimo socialdemo-

prikergė antras studentas.
Lastoškinas nutilo.
Nutilo taipjau abudu studen

tai ir dingo minioje.
Likęs vienu Kolia išmetinėjo 

sau nedrąsumų. Jis butų ga
lėjęs pasakyti dar daugiau, nes

rj. sinn ir ten ant stalų matosi 
proklamacijų. Lastoškinas ne
žinia kodėl proklcmacijas skai
tydavo namie. Jis buvo paste
bėjęs. kad proklemacijos ilgai 
neesti ant stalų, todėl pasiskuJ 
bino pasiimti iš visų po vienų 
kopija. Paskaitęs jis paprastai

met jis taip darydavo. Dedant 
kišenini) pioklcnpjcijas jis užsi
laikydavo taip neveikliai, tarsi

vogtų mantų. Pats Lastoškinas 
nepastebėdavo tokį savo elgimą
si, bet pašaliniams tatai puolė a-
kiu.

Šį kartų Lastoškinas pasiėmė

Neveizint ankstyvuos laiko 
valgomieji kambariai bus o per
pildyti. Studentai: kas apsi
rengęs uniforma, kas švarku,

mėlynais marškiniais, zujo tar
pe kursiscių ir privačių asme
nų. Kai kurie sėdėjo, kili sto
vėjo ir vaikščiojo iš vieTio kam
bario antrai) balsiai šnekučiuo
damies. Vis dėlto, nei vienas jų 
ilgai nepaliko ant vietos: valau-

jie ir Mėl išeidavo. Jų vielas 
užėmė nauji atėjimai.

Lastoškinas ėjo iš vieno kam
po antrai). Išgirdęs kuriam bli-

stojo ir klausūs. Besiklausyda
mas jis, iš papratimo, atidžiai

pė į save kilų draugų atida. 
Daugelis jau buvo jį įsistėmiję. 
Zuidamas nuo vieno būrelio prie

kų, Kolia staiga susimaišė ir li-

Da tad mažas tebebuvo.
Ir senajam savo tėvui

šeimynėlės apžiūrėti.

li- pailso mano tėvas. 
Didis Ožys Mikitonas. 
Ir užkimo jam balselis.

(ial nepyks tad Mikitonas.

Da i miškelių padainuoti 
Burbuliukų paburbėti? 
Gal neims jis pavydėti?

Oi. burbęs gi šis Ožys!
Burbs žmonėms visokio stono;
Ir ponelėm.
Ir klebonams.
Tautininkams gerbiamiesiems.
Ir smarkuoliams bolševikams 
Čiclų grupių, 
Čielų klikų

Didi dienraštį Naujienas

l'arp didžiųjų neskaitlinga. 
Bet didvyriais ji turtinga...
Kas nežino musų Jono,

Diplomato stebuklingo.
Kur per ilgas metų eiles

Prieš dvasiškiu šventa stoną ?
€ C 4

I)ainukėlę padainuosiu.
—-Ožio Mikitono Vaikas.

sipuolinrų ant valdžios. Di
delę rolę lošia ir senųjų par
ijų neapsikentimas. Vald
žia dabar yra demokratų pa
rtijos rankose, todėl republi- 
konai atakuoja ją, stengda
miesi sukelt prieš ją visuo
menės opiniją. Tuo tikslu 
republikonų spauda ir kong- 
resmonai bei senatoriai sma
rkiai kritikuoja kariškus va
ldžios pienus; tuo tikslu Roo 

pic tai, kad valdžia nusiuntė 
i Europą daug grabų karei
viams, bet nepristatė amuni
cijos; tuo tikslu reikalauja
ma įvairių tyrinėjimų, sek
retoriaus Baker'o atstaty
mo ir tt.

ro administratoriaus palte* 

tyvei kritikai drąsiau apsi-

Bet kritika neišvengiamu 
budu iššaukė iš administra- 

“neloyalumo” priekaištų kri
tikams. Prezidento Wilsono 
pritarėjai ėmė šaukt, kad 
administracijos priešai tru
kdą karės vedimą, tarnaują 
kaizeriui ir darą išdavikišką 
darbą. Ir suprantama, kad 
kritikams prisėjo teisinties 
nuo tokių priekaištų ir pri- 
rodinėt, kad kritika esanti 
ne tiktai ne išdavikiškas da*

Tokių pasiteisinimų ir pri- 
rodinėjimų dabar yra pilni 
republikonų laikraščiai Chi- 
cagos “Tr ibūne”, pa v. vai-

Apie to rašytojo spėjimus, kad 
( dinas sužiniai vedas Rusiją į

kuomet išpradzių sako, kad iš- 

į tai, kad Rusija dabar tinkanti, 
o paskui vadina “Naujienų” 
nuomonę “aklu sekimu” “dog

matiku”. Tt 

rašytojo mintis, kad, “jeigu so
cializmas yra geras pats per sa

dilbių šaliai, lygiai didžiosios 
pramonijos šaliai.” “D.” bendra
darbis. matoma, neturi mažiau- 

soeializmas.

Visu-pirma, socializmas yra 
tam tikra visuomenės tvarka. O 
visuimenės tvarka negali būt 
“Įpati per save“ nė gera, nė blo
ga. Tokia visuomenės tvarka, 

monė. Ir tai, kaip tik dogmatiš
ka nesąmonė, nes dogma to (ar
ija dogmos) prasmė tame ir yra 
kad jisai išreiškia tam tikras 
“liesas“, pn'tt nduojančias turėt 

gmątiškumą” kiliems.

Kiekvienos visuomenės tvar- 

kos pamatu yra kolektyve (ben
dra)’ nuosavybe ant dirbimo 

.! J įn ii monių (fabrikų, mašinų, že-

žmonių, knrie jame dirba, o 
ir į visos šalies. Tada to fabriko 
darbininkai nebus vieninteliai 
“bosai” ant jo; bet už tai jie 
kartu su kitų fabrikų darbinin
kais. valdys ir tuos fabrikus, 
kuriuose jie nedirba. Kitų fa
brikų darbininkai turės balsą 
jų fabriko reikaluose, o jie tu
rės balsą kilų fabrikų reikaluo-

Vienok, šiaip ar taip ta daly
kų sutvarkysi, o principas čio
nai bus toks, kad darbininkai 
bendrai (kolektyviai) valdo dar
bo priemones.

Jeigu darbo įrankiai yra men- 

kdytų produkcijų (čia nekalba
me apie pirmykščio komunizmo 

yra stambus, tai kolektyve nno-

kaip ir kiekvienos kitos visuome
nes tvarkose tinkamumas pri
klauso nuo darbo priemonių 
stovio, nuo jų išsipletojimo lai
psnio. šilo dalyko nežinot, lai 

nežinot A.B.C. iš socia
lizmo mokslo ir visuomenes 
mokslų apskritai. O “Draugo” 
bendradarbis, kuris pasirodo e- 
sąs šitokiu ignorantu, drįsta 
“krilikuot” socializmą!

ATVIRAI 
IŠSAKYTA,

Patjs klerikalai pripažįsta, 
kad visuotino seimo jie nenori, 
ii’ kad todėl mes teisingai nuro
dėme, jogei jų sumanylasai “pa
rapijų seimas” neturi nieko ben
dra su visuotinojo seimo idėja. 

darbininkais arba su inteligen
tais.

Minėtam “N.” numeryje pa
duota atskaita parodo, kad mus 

ėjusių metų yra paaukavęs Šliu
pui 3 tūkstančius 709 dolerius ir 
41 c. Tai lik aštuoniems mėne
siams! (Jau jis šaukia kuogrei- 
čiausiai siųsti jam daugiau pi

Rubliais rokuojant p. šliupas 
išviso yra praleidęs net 25 tukst. 
965 rublius! Tai po 3 tūkstan
čius 245 rublius su kapeikoms 
kas mėnesis!

Ir da jis drįsta stebėtis Rusi
jos darbininkų ir jų vadovų al
gomis. Tie. vadovai gauna po 
1000 ar 2000 rublių į mėnesį, o 
musų nevadovas, nebuvėlis di
plomatas, donkišotiškas politi-

langiau. Ir čia neklausia jisai: 
iš kur tie pinigai eina?”

vai, kad savo vadovams gali mo
kėt po 1000 ar 2000 rub. Ameri- 
<os lietuvių tai lik saujale prieš 

aid jie moka šliupui kas mene- 
sis po 3, 245 rublius. Ar never- 

jelnyti prie* darbininkų? Bet 

tegu Rusijos valdžios nariai, tai

Gėda tautininkams, kurie rė
kia ant kitų, kam ne visas aukas 

skiria badaujantiems lietuviams,

uikas vien tik tam, kad papenė- 
us ir pagirdžius vienų žmogų.
Šliupas, be to, už savo tuos 

balinę “atsisėsti loviu“ jį visiš
kai sumaišė. Mintim save baus- 

auditorijos kiton. Kolia sarma- 
tinos pats savęs. Bas lydai naši 
minioje .jis nuolat mintijo apie 
savo nedrąsumų, apie abudu sa
vo kolegas. Jam prisistatydavo, 
kad visi studentai žiuri klausan- 
čai į jį ir šypsosi. Net namie.

sišaipančiu studentu../ ir raudo, 
pats to nenorėdamas...

Lastoškinas dažnai mėgdavo 
būti studentų valgamuose

po pietų. Gyvenimas Čia išrodė 
kur kas įvairesniu, užimančiu ir 

ir a t vi

to ar kito ypatybes, čia būdavo 
visapusiai nagrinėjamos ir kri
tikuojamos universiteto orato
rių kalbos. Apskritai, 
deniai buvo nuoširdesni 
resni vienas prie antro, 
dėl buvo daug smagiau 
kiau nei auditorijose.

Lastoškinas mėgdavo prisi
klausyti studentų parlijiniams 

ii- jau-

non vieton čia vaidijosi menše
vikas su bolševiku, socialrevo- 
liucionierius su kadetu, sionistas 
su bundistu...

vieno kambario antrai! ir. susto
jęs prie tūlo studentų ir kursis- 
eių būrelio, tylėdamas atidžiai 
klausėsi debatų.

Valgomuose kambariuose da
žniausia gvildenta svarbiausieji 
dienos klausimai bei uždaviniai, 
o kaip kada būdavo svarstoma 
ir siunti reikalai. Čia lodei ne 
noriai priimdavo iiašfJinius

vienas

Kolios linkui. Kolia susinerva
vo: garbenuotasai studentas ne

ršlų ir nepasitikėjimų.
Lastoškinas visai susimaišė ir 

pasitraukė į šalį. Abejotinąjį 

nors ir stengės nuduoti žiūrįs

Kuliai rodės, kad garbenuota- 
sai studentas ko. tai laukia. Jis 
sustojo prie lango, pažvelgė į 
laukų ir išėjo į priekinį kamba
rį, kuriame buvo sukabinti plo- 

niaus juodų laikrodėlį ir nera
miai apžiūrinėjo rodykles. Ko

mas, ir jis pradėjo ha: 
vieno kampo antram

Redakcijos Atsakymai -
F. Ryshkui.

n ulę.
U. Norbootui. Rankraščius 

gavom e. Peržiūrėsi me.
Jaunam Vaikui, Renki. Be 

abejo, kad visa tatai bloga, bet 

si. Antra vertus, dalykai eina ge
ryn ir, tikėdamies, kad greitu 
laiku visai pagerės, be dejavimų 
dirbkime darbą.

A. Shepučiui. - Ačiū už iš
karpą; kai ką paminėsime.

P. J. Milton. - “Darbininko 
feljvlono“ negalime išspausdin-

f L.S. Sąjungoje

L.S.S. VIII Rajono konferencija

Kaip jati buvo skelbta, VIII 
pajono

1918 m-

Settlemenl svetainėj. 4630 Gross 
avė., arti 47-tos ir Ashland gat
vių. Važiuojant iš visų miesto 
dalių reikia davažiuoti iki 47 ir 
Asldand gatvių ir paeiti apie pu
sę bloko į šiaur-ryčius iki sve
taines. 0

Delegatai prašomi pribūti pa-

—J. šmotelis.

Kazimieras Gugis

Veda vitohiusrf ikalut, kaip kriminaltikuose 
M* fr ctvttiikuose teismuose. Daro

Namų Oftsaa:
S. Kalstei SI 

Ant trečių lubų 
Tai. Drover 1M0

Miesto Ofisas:
127 N. Beirtum lt

IIH-UMly BMv
Tel. Central 4411

Nariai Cook Connty R«al Eatata Taryba* 
A. PETRATIS & CO. 

Real Katate Ofisas 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda 

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

Periiuri apstraktps, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC 

751 W. 85ta gatvė 
kampas Halsted

ir

Drover 2441

TELEPHONE YARDS 2721 |
DR. J. JONIKAM)* |
Medikas ii Chirurgai !

3315 S. Halsted St C! , a;** f

•ykinii
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Didelis Teatras
L. M. DR-STRS “APAVIETA”

Scenoje statoma A. Fromo 5-kių aktų drama 
“EGLE ŽALČIŲ KARALIENE”

NEDĖLIOJĘ, Sausio (Jan.) 27 d., 1018.
C. S. f. S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18th Str., Chicago

PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO
Žaltys, žalčių karalius, vandeninis dievaitis ... . . 
Gulbi-Dievaitis, sergėtojas žmonių, ž.aliio prielelis 
Vaidevutis, ūkininkas .......................................................
Audrone, jo pati ...............................................................

.......... J. .J. Zolp 
.. J. Šaukimas 
.....................f ūsas 
O. PabarŠkienė

Puikus Didelis Teatras
Scenoje statoma 4-rių veiksmų tragedija:

“Kerštas”
“Kerštas” yra vienas puikiausių veikalų iš senovės 

Lietuvių istorijos. Pilnas sujudinančių scenų.

Nedelioj, 27 d. Sausio, 1918m.
Rengia

L. S. S. 124 tos Kp. Teatrališkas Ratelis
TURNER HALL, North Side Racine, Wis.

(Galit privažiuoti Douglas karais, kamp. Lincoln st) 
Pradžia: Durįs atsidarys kaip 2 valandos po pietų; 

programas prasidės lygiai 3 vai.

Užkviečia visus atsilankyti ir pamatyti vieną gra
žiausių veikalų. Su pagarba,

L.S.S. 124 kp. Teatrališkas Ratelis.
_______________________________ i- . ?

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.

I l.ll

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
Jeiju _ _____ ______
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys ski -

reikalingas akinią.
Dvokite apilurėti savo akis specialistui akio, kuris tari H meta 
tyrimo Vaitekaus parapijoje. Stiklai Hifuoti sulig Jąsą aki

kenti gahroT skaakejlnią, 
nuolatos Tau alaroi krinta Ii aklą. 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga t krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
.................... ...... '

____ akys skaitant arba stnvaot, tuokart asfl 
reikalingas akinią.

tyrimo Dv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai illfuoti sulig Jąsą 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidatiniika kaina.

JOHN J. SMETANA
• AKIŲ SPECIALISTAS 

TEUYKIT MANO UtRASA.
1801 SOUTH ASHLAND A VE.

Kampas 1 k-tos gatves Ant Platt’s Aptlekos 2-ras aulltaa.
Valandos: nuo V ryto iki D vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 11 aUną-

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

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

Dr. Povilas Žilvitis
Liet u vys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. I^avitt Str. 
VALANDOS: 4 -8 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
I vl G.m d 1946. Chicago, III.

Tcl. Arinitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
i t.H) N. Ashland Avė., Chicago

Itustulis, Vaidevučių sunūs ..............................
Vainis, VaidcVnčių suims ...............................
Auske Vaidevučių duktė ....................................
Gražulė, Vaidevučių duktė .............................
Eglė, Vaidevučių duktė ..................... ■ • ..........
Šviesulis, Anžuolis, Mildė, žalčio vaikai,,.. V 
Romanas, lietuvių vaideiytis ............................
Bailinto, augintoja dievaičio vaikančio, .... 
Kaimietės merginos,.................'. S. Yuknienė,

.......................................... J. Yuknis 
....................................L Yokubonis 

.................................. A .KaiVaičiūte 

................................. A. Žemaičiui? 
............... Pctraičiutč-Maliorienė 
Briedis, A. Briedis, B. Balcckiutč 
........................... 1.........  J. Stasiūnas 
.................................  O. Kalvaičiui# 
M, žemaičiui?, A. 2., O. K. A. K., 

M. Yurgailiriič, M. Pelytė.
. J. karkimas, .1. Virbickas, K. Karpavičius, Balčiūnas, 

Gura, St. Gah*<*kas.
............................J. karkimas' ir St. G. 

Dainų suinokintojas—M. Titiškis. Scenarijai: B. Lulkevičius ir J. Yuknis. 
Režisierius—M. Dundulienė. Muzika—Brolių Sarpalių Orkestrą.

Vaikinai, .

KORESPONDENCIJOS i
---------- ---------------------- .----------------------- ------- ----------- -- --------------------------- ----

DE KALK, ILL.

Nenusitverdamas ką geresniu, 
įsikando apkalbėti jaunimą.

Vienas korespondentas, pasi
rašąs pseudonimu Bačkos Kamš
tis, kažko įtūžęs ant vietos jau
nimo, įsikando būtinai apkalbė
ti jį ir niekinti savo korespon
dencijomis Naujienose. Deda
masis didelių enatų pilnas ir, uo
lus proliibieionistas abstinentas, 
p. Bačkos Kamštis atkartodamas 
perkunuo j a I)e Kalbo jaunimą, 
kad jis esąs baisiai ištvirkęs, pra
sigėręs, prasikoziriavęs, nieko 
neveikiąs ir lt. ir lt.

Aš patsai esu vau daugiau 
kaip dvyliką metų laikraščių ko

respondentas, pavažinėjęs po 
svietą ir matęs jo nemenkai, ir 
tai, ką pastebėdamas, rašinėjau 
į laikraščius irdalinaus žiniomis 
su jų skaitytojais — su skaity
tojais Naujienų. Keleivio, kituo- 
met dagi su Lietuvos Ūkininko, 
elc. Savo • korespondencijose 
visados stengiausi būti bešališ
kas ir pranešti tik teisingus fak
tus. To principo laikaus ir iki 
šiai dienai. Tatai matydamas, 
kaip tūli korespondentai rašo 
neliesą apie dalykus, kuriuos aš 
pats savo-uktmis matau, darosi 
nė šis nė tas, nes negaliu jokiu 
būdu suprasti, kodėl tie žmonės 
mėgsta geriau vaduotis netiesa, 
nekaip tiesa.

Ir čia pasakysiu, kad prie lo
kių prasimanančių koresponde
ntų priklauso ir p. Bačkos Kam
štis.

Aš neseniausias DeKalbo gy
ventojas, bet vis dėlto jau taip 
senas, kad spėjau geriau ir ar
čiau susipažinti su vietos lietu
vių gyvenimu ir krutėjimu. Ir 
galiu pasakyti, kad vietos lietu
vių jaunimas nė kiek ne blogiau 
kruta už kitų kolonijų jaunimą. 
Jis nėra nė girtybėj paskendęs, 
ne ištvirkęs, nė slaptuose urvuo
se su kūmutėmis besitrinąs, kaip 
p. Bačkos Kamštis kad užsigei
dė svietą įtikinti. Jei yra bač
kos kamščių, kur slaptas smuk
les lanko ir kaziruoja, argi už 
tai visas jaunimas turi atsakyt?

štai tas pats p. Bačkos Kamš
tis pasakoja Naujienose, kaip vie 
tos jaunimas surengęs balių, gr
uodžio 31, naujiems metams pa
sitikti. Svaigalų, girdi, tiek pri- 
sigabeno, kad nežinoję, nė kur 
dėti... Buvau aš patsai ten užė
jęs. Tik aš stebiuos, kaipgi iš 
visos tos daugybės “svaigalų” 
man nieko neteko nė matyt, nė 
ragaut, kaip tik raudono papso, 
sodos, džindžerelės ir kavos, ke
ksų, obuolių, orenčių ir šiaip už
kandžių.. .

.Kas dėl to, kad jaunimas nie
ko neveikia, lai vietoj tuščių gin
čų pažymėsiu tik faktus, kurie 
patįs už savę kalba. Štai: Nuo 
rudens iki šiam laikui sulošta 
keletas veikalų: 1. Gadynės Žai- 
ztjosj® veiksmų drama; 2. Nuo 
ausies lig ausies — komedija; 3. 
Netikėtai — komedija; 4. Ame
rikietiškos .vestuves — komedi
ja; 5. Guminiai batai - komedi
ja; 6. Žingsnis prie šviesos arba 
Našlutė bus statoma nedčiioj, 
sausio 27. Be to, rengiamos gr
eitu laiku statyti Br. Vargšo dra
matinį veikalą Kryžių.

Tai, tokia ta vietos jaunimo 
girtybė, tas neveikimas, kad per 
tris m e n e sius s u g e- 
b e j o šitiek veikalų susimo- 
kiuli, neskaitant įvairių priedų, 
kaip monologų, deklamacijų ir

jaunimo vistik čia nedideliausis 
būrelis.

Ponas Bačkos Kamštis, kurs 
taip daug malonumo rado sau 
savo užsiėmime be jokio pama
to apkalbėti ir šmeižti l)e Kalbo 
jaunimą, geriau padarytų tą šm
eižimo biznį metęs. Nes tai la
bai žemas biznis --- žemesnis 
dhgi už slaptųjų smuklių laiky
tojų ir kazirninkų biznį.

Vietos gi jaunimas, kurs jau- 
.čia ir veikia sulig savo sugebė
jimu, tegul nepaiso tų-neprašy
tų'“doros mokytojų'’ kandžioji
mu, bet veikia sau toliau ir dar 
energingiau. —9999.

Iš TEXAS PADANGĖS.

Kelionės įspūdžiai.

(’amp Logan Tex.—Išvažiuo 
jaut iš (’amp Grant, Illinois val
stijoj, porą mėnesių atgal, ten 
jau buvo gerokai šalta. Bet at
važiavus čia. į Texas, atradome 
taip šilta, dagi karšta, kad galė
tum kiaušinį iškepti nuo saules 
įkaitintose smiltyse. O kraštas

nepaliaujami smiltynai, ir tos 
smiltis nuolatos vėjo siautoja- 
mos nešiojamos. Lietaus retai 
teesti, bet kad jau pradeda lyti, 
lietus esti labai smarkus ir il
gai lįja.

Kas dėl augalų, lai matėme 
daugiausia medvilnę ir korinis, 
šiaip kiloki javai, turbūt, nei ne
auga.

Gruodžio 14 dieną, gavęs at- 
stogos, važiavau į Chięagą. čia, 
Texase, buvo labai šilta, bet kad 
baigėme važiuoti per Louisianos 
valstiją, pradėjo rodyties snie
gas ir vis šalčiau darėsi, o to
liau jau ir tikrai šaltis ėmė spau
sti. Gi atvažiavus į Chicagą ir 
išlipus iš traukinio, kad reikėjo 
palaukti gatvėj karo, tai, bra, ir 
gerokai teko ausis patrinti, kad 
nenušaltų. Ir trindamas mąs
čiau sau: tai, dievuli, ir tavo su
tvarkymas, — vienur nuo kar
ščio atsikvepi negali, o kitur rei
kia nosis daboti, kad nuo spei
gų neatkristų. —F. žemaitis.

Del pajieškojimo gi° 
minių Lietuvoj.

• Gaudami nuolatos laiškų su 
paklausimais, kokiais keliais bu- 
t ų * galima pajieškoti giminių 
Lietuvoj, ir nespėdami visiems 
laiškais atsakinėti, paskelbiame:

Pajieškojimo giminių reika
lu kreipkitės šion įstaigon: He- 
brew Sheltering and Immigrant 
Aid Society of America, 229-231 
E. Broadway, New York, N. Y.

Tai yra žydų draugija, bet ji 
tuo reikalu patarnauja visiems 
be, skirtumo tautos ar tikėjimo 
žmonėms, kurie tik jos patarna
vimo prašo, taipgi ir lietuviams. 
Už patarnavimą ji nereikalauja 
atlyginimo, bet vis dėlto kiekvie
nas išmintingas žmogus, kurs 
nenori labdarybės išnaudoti, kr
eipdamasis į ją savo reikalu, te
gul neužmiršta pasiųst bent už 
keletą centų krasos ženklelių su
sirašinėjimo išlaidoms padengt.

Rašyti į draugiją galima lie
tuviškai.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina
Panedėlyj, Ketverge tr Rubato) 

Pirmas Floras 15c Balkonas 10' 
Prie šią kainą priskaitoms Iv 

1c ir 2e kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-re GATVt

Pastaba: Siame veikale bus vartojami tikrai lietuviški įrankiai, kaip stakles, I 
vyluskos, Vcrptuvas, lanktis, karštuvai, dalgiai ir tl. L. M. Dr-stė “Apšvieta” 
(teitą visas pastangas, kad atvaizdinti musų prabočių tikrų būda. .Ii pakvietė 
galuausias Chicagos lietuvių scenos žvaigždės- lošėjus; surinko iš visos apie- i 
linkės tautiškas rankų darbo drapanas, kaišytinius žiurstus, juostas, siuvine- i
tus marškinius, ir pakvietė rež sieriaut M. Dundulienę, kuri jau nekarta ori- '
rengė lietuviškai scenai didžiulius veikalus. Todėl pamatyti šį veikalą kvie- 
ciamc ne vien tik (.hic.agos visuomenę o ir visos apielinkės. Ateikite, pamatv- 
kite, pi įsiminkite gražių Lietuvą, darbščius jos žmones, linksmų ir padoru jau
nimų, tautinius šokius, gražias dainas. Ateikite brolužiai ir sesutes nes šitokį 1
veikalų negreitai kas nors surengs, kadangi jo surengimas reikalauja nemaža '
darbo ir daug pinigo, dėlto ir sunku bile kam jį surengti. r

likietų kainos, palyginamai su veikalo puikumu, lai labai žemos lik 35c 
ir augseiau. Svetainė atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai 6:30 vai. vakare. 
Kurie norite pamatyti visų veikalų, ncsivėluokite. Kviečia visus RENGĖJOS*

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos Ir varto 
Jaruos daugumos lietuvių, kurie gr» 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime Jas parupin 
ii augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| ilsiu 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1*40 W. 47th St. Chicago, IU

Tel. Yards 3651. AKUSERKA

X ^flnBaigiisi AkušerijoH Ko-; 
įMF ilgai praktika-i

oBvuh FennsyIvanijos ho- 
aKspitalčse ir PhiladeL į 

° ‘^nphijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim-į 
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str.,' 
I (Ant antrą lubą) 

Chicago. i

nfl5TER, iY5TEH

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovią, kišenių 
ir skylučių dirbčjų. Taipgi 
Sreserių ir siuvėjų elektros ma- 
inomis. Darbai laukia. At

eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Dealgning School y
J. F. Kasnicka, Perdčtinla * 

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

T" . • Į;.-.---------

. .n—■■■ ■ ■ sr. ■     ■■į.a.f

EMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti Ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia moklnama:-

ILietnvių kalbos S.V.lstoriJos Laišku Rašymo 
Lenkų ” S. V. Valdybos Prieky bos Teisių

gLotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos
«Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt į 

Ir GRAMMAR ir HIGH SCR00L Kursų. Gy ve-fl 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas! 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School |
3103 S. Halsted St. ChicAGO Ill.K

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ fl

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 992-H4 Natioa* Life B14g« 
2» S«. La SaUe 8t., Chtcaga. IU.

Tel Central 68H0-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo Ir aubatoa vaka
rai* nuo 8 Iki 8 vakare, po numeriai 
IMI MILWAUKEE A V*., Chicage, DL 

Tol Humboldt >7.

Tel. Arinitage 984

DR.A.J. KARALIUS
Gydyto|as Ii Chirurgas

X-SPINDULIA1 
2121 N. Western ava.

vakare.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egsaml 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 

781-88 Milwaufcee avė., arti Chicaco •▼. lre» 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka 
ruL NedėHomia nuo 9 išryto iki 2- po piltų 

Tel. Havinarket 2484.

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senan Riirhh Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Motcr’fckų, Vyr’fikų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milvvaiikee Avė., 

Rampas North A ve. Kambarys 20(5
I VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki'3 ir 7:10 Ik 9 vakare
inm—tririT iirii r .-’inrT———- —m

Dr. A. R. Blumenthal | KIŠENINIS:

AKIU 
Akis Egzamin

pagerintą 
thahnoineter. 
patinga (loma at
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 1317

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet: 7—I vak,

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

Viriu) Bischoff’o Aptiekoa. 
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
liakiriant Nedėldieniua ir Seredaa

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai’ 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. .Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, III.

Molcrišką, Vyrišką ir Vaiku 
Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryfo. nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgus 
ir akušeris.

Gydo aMriaa ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodai X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaraforija: 1025 W. 18th 
Ht. netoli Fi.-k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Teleptione Canal 3110. 
GYVENIMAS: 5412 S. Hulated Street

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland BouL, vir
šuj banko, Rooni 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PHONF. Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av.
VALANDOS: 7—9 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. A. A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

933 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Telephon* Haymarket 2544

VALANDOS: 10 H ryto; 2— S popiety:
7—3 vakare. Nedėliomis 10—12 dieną.

3354 S. Ibįlstcd St., Chicago
49*)ephune Drover 9693

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
L.— , i zj r —i

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

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

Ka-tik išėjo iš spaudos

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu’1, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

Kaip Rašyti 
Laiškus

LifJttiviškoi ir
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad-
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

Kaina 25c.
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

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



Sausio 24, 1918.

PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO
Žaltys, žalčių karalius, vandeninis dievaitis ..... 
Gulbi-Dievaitis, sergėtojas žmonių, žak lo privirus 
Vaidevutis, ūkininkas .......................................................
Audrone, jo pati ...............................................................

.. J. Sankunus 
.....................f ūsas 
(). Pabar.škicnė

Didelis Teatras
L. M. DR-STRS “APAVI ETA”

Scenoje statoma A. Fromo a-kių aktų drama
“EGLE ŽALČIŲ KARALIENE”

NEDĖLIOJĘ. Sausio (Jan.) 27 d., 1918.
C. S. P. S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18th Str., Chicago

Puikus Didelis Teatras
Scenoje statoma 4-rių veiksmų tragedija:

“Kerštas”
“Kerštas” yra vienas puikiausių veikalų iš senovės 

Lietuvių istorijos. Pilnas sujudinančių scenų.

Nedelioj, 27 d. Sausio, 1918m.
Rengia

L. S. S. 124 tos Kp. Teatrališkas Ratelis
TURNER HALL, North Side Racine, Wis.

(Galit privažiuoti Douglas karais, kamp. Lincoln st) 
Pradžia: Durįs atsidarys kaip 2 valandos po pietų; 

programas prasidės lygiai 3 vai.

Užkviečia visus atsilankyti ir pamatyti vieną gra
žiausių veikalų. Su pagarba,

LJS.S. 124 kp. Teatrališkas Ratelis.

Dabar laikas %

“NAUJIENŲ” OFISE

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

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALAUJI AKINIŲ
>cigu kenti galvoiF •kaaKAjhuą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aktų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba.
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba sinvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Daokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu sa
tyrinio iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

kuopai 18-tos gatvės Ant Platfs Aptiekos g-ras a 
▼•landos: nuo M ryto iki I vak. Nedėliom nuo I ryto iki 12 eng.

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

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

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvyg Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tel. DęOver 7179.
OFISAS; 2359 So. Ix?avitt Str. 
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

drldieniąis 10 -12 išryto.

I<l C hihI 1946. Chicago, III.

Tel. Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. JCAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

I 1436 N. Ashland Avė., Chicago

NAUJIENOS, Chicago, III. 3
■■■M

/
I

................................................ J. Yiiknis 
............................ .............. L Yokubonis 

........................................ A .KaiVaičiūte 
.................................. A. žemaičiutė 

...................... Petraičiutė-Malioricnė 
V. Briedis, A. Briedis, B. Baleckiutė 
............................................ J. Stasiūnas 
,r»,........ ...................... O. Kalvaičiutė

.. S*' Yukiiienė, M, žemaiČiutė, A. ž., O. K. A. K., 
M. Yurgailienė, M. Pelytė.

. J. barkūnas, J. Virbickas, K. Karpavičius, Balčiūnas, 
(•ura, St. Galt-ekas.

........................... I. šarktinas ir Sk. G. 
Dainų suniokintojas— M. Titiškis. Scenarijai: B. Lulkevičius ir J. Yuknis. 

Režisierius—M. Dunduliene. Muzika—Brolių Sarpalių Orkestrą.

Itustulis, Vaidevučių sudus ...................
Vainis, VaideVTleių sūnūs .....................
Auskė Vaidevučių duktė .........................
Gražutė, Vaidevučių duktė ...................
Eglė, Vaidevučių duktė .............
šviesulis, Anžuolis, Mildė, žalčio vaikai 
Romanas, lietuvių vaidelytis ......... 
Baniulė, augintoja dievaičio vaizančio, 
Kaimietės merginos,................... "

Vaikinai, .

KORESPONDENCIJOS
DE KALB, IL1

Nenusitverdamas ką geresniu, 
įsikando apkalbėti jaunimą.

Vienas korespondentas, pasi
rašąs pseudonimu Bačkos Kamš
tis. kaž-ko įtūžęs ant vietos jau
nimo, įsikando būtinai apkalbė
ti jį ir niekinti savo korespon
dencijomis Naujienose. Dėda
masis didelių enatų pilnas ir, uo
lus prohibicionistas abstinentas, 
p. Bačkos Kamštis atkartodamas 
perkunuoja I)e Kalbo jaunimų,

s i gėręs, prasikoziriavęs, nieko 
ui* veikias ir 11, ir 11.

Aš patsai esu jau daugiau 
kaip dvyliką metų laikraščių ko

respondentas, pavažinėjęs po 
svietą ir matęs jo nemenkai, ir 
tai, ką pastebėdamas, rašinėjau 
į laikraščius ir dalinaus žiniomis 
su jų skaitytojais — su skaity
tojais Naujienų. Keleivio, kituo- 
met dagi su Lietuvos Ūkininko, 
etc. Savo - korespondencijose 
visados stengiausi būti bešališ
kas ir pranešti tik teisingus fak
tus. To principo laikaus ir iki 
šiai dienai. Tatai matydamas, 
kaip tūli korespondentai rašo 
netiesą apie dalykus, kuriuos aš 
pats savo-nkiinis matau, darosi 
nė šis nė tas, nes negaliu jokiu 
budu suprasti, kodėl tie žmonės 
mėgsta geriau vaduotis netiesa, 
nekaip tiesa.

Ir čia pasakysiu, kad prie lo
kių prasimanančių koresponde
ntų priklauso ir p. Bačkos Kam-

Aš nescniausias DeKalbo gy
ventojas, bet vis dėlto jau taip 
senas, kad spėjau geriau ir ar
čiau susipažinti su vietos lietu
vių gyvenimu ir krutėjimu. Ir 
galiu pasakyti, kad vietos lietu
vių jaunimas nė kiek ne blogiau 
kruta už kitų kolonijų jaunimų.

nė ištvirkęs, nė slaptuose urvuo
se su kūmutėmis besitrinąs, kaip 
p. Bačkos Kamštis kad užsigei
dė svietą įtikinti. Jei yra bač
kos kamščių, kur slaptas smuk
les lanko ir kaziruoja, argi už 
tai visas jaunimas turi atsakyt ?

štai tas pats p. Bačkos Kamš
tis pasakoja Naujienose, kaip vic 
tos jaunimas surengęs balių, gr
uodžio 31, naujiems metams pa
sitikti. Svaigalų, girdi, tiek pri- 
sigabeno, kad nežinoję, nė kur 
dėti... Buvau aš patsai ten užė
jęs. Tik aš stebiuos, kaipgi iš

man nieko neteko ne matyt, nė 
ragaut, kaip tik raudono papso, 
sodos, džindžcrėlės ir kavos, ke-

kandžių...
Kas dėl to, kad jaunimas nie

ko neveikia, lai vietoj tuščių gin
čų pažymėsiu tik faktus, kurie 
patįs už savę kalba. Štai: Nuo 
rudens iki šiam laikui sulošta 
keletas veikalų: 1. Gadynės Žai- 
ziHos, 4 veiksmų drama; 2. Nuo 
ausies lig ausies —komedija; 3. 
Netikėtai — komedija; 4. Ame
rikietiškos .vestuvės — komedi
ja; 5. Guminiai batai - komedi
ja; 6. Žingsnis prie Šviesos arba 
Nastutė bus statoma nedėlioj, 
sausio 27. Be to, rengiamos gr
eitu laiku statyti Br. Vargšo dra
matinį veikalą Kryžių.

Tai tokia ta vietos jaunimo 
girtybė, tas neveikimas, kad per 
tris m e nesiūs s u g e- 
b ė j o šitiek veikalų susimo- 
kinli, neskaitant įvairių priedų, 
kaip monologų, deklamacijų ir 
tt. Ir tai imant domon, kad to

I astaba: Siame veikale bus vartojami tikrai lietuviški įrankiai, kaip stakles, 
vyluskos, verptuvas, lanktis, karštuvai, dalgiai ir II. L. M. Dr sic “Apšvicta” 
(ledą visas pastangas kad atvaizdinti musų prabočių tikrą būdą. Ji pakvietė 
gailiausias (.hjcagos lK'tiivių scenos žvaigždes Jošėjus; surinko iš visos apie- 
inkcs tautiškas rankų darbo drapanas, Kaišytinius žiurstus, juosias, siuvinė

tus marškinius, ir pakvietė režisieriau! M. Dunduliene, kuri įau nekarta iiri- 
icngc lietuviškai scenai didžiulius veikalus. Todėl pamatyti šį veikalą kvie
čiame ne vien tik (.hic.agos visuomenę o ir visos apielinkėš. Ateikite, pamalv- 
kite, prisiminkite gražią Lietuvą, darbščius jos žmones, linksmą ir padorų jau
nimą tautinius šokius, gražias dainas. Ateikite brolužiai ir sesutes nes šitokį 
veikalą negreitai kas nors surengs, kadangi jo surengimas reikalauja nemaža 
darbo ir daug pinigo, dėlto ir sunku bile kam jį surengti.

I įkirtų kainos, palyginamai su veikalo puikumu, lai labai žemos_ lik 35c
ir augsciau. Svetainė atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai 6:30 vai. vakare. 
Kurie norite pamatyti visą veikalą, nesivėluokite. Kviečia visus RENGĖJOS.

jaunimo vistik čia nedideliausis 
būrelis.

Ponas Bačkos Kamštis, kurs 
taip daug malonumo rado sau 
savo užsiėmime be jokio pama
to apkalbėti ir šmeižti De Kalbo 
jaunimą, geriau padarytų tą šm
eižimo biznį metęs. Nes tai la
bai žemas biznis - - žemesnis 
dhgi už slaptųjų smuklių laiky
tojų ir kazirninkų biznį.

Vietos gi jaunimas, kurs jau
čia ir veikia sulig savo sugebė
jimu, tegul nepaiso tų neprašy- 
tų “doros mokytojų” kandžioji
mu, bet veikia sau toliau ir dar 
energingiau. —9999.

Iš TEXAS PADANGĖS.

Kelionės įspūdžiai.

tuni kiaušinį iškepti nuo saulės 
įkaitintose smiltyse. O kraštas 

nepaliaujami smiltynai, ir tos 
smiltis nuolatos vėjo siautoja- 
mos nešiojamos. Lietaus retai

ličius

Kas dėl augalų, tai matėme 
daugiausia medvilnę ir korinis, 
šiaip kiloki javai, turbūt, nei ne-

slogos, važiavau į Clncagą. Čia, 
Texase, buvo labai šilta, bei kad 
baigėme važiuoti per Louisianos

gas ir vis šalčiau darėsi, o to
liau jau ir tikrai šaltis ėmė spau
sti. Gi atvažiavus į Chicagą ir

palaukti gatvėj karo, tai, bra, ir 
gerokai teko ausis patrinti, kad 
nenušaltų. Ir trindamas mąs
čiau sau: tai, dievuli, ir tavo su
tvarkymas, — vienur nuo kar
ščio atsikvepi negali, o kitur rei
kia nosis daboti, kad nuo spei
gų neatkristų. —F. žemaitis.

Del pajieškojimo gi 
minių Lietuvoj.

• Gaudami nuolatos laiškų su 
paklausimais, kokiais keliais bu- 
t ų • galima pajieškoti giminių 
Lietuvoj, ir nespėdami visiems 
laiškais atsakinėti, paskelbiame:

Pajieškojimo giminių reika
lu kreipkitės šion įstaigon: He- 
brew Sheltering and Immigrant 
Aid Society of America, 229-231 
E-. Broadvvay, New York, N. Y.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas *
Dabar yra patvirtintos ir varto 

‘jamos daugumos lietuviu, kurie gr> 
jija koncertinų ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
raerikoje. Mes galime Jas parupta 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt ilsias 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1M0 W. 47th St. Chicago, IU

nyksta regčjims. 
Mes vartojame

pagerintą Oph- 
thahnonietcr. Y- 
patinga domu at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kanip. 47 st 

Telephone Yards 4317

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet: 7—• rak.
Ofisas: 

1900 S. Halsted St. 
Viriuj Bischoff'o Aptiekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

liakiriant Nedėldieniua ir Sereaaa

Tel. Yards 3651. AKUŠERKA

Mrs.A.VIOIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho-
spitalėse ir PhiladeL į 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim-į 
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose' 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str.,! 

(Ant antrų lubų)
Chicago. i

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

1---- « i-r n~ — "|

Angliškai-Lietuviškas i

Camp Logan Tex.—Išvažiuo 
jaut iš Camp Grant, Illinois val
stijoj, porų mėnesių atgal, ten 
jau buvo gerokai šalta. Bet at
važiavus čia, į Texas, atradome

DA5TER Y5TEF1
I

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygute ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

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

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
Sreserių ir siuvėjų elektros mi- 
inomis. Darbai laukia. At

eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

su mierą—-bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Deaigning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinls 

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

DR. G. M. 6LASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St., kerte 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul, vir
šuj banko, Hoom fiOO.

VALANDOS: 19—12 ryte; 5—6 
vak. PHONE Hayniarket 25G3.
REZIDENC IJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

9

DR. M. HERZMANJei nori greitai ir pasekmingai išmokti Anglį-

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų. kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
iri akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir I abaratorija: 1035 W. 18th 
St. netoli FLfc St.

VALANDOS: _Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūių 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Raiymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
* >tynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos J"

itmetikoa Geografijos Retorikos, ir tt.
r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gy v 

čius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
ama HetuviAkaL

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Ka-tik išėjo iš spaudos
D i 1 g i o

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

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

t

Telerbone Canal 3110. 
$412 S. Halsted Street 
8—9 ryto, tiktai.

Kaip Rašyti 
Laiškus

I

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Butais 902 M4 Natioaa Lifo
29 8a. La Baile 8t.. Cblcafa, I1L

Tel Central 6890-6501. Atdara:
Utarninko, ketverge ir anbatoa vaka
rais nuo U tel fi vakare, po numeriu: 
įsa e MILVVAUKBB AVB.. ChUao. m. 

Tai Humboldt VI.

Telephone Yards 5032

Tel. Armitage >84

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

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

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboj

Kaina 75c. Gražiu tvir-

tuo reikalu patarnauja visiems 
be skirtumo tautos ar tikėjimo 
žmonėms, kurie tik jos patarna
vimo prašo, taipgi ir lietuviams. 
Už patarnavimą ji nereikalauja 
atlyginimo, bet vis dėlto kiekvie
nas išmintingas žmogus, kurs 
nenori labdarybės išnaudoti, kr
eipdamasis į ją savo reikalu, te
gul neužmiršta pasiųst bent už 
keletą centų krasos ženklelių su
sirašinėjimo išlaidoms padengt.

Rašyti į draugiją galima lie
tuviškai.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina 
Panedėlyj. Ketverge ir Stihatoj 

Pirmas Floras 15c Balkonas 10< 
Prie Siy kainą priskaitom* 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVf

i*

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas lt Ctilrurjas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western gve.

Valandos: >—12 ryta; 2—t 
▼akare.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egsaml 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

784-88 Milwaukee avė., arti Chicavo av. Zrm 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka 
ruL Nedaliomis nuo 9 Uryto iki 2. po pietą

Tel. Havmarket 2484.
BBB|''■HBCTRMRSM

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Sena* Kubm Gydytoj ta ir ('hirurg.iH 

Specialistas Motcr'škų, Vyr’škų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwuukee Avė., 

KiimptiH North Avė. Kambary* '206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki' 3 ir 7:10 ik 9 vakaro

n

DR. A. A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10 -H ryto; 2—8 popiety:
7—y vakare. Nedaliomis 10—12 dieną.

3354 S. Halsted St., Chicago
Telephone Drover 9693

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

GARSINKITES 
“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.

J IMPERFĖCT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, D1
& S K'H V.Tr/r , <-< RUL

Puikus Vakaras su Prakalbomis J
ir PERSTATYMU paminėjimui KRUVINO NEDfiLDIENIO ||

Rengiamas L.S.S. 22-ros kuopos, įvyks H
Nedėlioj, Sausio 27 d. 1918m. J

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Place. Chicago

«

Chicago ir Apielinke

Draugijų domai.
Sekamas visuotinas Chicagos 

Liet .Darbininku Tarvlnis de- <r •
legatų suvažiavimas įvyks va
sario 17 <1., Mildos svetainėje. 
31 10 S. Malsted SI. Pradžia 10

jardo sargas. Markui tatai ne
patiko ir jis paleido šūvį į smar-

II Kalbės N t
ioŠtžl dvi kv/incuijus; jį 

n Bus ir daugiau visokių 
D gabiausios Lietuvių lošėjų (artist

lietuviai ir lietuvės, atsilankykite 
čia vanaiao yia iviigiconcic panuucjitiiui OtlUHlV V U. M 
pagerbimui sušaudytų revoliucionierių Petrograde. II

Pradžia 5 vai. vak. Inžanga 50,ir 35c ypatai; j šokius — 25c.

Virsminėtas vakaras yra rengiamas paminėjimui Sausio 9 d 
1905 m. ir i

aujienų Redaktorius d.P. GRIGAITIS. Be to bus su
lošta dvi komedijos: “Rūtų Darželis” ir “Viduje klebonijos”.

’ Į pamarginimų. Programe dalyvaus 
gabiausios Lietuvių lošėjų (artistų) spėkos. Todėl, gerbiami 

. ......„ . . - - visi, o tikimės, kad pilnai 
liksite užganėdinti, nes 22-roji kuopa niekuomet dar nenuvylė 
publikos savo parengimais. Kviečia visus IKS. 22-roji K».

miegamam kambaryj užtroškus

pat rasta ir du laiškai: vienas 
giminėms, o antras jos myli-

ritinis, painesniuosius soc. klau
simus.

Taipjau nutarta neužilgio su
rengti prakalbas Town of Lake.

| manijom, dekavojimius už besą- kad išjudinus šios apiclinkes da-
1 »• • - • ---- _i i i.... 4,.

Gerbiamieji delegatai, malo
nėkit atsilankyti paskirtu laiku, 
kadangi turim daug svarbių da
lykų apsvarstyti. Bcto, svetainė 
užimta tik iki 5 vai. vakaro.

Tėmykite "Naujienose" bus 
paskelbta tūli klausimai, kurie 
turės būti svarstomi suvažiavi
me. —Komitetas.

Byla dėl pašalpos
Sausio 18 d. buvo nagrinėja

ma įdomi byla. Skundėju buvo 
Juozas Rimkus. 820 \V. ? 24th 
place. o besiteisinančioji pusė 
"Gvardijos Du1. !.i t. Kunigaik
ščio Vytim h> Lit i Jivizija Rai
telių“. Sulig .1 rh ikaus skundu.

In \es toks: jis. būda-1 
• : ” kaip trejus midus 

• nurys, sunkiai su- 
Sir .ęs apie devynis mė

nesius. Sulig tos draugijos kon
stitucija. ligoniui turi būt moka
ma po penkis dolerius pašalpos 
savaitėje per pirmus šešis mėne
sius, o paskui.* per kilus šešis 
mėnesius, po pustrečio dolerio 
savaitėje; bet jam, už 1 mėne
sius ligos, draugija išmokėjus 
v iso tik 15 dolerių, ir daugiau at
sisakius mokėti. Del to J. Rim
kus kreipėsi teisman. Teismas 
pripažino, kad draugija tupi už 
mokėt besiskundžiančiajam ši 
nitą ir penkiasdešimt dolerių.

kūjį sargą. Sargas leidosi bėgt 
linkui ofiso, o Markus ip vėl už- 
komandavo savo armijai: "vei
kiau! Neužilgio jie sugrįš". 
Taip ir buvo. Vos sjiejo pasiša
linti Markaus "armija", atbildė
jo policijos vežimas. Markus 
stovėjo "ant sargybos".

"Nesiartinkite!" rūsčiai ri
ktelėję Markus pirmam lusiarti- 
nančiam "dėdei". Dalykai visgi 
susidėjo toip, kad Markus pasi
davė be mūšio.

Markus dabar sėdi kalėjime, 
i p jaučiasi pilnai jgitenkintu: jo 
draugai mat turį progos pasėdė
ti šiltam kambaryj.

Tas drąsusis Markus turi tik €
vipš 10 metų amžiaus.

Gaisras.

mas ■’

Mokyklos pasiliks uždary- t 
tos iki sekamo panedėlio

-\ tsiž. i stoką

Chiuigos mokyklų taryba nuta
rė pratęsti pradinių ir vidurinių 
mokyklų atidarymo laiką iki 
sausio 28 d. t. y. panedėlio. Aug- 
šlesniosios - High Schools — 
mokyklos betgi bus laikoma at
daros. Vakarinės nemokamos 
mokyklos bus atidarytos taip 
greit, kaip tatai leis susideiusios

gyklų langus
Būrys nežinomų hlogadariu. 

važiavusių dideliu juodu :H,ito- 
mobiiiii, vakap išmušė dviejų 
saliuuų ir valgyklų langus. Ma
noma. kad tatai turėjo padaryti 
"titli organizatoriai", kadangi tų 
įstaigų savininkai neleidę savo 
darbininkams priklausyti 
jon.

uni-

Užpuolė... anglių , 
krūvą

Markus Hagovič. 3017 E. 97 
gi., dažnai matydavo didelę krū
vą auglių, priklausančią Cliica- 
gos gazo kompanijai, jarde ties 
Baltimore gaivi*. Ir kiek kartų 
jam tekdavo pamatyti didžiulę

ledavo galvon mintis, kad ta

iš jo draugų, kurių kambariai 
jau kelinta diena nešildomi 
delei anglių stokos.

Vakar Marko Ragovičio gal
von dingtelėjo genialė mintis. 
Kažin kur jis susigriebę seną 
šautuvą ir užkamandavo savo 
bendrams: "Krepšius į ranką ir 
marš prie krūvos!" 
vaiku. vadovaujamų 
nuėjo prie anglių.

Markinu.

armiją

—------------------------------- 1----------------------------
LSJ Lygos 2-ros kuopos lavinimo

si susirihkimas įvyks šiandie, 24 d. 
sausio Tamuliuno ir Gudgalin sve
tainėje, 1117 S. 49 avė, Cicero, Iii., 3 
vai. vakari*. Visi jaunuoliai yra nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti.

—Sekr. S. A. Vasiliauskas.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA 2 ‘shovvcase'aF Ir 

3 “wallcase*ai”, kur galima vartoti 
aptickojc, laikrodininko arba ąro- 
scrio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu 
boni durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (storas) Chieago.

rbininkušl kurie kažin kodėl to-’ 
Inkai atsiliko nuo kitų kolonijų 
lietuvių. J. Vasiliauskienė, j

žiningą jos suvadžiojimų, dėl 
kurio gyvenimus jai pasidavė f 
nepakenčiamu.

Su vadžioto jas yra tūlas S. (pa 
liktam laiške paminėta visa pa
vardė), kuris antru sykiu atkal
bino Ona nuo apsivedimo su ki
lu vaikinu. Matydamas, kad O- 
na jį labiau myli, nors jisai jų 
ir buvo paniekinęs, besųžinis 
dar kaptų užsimanė pasityčiot iš 
mergelės.

Kaip greitai Ona atsakė savo 
mylimam su' kuriuo jau trumpu 
laiku butų apsivedus, taip greit 
S. ir vėl atsisakė ja vesti, nevei
zint to, kad Ona viską jau buvo 
prirengus dėl vestuvių.

Visi patyrimai parodo, kad O- 
na užbaigė savo gyvenimą ne- 
panešdama tos paniekos.

Velione priklausė prie Chica
gos Lietuvių Draugijos Sav. Pa- . 
šalpos. Lietuvių Moterų Progr•

Povylas Žekonis Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimnm* kalno* i- 

1 coli*, syk|, 90 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą coli* vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Criemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
tiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei- 

' čiausių pasekmių.
Skelbimus priima Naujienų 

Administracija, 1840 S. Hauted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

EXTRA. Parduodu puikų pečių iŠ 
priežasties ėjimo mano vyro | ka
riuomenę. Juozapas Valentinas, 
3422 Parnell Avė., Chicago

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Panedėlyj, Sausio 21 <1. 7:30 
valandą vakare.

Velionis paėjo iš Kauno gub. 
Vilkmergės pavieto, Kupiškio 
parapijos, Salnanaudžių kaimo, 
36 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 24 d. 8:30 vai. ryto iš 
namų 1614 Kinnon st. į šv. My
kolo Bažnyčią, o po pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines.

Kviečiami visi giminės ir pa
žįstami atsilankyti į šermenis 
ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieku dideliame nuliūdi
me včhonio moteris Zuzaha ir 
sudus, 6 metų, Olgęraas.

WEST PULLMAN___
Iš LSS. 235 kp. veikimo
Sausio 13 <1. vietine LSS. 235- 

toji kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Reikia pripažint, 
kad šis susirinkimas atliko daug 
svarbaus ir naudingo darbo. Pir
ma, Irti jame galutinai buvo su
tvarkyti viduriniai kuopos rci-| 
kalni; išrinkta kaikurie 
kuopos viršininkai vieton 
žiavusių į kitus miestus.

PARDAVIMUI barzdaskutyMa. 8 
kėdės. Lietuvių apgyventa vieta. 

2011 S. Halsted St., Chicago

RAKANDAI
nauji

konstitucijų buvo manyta “duo
ti vėjo" Sąjungos centrui už vil- 
kininiąsi pagamini konstitucijų. 
Tcčiaus pasirodė, kad tame yra 
kalta konstitucijos komisija. Nu 
tarta todėl kreipties į komisijos

Apartmentu ant l« ries 22 ir 
State gatvių vaka rytą kilęs gai
sras pastatė mirties pavojui! du 
šimtu vyrų, moterų vaikų. 
Gaisras į kelias minutes užkir
to visus išėjimus. Tik ačiū ne
paprastoms policijos ir ugnage- 
sių pastangom pavyko nuramin
ti gyventojus, bebandąnčius šo-

rą. Nuostolių pridaryta už 25 
tūkstančius doleriu. Gaisro a
priežastis nežinoma. Žinoma tik 
tiek, kad ugnis prasidėjo apa
čioj. valgykloje, kur randasi 
tam pačiam name,

■ “Sausieji” kyliuoja savo 
! “slapiuosius” brolius.

Chicagos "sausųjų" federacija 
vakar krei|>ėsi į atsakomąsias į- 
staigas prašymu uždaryti laiki
nai visus bravorus ir sali tinus, 
ka<l <lavus progos naudinges-

gyti reikiamos anglių kiekybes. 
"Sausuosius brolius" remia ir 
tūlos kitos organizacijos, kaip: 
Anli-Saloon League, VV'omen's 
Church I'edcration, Chicago 
Women's City Club Presbyteri- 
an Board of Temjxrance, Anti- 
Cigarettc League ir kelios^kitos.

Vadinas, "broliai sausieji" 
nors tiek nori atsimokėti "šla- 
pĮemsiems“.

Pavogė už $4.000 
drabužių

Policija areštavo devynis vy
rus. kur pavogė iš American Ex- 
press kompani jos karo drabužių 
už keturis tukstanČius dolerių. 
Vis dėlto, visų pavogtųjų drabu
žių dar nepasisekė surasti.

I Nusižudė, kad nepriėmė 
armijon

Laikraščio Daily News rpeor- 
teris, John Byriu*, 1021 79 gt., 
vakar nušovė. Sako, todėl, kad 
jį nepriimta armijon. kaipo pa-

Negalėjo išmokėt skolų, 
bandė nusižudyti.

David M. Wright. 120 N. Oak 
Purk gt., negalėdamas išmokėti 
nuolat augančių skolų vakar nu
tarė vely nusižudyt nei klausytis

žodžio nepildymo. Nepavyko. 
Kulka nepataikė širdin? Pagis, 
i r vėl turės klausytiem skolinin
kų išmetinėjimų.

NORTH SIDE
• Meilės tragedija

Panedėlyj, sausio 21 d. nr. 
2164 N. Oakley avė. rasta savo

ir Lietuvių Darb. Liter. Dr-jos.
Laidotuvės atsibuvo sausio 22 

<1. Cbicagos Liet. Dr-ja ir Mote
rų Progr. Susi v. 29-tu kuopa pa-

vainikų. Prieš išlydint velionę d. 
Dubickas pasakė trumpų pra
kalbų.

Ona turėjo 27 metus amžiaus, 
'l apo palaidota į Lietuvių Tauti
škas kapines. Amerikoj paliko 
vienų brolį, pas kurį, beje, ji ir 
gyveno.

Lai būna lengvas Onai šaltas 
capas. * Jonas.

BRIDGEPORT
Laisvos Jaunuomenės Drau

gija likviduota
Sausio 21 d. Laisvos Jaunuo

menes Muzikališka-Drainn tiška 
Draugija laike paskutinį susirin

kimų. šiame susirinkime drau
gijos narių didžiu^ nutarė lik
viduoti visokį jos veikimų, o e- 
santj ižde turtų paskirti labda
ringiems tikslams.

Likvidavimo priežastis — pa
sitraukimas, gyvenimo aplinky
bėms ^piriant, kelių veiklesnių
jų draugijos narių. Likusieji, 
netekę savo veiklių pasišventu
sių draugų-vadų, taigi nustojo 
energijos veikti draugijos nau
dai. Ypač dar ir todėl, kad pa
staruoju laiku žymiai praretė
jo “dailiosios gimties" eilios... 
Todėl nutarta vely likviduoti vi-

ginimu, kad veikiau atliktų sa
vo* darbą. '

Kilus klausimui apie narių 
duokles LSS. Centrui, kaikurie 
draugai buvo tos nuomonės, kad 
esu reikalinga laikinai sulaikyti 
pinigų siuntimų Į centrų. Vis 
dėlto didžiuma stovėjo už siun
timą. Draugai mano, kad gal 
būt neužilgio Centro reikalai į- 
eis į normales vėžes ir bus ban
doma leisti organas — kad ir 
kitu vardu. Nes be savo organo 
organizacija turi daug keblumų.

Perskaičius Centro įstaigų at
sišaukimų apie areštus Kovos 
spaustuvėj, draugai nutarė pri
sidėti savo auka Apsigynimo Fo
nde. Iš kuopos iždo paskirta $5, 
o geros valios draugai sumetė 
$ 1. Viso tuo bildu musų kuopa 
paaukavo į Apsigynimo Fondų 
$9. Sulig musų, tai yra nemen-

Sausio 27 d. kuopa rengia pui
kų vakarų K. of P. svetainėje. 
Vakare bus vaidinama a.a. Br. 
Vargšo drama “Paskutinė Ban
ga“. Belo, bus ir kitokių pa- 
marginimų: duetų, deklemacijų 
tec. Beikia pažymėti, kad pro- 
grame dalyvaus ir "Aido" cho
ras, kuris visuomet sugeba už
ganėdinti klausytojus. '

—Vargomatis.

Draugija turėjo du skyrių: 
dainų ir Dramos. Ypač jos miš
rus choras buvo užėmęs ytin žy
mių vietų tarpe Chicagos liet, 
chorų.

Draugijos pinigus, kurių jos 
ižde radosi viso 133 doleriai, nu
tarta padalinti sekamai: 50 dol. 
paskirta LSS. Apsigynimo Fon
dui, o 83 dol. Lietuvos šelpimo 
Fondui nukentėusieins dėl
karės šelpti. Gi draugijos vardu 
ir jos čarteriu, sutinkant jos na- 
riams-likvidatoriams, dabar na
udosis Cbicagos Lietuvių Vyrų

T0WN OF LAKE
Naujas sumanymas

niani susirinkime nutarta pasiū
lyt sekamai LSS. aštunto rajono 
konferencijai sekamų sumany
mų: kad Aštun tasai rajonas už-

ris būt y siunčiamas i kiekvienos 
kuopos susirinkimų tikslu iš
guldyti mažiau apsipažinlisiems 
su soc. mokslo pamatais na-

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras .............8—3 Va
Miltai (Maišas)

Vi bačkos maišas......... 2.85—2.98
% bačkos maišas......... 1.45—1.51
5 svaru bačkos maišas .. 33—37e

Rugiu Miltai Maiša«
Bohemian style H bač. 1.27—1.42 
Juodi, % bačkos......... 1.20—1.32
5 svarai ........................... 29—34
Grahain miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal
Balti ar geltoni .........

Maisas (Hominy), svaras 
Rvžint.

Fancy head ................
Bhie rose....................

Bulvės
N 1 Mis- Min. ir Dak. .'. ..27—29

Pienas
Condensed, geriausias ..
Vidutiniškas ................
Evaporated. nesald..........

Sviesta*. Smetonos
Iš bačkučių....................
Prastesnis ......................
Iš šaldytuvių ................

Butterine
Plvtnse ...........................
šmotuose ....Į.................
Vidutiniškas ...................

Kian«inlai 1
švieži cxtra....................
Refrigeratorių, extra ...
Refrlgeratorių N 1 .....

Runos (beansi
Navy ...............................
Lima ...............................

Slyvos, geros svarui...........
Vidutinės........................ .
Prastesnės ......................K

Kumpis, geras, svarui ....
Prasetsnis ........................

Lajiniai geri, svarui ........
Prastesni .........................

svarai 
... 5—6’6 
. .5%—

švara* 
.... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų)

Taukai
Dėžutėj....................
Palaidi, geriausi . ..
Paprastieji ......... . . .

svarui 
... 30—35% 
....... 27—29 
... 25%—31

Kalakutai 
švieži ......... ........
šaldyti ......................

svarui 
....... 34—40 
....... 30—37

Vištos 
šviežios... . ..........
Gidžiai, švieži .......

svarui
....... 29—33

....... 22—26
Antis .............................
žąsis .............................

....... 30—35
. 27—33

žūvįe (salmon)
Pink ..........................
Red Alaskn ...............

dėžutės
....... 19-23
.......  27—33

Suris
Amerikoniškas (full croam) svar. 
šmote ............................... 30—35
Suįjiaustytas ................ 32%—39

Balta duona, svarui ................. 8—9
Šitokiomis kainomis groseruinkai 

turėtų pardavinėti viršininčtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet {ieškokite tokių, 
kurie parduos jums, šiomis kaino-

Pranešimai
PASARGA.—Drauslfa praneitmua įkalbtame 

M uimokeatlee. Pranešimai turi būt priduoti 
1 vakaro, lailkęllu arba telefonu. Canal 1600. 
Priduoti t* pači* dienq, kada spausdinamas 
iienraltii. nebegali būt IdttL—,'Nauj.” Red.

I LSS. 22-ros kuopos vakaran įvyks 
sausio 27, M. Meldažio svet., Kalbės 

I “Naujienų” Redaktorius d. P. Grigai- 
lis. Apnrt kitko bus sulošat komedi
ja ‘‘Viduj klebonijos”, "Butų Darže
lis” ir kitkas. —Komitetas.
Racine, Wia. — LSS. 124 kuopos 

Teatrališko Ratelio rengiamas vaka- 
ras įvyks 27 <1. sumslo, Tnrncr sve- 
tainOJe, N. Sidvt Bus statoma 4-rių 
veiksmą tragedija “Kerštas”. Kvie
čiame atsilankyti visus —Rengėjai.

Ryto, sausio 24 d- 8 vaulndų vaka
ro, Winowa Hali, kertė Winowa ir 
Clark gatvių, Anglų soc. skuriaus 
susirinkime Anupr. Karalius laikys 
referatą tema: Kodėl reikalinga su
prast socializmą?”

Cicero, III.—Vyrų ir Moterų Ap
švietus draugija, kaip iftitarta, mo
terų skyriaus dailės darbo lavinimo
si įvyks Ketverge, sausio 24 d., 7:30 
vai .vak. Tamuliuno ir Gudgalio sve
tainėje, 1447 So. 49th avė. Taigi, mi
nėtos draugystės narės, o taipgi ir 
pašalinės, malonėsite susirinkti. Na
rėms t>e mokesties. Kviečia

V. ir M. Ap. Dr. Komitetas.

Rockfordiečių domai.—LSS. ?5-ta 
kuopa rengia prakalbas paminėjimui 
kruvinojo nvdėldicnio. Prakalbos 
įvyks sausio 27 d., Vega Hali svetai
nėje, kampas 9-to gatvės ir 15th av. 
1:30 vai. po pietų. Bus {vairus pro
gramas. Dainuos LSJR ir švedų cho
rai. Bus monologų, deklemacijų.

Kviečia Komitetas.

LD1.1) 18 kuopos susirinkimas bus 
pėtnvčioj, sausio 25, 8 v. v., G. But
kevičiaus svet., 8134 Vinceness avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, nes 
bus renkama valdvba einantiems me
tams. —Sekr. G. Butkevičius.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pąjieškau savo brolio Antano Pet
rausko, paeina iš Suvalkų gub., Kap
čiamiesčio miestelio. Seniau gyveno 
St. Louis, Iii. Malonėkite atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą. Jūsų sesuo— 
Petrauckiutė, po vyru Janciukienė, 
adressas: Mrs. M. Janciukienė, 
7301 Donald avė.. Clevelund. Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio, Jono 
Juškos, 18 metų kaip Amerikoj. Tu
rėjo farmą netoli nuo Chicaąos. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos miestelio. Kadagini! so
dos. Jis pats ar kas jį žinot malonė
kite man pranešti šiuo adresu:

Marijona Petkaitė, 
1421 VVashburne avė., Chicago, III.

Pajieškau Stasio Razalavičiaus ir 
Marės Krilavičiutės, Suvalkų gub., 
Nadnaminsko gminos, Mandasų kai
mo, esame visi iš vieno kaimo. Mel
džiu jų pačių atsišaukti, arba kas ži
note praneškite jų adresus — busiu 
dėkingas. Pranas Krilavičius, 
509 — 24th Str., Detroit, Mich.

Į Pajieškau suseserių Agnieškos ir 
[Agotos Seputaičių, Kauno gub. Ra
seinių pav., Naumiesčio parap., Ši
lų kaimo, malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu. Liudvisė Seputaitė—Virba- 
lienė, 321 I Etnerald Avė., Chicago, III

Pajieškau savo tėvo, gyveno Chi
cagoj, 6 metai atgal, prie Pense avė., 
50 metų, apie 6 pėdų augščio, žilas, 
rudom akini, nešioja akinius. Jo va
rdas Juozapas Smolskis. Prašau jo 
paties atsišaukti, arba kas žinot pra
neškite jo adresą. Rašykite angliš
kai: Joe Smolski, Jr.

Camp G'rant, Rockford, III., 
Co. B. 341st Inf.

Pajie&knu savo Švogerio Jono Je- 
nuiianio, arba Smailio, Geidžiūnų 
kaimo, Biržų parapijos, 8 metai iš 
Lietuvos; gyveno Chicagoje, III. — 
Jis nats • kas jį žinot malonėkite 
atsišaukti. Už pirmų'pranešimų ski
riu $5 dovanų.

Stenis Montvidas,
No 13(1 Lehomon avė., Detroit, Mich.

Pajieškau' draugo, Augusto Mede
li no,' kurs pirma gyveno Roseland, 
III., o dabar, rodos, Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti, arba kas jį žinote, 
praneškite. Felix P. Žilinskas, 
63 — E. 102 PI., Roseland, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU janitoriaus darbo, es- 

mi atsakantis tame darbe. Moku pri
žiūrėti boilerį. Kam reikalingas, 
malonėkite atsišaukti. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
Esmi nevedęs, 40 metų amžiaus.

L Žalimas,
LSS. 4 kp. artistų žiniai. Delei tu- 726 W. 18 st., Chicago, III.

lų priežasčių repeticija persikels į ---------
-kPT: SIŪLYMAI KAMBARIŲ

(Kenas*
.. 19—22 
16^—19 
. 13—15i

svaras
.. 50—5b
.. 46—53
.. 46—52

svaras
32—35.

.. 31—34

. 29-33
tuziną-

.. 63—69
. 48—55
. 46—52

svarui
. 16—19
. 17—20
, 13—17 
. 13—15

. 11—14
. 32—36
. 31—
. 44—49 būtinai atsilankvti.. 37—42 . 

USS. 4 kp., LMPS. 9 kp. ir LSJL 1 ---------
kp. bendras lavinimosi susirinkamas PASIRANDAVOJA 3 gražus švn įvyks nedėhoje, sausio 27 d., 9:30 v. rus šilti kambariai, tinkanu nr»ž* i 

lip HvUSa SVetZ šeimynai, arba dėl įnamių (vaikinųW. 33 pi.—Draugas K. Augustinavi- arba merginų), su arba be valgio V 
čius, medicinos studentas laikys lėk- J K., 1825 Union Avė., antros 
cijų. Visi atsilankykite. lubos, iš užpakalio.

—Rašt. K. Virbitskas. ___________

Kadangi Nyk Sausio 27 d. įvyksta 
8 rajono konferencija, tai LSS 4-tos 
kuopos panrastas mėn. susirinkimas 
bus pėtnvčioj, sausio 25 d., 7:30 v. 
vakaro, Mildos svetainėje. Draugai, 
malonėkite visi būtinai atvykti, nes 
turim nominuoti 4-tos wardos alder- 
maną ant socialistų partijos tikie- 
to, ir daug kitų svarbių kuonos rei
kalų apkalbėti. —Rašt. K. Trainin.

L. M. Dr-ste “ApŽvietu” rengiamo 
teatro “Eglė Žalčiu Karaliene” generoliška renefieHja bus ketverge, sau
sio 24,, CSPS Svet., 1126 W. 18»h St. 
7 vai. vak. Visi lošėjai meldžiami 
-......... - --------- . Apšvieta.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo..

Mrs SCHWARTZ
3019 Jackson Blvd. Chicago

Tel. Kedzie 1197.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Riz nis gerai išdirbius, apgyventa lietu 

vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie 
žastis — savininkas apleidžia Cnica 
g f). Atsišaukite: 1619 S. Halsted M 
Chicago, III.

UŽ §50 NUPIRKSI $200 dvigubai* 
springsais phonografą, 2 
points. ir recordus, taipgi paiku 
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymu. 
Divonus 9x12, §8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota * 
mėnesiai. 1520 N. Westem AvaM 
Chicago, III.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pi^ią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros^ už §2t. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonn, daven- 
port, taipgi §525 pianą su 2a m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekonLis už §60.00. šiv 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. AtsiŠsu 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago. III.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, di- 
vonus, §9.00; misinginės lovos, *32, 
komodas, §12.00; valgomojo kamba
rio setas, §250.00 vietrola, dehnentl 
nė adata ir rekordai $55, 
player piano už §210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Bhrd.. 
arti Kedzie Avė., Chicafo.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI NAMAS, 6 šeimynų 

gyvenamas. Bandos $60.00 mėnesyj. 
Kaina $4.500. Priežastis pardavimo- 
savininkas serga ir išvažiuoja j tau 
kus. Atsišaukite ant viršaus, uipu 
kalyje. 1908 Canalport avė., Chicago

AUTOMOBILIAI
SIDE-CAR

Norite pirkti palaikytų SIDK-CAH 
“Haj’ley—Davidson’N Kas turite par 
duoti, prašau atsišauklt

. M. Michniewicz, 
2-ros lubos, 3113 S. Ijalsted st. Ctii- 
cago. Phone Y'ards 3654.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigu mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

JHJRKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St^ Chicago

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 namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
tn išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley IH4S

SARA PATEK. Pirmininkė

Vyriškų Drapaną Bargesai 
\Vauji neatimti, daryti ant uzs»- 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamaš
iu overkųlų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo §25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $l.5ė 
$1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
ūi $7.50 4

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O P D O N
KIS K Halsted SL * 'tu "$>.

TELEPHONE YARDS 5X34

D r. P-G. Wiegner 
Priėmimu vatandoa nuo X iki l> 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai *ak 
<325 So HmIhi**<1 Si.. Chlraa*
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