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Finiandijoj prasidėjo sukilimas
Vokietijos ir Austrijos sočia 

listai reikalauja taikos
Ukraina stovi Rusijai kelyj prie 

demokratinės taikos
AUSTRIJOS SOCIALISTAI f 
REIKALAUJA TAIKOS

Rusijos revoliucija yra pri
imtina Austrijos masėms, 
sako socialistas atstovas.

Armija negali pergalėti.
“O kas gi apie armiją? Padė

kime, armija paimtų Calais ir 
Paryžių, ar tas reikštų taiką? Aš 
sakau ‘Ne.’

‘‘Padėkime armija užkariau
tas 
ne, 
už-

~ . i .. ,n u ..u .k . t tų Franciją ir Anglija, arTrue translation filed with the post-» ‘ .. . . „
master at Chicago, January 29, 1918, * H ikstų taiką? Aš sakau 
as required by the act of Oct. 6, 1917. k ,|)es <h|r lurėtume 

AMSTERDAM, s. 28.-y- Mes k .jinuti Ameriką?”
Scheidemann smarkiai užsi

puolė ant karininkų vadovų,-už- 
1 n ikšdamas, kad delei jų pozici- 
j j< 4 linkui Austrijos, Vokietija 
geli netekti paskutinio savo dra
ugo.

reikalaujame visuotinos taikos 
ir mes reikalaujame taikos pil
nai”. J

Tokia buvo mintis kalinis so
cialistų vadovo Dr. Adler pasa
kytos Austrijos atstovų bute. 
.Jis perspėjo karalių Karolių ir

kad jie nemažintų opumą da
bartinės situacijos, nors daug 
streikierių ir sugrįžo į darbą,

“Revoliucija Rusijoj”, sakė 
Dr. Adler, “buvo priimtina Aus
trijos masėms. Mes tikėjomės, 
kad taika ateis, bet ta viltis pasi
rodė tuščia. Mes negalime ii- Į 
giau laukti ir žiūrėti kaip keli! 
ponai Brest Litovsko spiriasi už I 
savo pažvalgas ir stato pavojun 
taikos tarybas, galbūt prieš no-

daugi mes dar turėtume

bume sunkiose aplinkybėse kal
bi: moj šalyj. Karė vis tebesitę
sia. Jei taika su Rusija bus į- 
vykinta, mes darysime viską ga
limą, sąryšyje su kariniais rei
kalavimas, kad įvykinus tą pra
plėtimą karės laiku.“

Dr. von Kuehlniann pasakė, 
kad pasitarimai su Lenkija bu
vo uoliai vedami Vokietijos ir 
Austrijos per ištisus menesius, 
bet dar jie nėra ant tiek pribren
dę. kad juos galima butų paskel
bti.

Kuehlmann tęsė toliau:
“Ką grafas (’zernin pasakė a- 

pie Lenkiją, mes galime pasa
kyti apie kitas parubežio tautas, 
kurios bus tikslu musų diskusi
jų. Mes turime tikrai lokį pat 
pasitikėjimą pa traukiančiomis 
dėl tų Žmonių j il gomis didelės 
laisvos Vokietijos valstybės ir 
Vokietija niekad nevartos žemo 
policijos spaudimo ar kilų pa
našių priemonių, kurios galų 
gale padarytų priešingą veik
mę.”

Rusija gelbsti 
Finlandijos su

kilėliams.

rogrado į yiborgą. .Jie suslip- 
rįs Fnilandijos Raudonąja Gva
rdiją mūšiuose, kurie ten eina.

FINLANDIJA IŠRINKO 
ATSTOVUS

Į taikos tarybas.

FINLANDIJOJ PRASIDĖ
JO REVOLIUCIJA.

Raudonoji gvardija užėmė 
Helsingforso stotį. Mūšiai 

Viborge.

STOCKHOLM, sausio 28.
Sulig šykščių žinių, ateinančių 
iš Hapa raudos, Švedijoj, ilgai 
grėsusi* Finlandijoj sukilimas 
prasidėjo rytinėse provincijose.

Pranešama, kad Raudonoji 
Gvardija užėmė Helsingforso 
geležinkelio stotį, visi svetimų 
šalių konsulai apleido sostinę ir 
kad smarkus mūšiai eina Vibor
ge ir apielinkėse.

Raudonoji Gvardija laiko Ri- 
kimaki ir kitas svarbias vietas.

True translation filed vvith the posl 
master at Chicago, January 29, 1918, 
hs reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 28. Sulig 
Esclumge Telegraph pranešimu 
iš Copenbageno, Finlandijos sei
mas išrinko 5 atstovus daboti 
Finlandijos reikalus taikus ta
rybose Brest Litovsko.

— ------------- J... - -

UKRAINA NUTARĖ PA
SKELBTI PILNA NEPRI- 

GULMYBE

Ukrainos darbininkai nepri- 
pažįsat Rados. Ves taikos 
tarybas su rusais.

True Iranslation filed vtfln the post 
innster at Ghlcago, Januarv 29, 1918, • - - - 1917

Mūšiai rusų kareivių sū ru 
munais

Amerika pasiųsianti 1.500.000 ka 
, reivių Francijon

SUSIRĖMIMAI SU RU
MUNAIS

PUSANTRO MILIONO 
KAREIVIŲ j FRANCU A.

Rusai susirėmė su rumunų 
kariuomene ties Galac ir 
ant Dunojaus upės.

Šiemet Suv. Valstijos galė
siančios pasiųsti Franci- 
jon pusantro miliono ka
reivių.

True translation filed vvith the post- 
mastei' at Chicago, January 29, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, sausio 27.
Sulig austrų kvatieros praneši
mo iš*Brest Litovsko, smarkus 
mūšiai įvyko tarp rusų ir rumu
nų Galac apygardoj, arti rube- 
žkius.

Rusų devinta Siberijos divizi
ja ir dalis dešimtosios divizijos 
bandė prasimušti kelią per Ga
lac ir atgauti rusų teritoriją, nuo 
kurios jie tapo rumunų atkirsti 
sausio 20 d. »

Mušis su rumunais ant žemes
nės dalies Dunojaus upės tęsėsi 
Iii na ir naktį.' Buvo pavartota 

sunktoji artilerija, taipgi mbni- 
lorai ant Dunojaus upės, bet i- 
kniol, rods, rusų pastangos ne-

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, January 29, 1918, 
as rccjuired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, D. C., Sausio
28. Karės sekretorius Baker 
pasakė šiandie senato kopiitetui.

savo ka- •

as reųuired by the act of Oct. 6,
PETROGRADAS, Sausio 27 

Ukrainos eentralinė Rada 368 
balsais prieš I nutarė paskelbti 
pilną Ukrainos respublikos fle- 
prigulmybę.

Proklamacija išmetinėja Pet
rogrado komisarams už vilkini
mų taikos, apšaukimą, taip vadi* 
narnoj naujos šventos karės ir 
už iškia, kad Ukraina nori gy- 

santarmėj ir draugišku
me) su Rusija, 'Turkija ir kito

 

mis kaimyinškomos valstybė
mis.

pusantroGrūmoja nuvertimu.
“Jeigu musų valdžios vadovai 

ik gali paliuosuoti nuo šių ‘pat
riotų’ ”, tęsė socialistų vadovas, 
“tegul jie pasitraukia. Aš per- 

srrgščiu juos, kad jeigu jie ne
duos mums taikos su Rusija, 

J'į ji * bus nuversti nuo valdžios”.
Scbeideinhnn užreiškė, kad 

j susitaikymas apie 11 punktų 
r prezidento Wilsono pranešimo 
yt i lengvas.

Alsace yra Vokietijos.

Kalbėtojas toliau tęsė:
“Bet \Vilsonui turi būti 

kiai pasakyta, kad Alsace 
Vokietijos ir taip pasiliks. Jei
gu viernls aiškus žodis butų pa
sakytas! link Belgijos, Anglijos

UKRAINA GALI PRIVER
STI RUSIJA DARYTI NE

PATOGIA TAIKA.

Atskira Ukrainos taika reik
štų sulaužymų rusų linijos.

Ukraina slepia žinias nuo 
rusų.

True translation filet| vvith the post- 
mastei' at Chicago, January 29, 191(8 
master at Chicago, January 26, 1918

tas
at-

to

a iš
yra

Rusai gelbsti sukilėliams.
Rusų kareiviai gelbsti suk i le

ninis ir dar daugiau pagelbos

Vidstijos turi šiandie ' t .reivių Franci joj.
Jis taipgi pasakė, 

Valstijos turės šiemet
miliono kareivių tarnybai Fran
cijoj. “500.000 iš jų bus tenai 
pradžioje šių metų” sakė ka
rės sekretorius.

sų parlamentas tai nepaiso, 
bus nepakenčiama netik dėl 
stovų, bet ir dėl masių.

“Mes negalime toleruoti
kad atstovai pasiliktų nebyliais, 
kuomet mes patiriame iš laikra
ščių, kad generolas užduoda 

kumščiu į stalą ir žvangina savo 
kardu, tuo statydamas pavojun 
taikos tarybas. Visi žmonės su
pranta tą faktą, kad karė ilgiau

Galutinos žinios, kad Ukrai
nos rada sutiko su pradinė
mis sąlygomis atskiros tųikos su 
centralinėmis valstybėmis, pa'- 
siekė Petrogradą tik vakar, tris 
dienas vėliau, negu žinojo visas 
pasaulis. Jos atėjo per Vokieti
ją, kadangi Ukrainai budriai už-

statymas yra musų pareiga”.

Pusiau oficiali* Fremdenblatt 
vartoja dar smarkesnę kalbą 
prieš premierą von Seydler.

AMERIKA TIK PRAIL
GINO KARE.

VOKIEČIAI NORI PASI
SAVINTI LIETUVA.

Von Kuehlmann mano ,kad 
Lietuva prisidės prie “di
delės laisvos Vokietijos”.

Atsilieps ant Rusijos.

Tas dalykas turės padaryti į- 
tekmę į svarstymus visos Rusi
jos Darbininkų ir Kareivių At-

Scheidemann reikalauja tai
kos ir grąsina valdžiai.
AMSTERDAM, s. 27. — So- 

cial-drmokratų vadovas Philipp 
Scbcidemann atsakė ant kanc
lerio FLertling kalbos reichstage 
apie karės tikslus. Jo atsakymas 
yra išspausdintas Vorvvaerts se
kamai:

I ruc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 29, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Sausio 27. —

dabar laiko savo posėdžius Tau- 
ridos ritmuose.

Bolševikams grūmoja tęsimas 
karės su Vokietija prie labai ne
patogių aplinkybių ir su Rusi
jos linija sulaužyta pietuose pa
sitraukimu ukrainų, ar turės

Finlandijos ambasadorius Pe- 
rograde užprotestavo darbinin- 
’i ir kareivių atstovams prieš 
Rusijos maišymąsi į Finiandi- 
os reikalus. Jis gavo sekamą 

atsakymą:
■ “Rusijos valdžia, ištikima sa
vo principams, skaito už parei
gą gelbėti Finlandijos proletari
atą jo kovoj prieš Finlandijos 
buržuaziją”.

Bolševikų komisarai paskui 
užreiškė, kad sukilėliams pasių
sta pagelba ir kad dar daugiau 
(oreivių jiems bus pasiųsta.

Laivynas grūmoja miestui.

'Teisių ir tvarkos įstaigos Hel- 
singforse yra. beji<‘gės, kadangi 
miestą valdo kanuolės rusų ka
riškų laivų, kurie yra bolševikų 
rankose.

Sukatoje laivyno komanduo- 
ojas pasišaukė miesto viršinin-

1JAUDIES TARYBA Už 
TAIKA SU AUSTRIJA

R< gina talkininkus pradėti 
taikos tarybas su Austrija.

Prailgina tik karę.

“Svarbiausiais argumentais, 
pastatytais karininkų partijos už

ministeris Dr. yon Kuehlmann 
subatoj antru kartu kalbėjo 
pritš reichstago komitetą, atsa
kydamas kalbėtojams, dalyva
vusiems debatuose, kilusiuose » . I v * e
po jo pirmo aiškinimo pėtnyčio- 
je apie l>ėgį tarybų Brest Litov- 
ske. .

Netikėtai jis išreiškė pasitikė
jimą kad stovis “didelės laisvos 
Voketijos valstybės” patiks pa-

išstatė vokiečių delegatai Brest 
Litovsko konferencijoj.

Tikisi Rados nuvertimo.

j--—   VI v | > į ,14

tęsimą kraės, yra pasisekimas į ru|)ežio tautoms, taipgi jis sma- 
submarinų ir spėka musų armi-f rkitii pasmerkė bolševikų takti- 
jos. Bet jie turėjo duoti mums valdyme spėka, priešais jų iš- 
pergalę į 6 mėnesius, sulig 1916 pažinimus”,' Ministeris sake:

Aš karštai sveikinu Dr. Da- 
vadovo reiebta- 

Anglijni,^ ge) prenešimus. kad atstovau- 
matomu efektu Jančioji įstaiga Lietuvoje tikrai 
įsimaišymas ka-.susitverė ir kad visų Lietuvos 

I gyventojų klesų atstovai gali sie- 
Valstijos nebūtų kti linkui išpildymo galimybių, 

įsimaišiusios į karę, mes galime* “Buvo siūloma, kad mes pa
būti tikrais, kad Rusijos revo- Jauktume karės pabaigos prieš 
liih’iU b'ihi |m >ciiii ilrtcsusi praplėtimu kilu rs hh iii al'.ln 

s išimtiną laiką. vaujančiųjų įstaigų. Mes dir-

m. pedanto paskelbimo. Tas 
laikas jau senai išsibaigė ir nors vj(| (soęinlistų 
submarinos pakenkė 
jų didžiausiu 
yra. Amerikos 
n’n.

Tečiaus dar yra viltis, kad U- 
rkainos Kada grius, o jos vietų 
užims Darlnninkų ir Kareivių 
Atstovų 'Tarybų valdžia, kuri 
laikysis politikos bolševikų, ku
rie kontroliuoja kongresą 760 
balsų prieš 60.
Tikisi ir ant Vokietijos liaudies.

Revoliucionieriai taipgi pasi
liki, kad Vokietijos liaudis he- 
dalcis Isnvo valdžiai aneksuoti 
užkariaulas provincijas.

Tikimasi, kadį bgnd^vmas pra
vesti tokį programą sužadins 
smarkią reakciją prieš Vokie
tijos militarįęmų.j (

nių žuvo ant paskandintų Iran- 
euzų lavorinio laivo Drome ir 
žvejų laivo Kerbihan, kurie .už
važiavo ant minų sausio 23 d., 
akyveizdoje Marseilles. k

lufvud. ir socialistų -vadovus j 
savų laivą ir pareikalavo, kad 
valdžios Baltoji Gvardija butų 
uojaus išskirstyta. Jis grasino 

sugriauti mirštą, jei reikalavi
mas nebus išpildytas.

Svinhufvud atsakė, kad rei
kalavimo negaliVna išpildyti.

Raudonoji Gvardija 
nebesuvaldoma.

Helsingforso bolševikų orga
nas Izvestija pripažįsta, kad Ra
udonoji Gvardija ištruko iš ran
kų jos tvėrėjų. Jis rašo, kad 
kareiviai nekurtose vietose pasi
darė nebesuvaldomais ir kad 
jie yra kaili už žmogžudystes ir 
plėšimus.

Fjnlandija protestuoja.X *
Fihlandijos valdžia pasiuntė 

visoms valstybėms, kurios pri
pažino Finlandijos neprigulmy- 
bę, protestų prieš Rusijos mai
šymąsi į Finlandijos reikalus.

'Telegrafinė komunikacija su 
Petrogradu per Įraukta.

PETROGRADAS, s. 28. - 600 
Raudonosios Gvardijos nariu su 
kulkosvaidžiais išvažiavo iš Pet-

Darbininkai priešinasi.
'.-'ii1 . t ''

Bevieliais pranešimas iš Brest 
Litovsko sekamai cituoja dekle- 
raciją Ukrainos darbininkų ir 
kareivių valdžios atstovu:c C

“Generalis sekretoriatas cen
trą line* Ukrainos Rados jokiu 
budu negali būti pripažintas at
stovu visų Ukrainos žmonių”.

Dekleracija priduria, kad 
Brest-Litovsko atstovai pilnai 
sutinka su liaudies komisarų ta
ryba ir bendrai su Rusais ve? 
tarybas su keturgubų sąryšiu 
(centralinėmis valstybėms).

Kucblmanno kalbą, nusiskundė, 
kad padarytas žingsnis atgal ir 
kad valdžia laikosi pilnai kari
ninkų pažvalgos.

Jis skaito Austro-Vengrijos 
užrubežinių reikalų ministerių. 
grafo Czernino kalbą kaipo tie-

VOKIETIJOS VALDŽIA
ŠOKA ANT VULKANO

Sako nepriklausomasis 
socialistas.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, January 29, 1918. 
^ts required by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, s. 28. — Co- 
logne Gazette rašydama apie de
batus žemesniame Austrijos 
bute sako, kad didelis triukš
mas kilo kada nepriklausoma
sis socialistas Hoffjmmn pasa
kė, kad valdžia šoka ant vulka
no. “Atsitikimai Austrijoj yra 
raštu ant sienos ir čia, kaip ir 
Austrijoj, mes esame arti kata
strofos. Žmonėms užteko Indi 
akstinamais prie kares”.

’hrtlingo žodžiams, kadangi 
Czeęninas skaito prezidento Wi- 
Lsono pasiūlymus kaipo pamalą 
susitarimui, kuomet kancleris 
ilsisako priimti jo pažvalga.

Turi atiduoti Belgiją.

Socialistų vadovas Dr. Ed- 
vard David taipgi išreiškė nc- 
užsiganėdinimą valdžios politi
ka ir užreiškč, kad jei Voiketija 
nori sugrąžinimo jos kolonijų, 
ji turi priadČti sugrąžinti Belgi
ją.

Progresislas Naumann ragi
no, kad prezidento Wilsono 
kos pasiūlymai butų rimtai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 29, 1918. 
as required by the act of Oct. fi, 1917.

NEW YORK, Sausio 27. <- 
Amerikos Liaudies 'Taryba šian
die kreipėsi į talkininkų diplo- 

iiHiduH, ragindama tarybas su 
^AttsMja, kad įvykinus atskirą 
'taiką; jei negalima butų visuoti
na taika.

Kopijos šio atsikreipimo yra 
siunčiamos prezidentui Wilso- 
nui, valstybės sekretoriui Lans- 
ing ir kitiems valdininkams.

“Situacija pašildo nepaprastą 
progą”, sako atsikreipimas, “tal
kininkų diplomatamš įvykinti 
atskirą taikų su Austrija ir tuo 
pilnai izoliuti Vokietiją. Mes 
skatiname talkininkų šalių dip
lomatus pasinaudoti progą ir

PASAULIUI GRŲSIA 
BADAS.

L11

tutinas žodis link Belgijos.

NĖDINTI VALDŽIOS
POLITIKA

tai-
ap-
ga-

Jei karė tęsis dar du metu.

PASKANDINO 7,000,000
SVARŲ MAISTO.

Bėgiu vienos savaitės.

Reikalauja, kad Vokitija pri
sižadėtų sugrąžinti Belgiją.

9 1 ■ ■

True translation filed vvith the post- 
mastei' at Chicago, January 29, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Sausio 27.
Nepriklausomasis socialistas Lc- 
debottr atsakydamas į Dr. von tų renkami.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, January 29, 1918. 
as r'equired by the act of Oct. 6, 1917.

NEWP0RT, Anglija, s. 28.
Kalbėdamas į Monmouthshire 
ūkininkus, lordas’Rhondda, ma
isto kontrolierius, pasakė, kad 
bėgyje vienos savaitės gruodžio 
mėn. submarinos sunaikino 3,- 
000,000 svarų lašinių ir 4,000,- 
000 8viuti| sūrio.

True translation filed whn the post- 
master at Chicago, January 29; 1918, 
as rcquired bY the act of Oct. 6, 1917.

NORFOLK, Va., s. 26. Dr. 
MaUrice Francis Egan, Suvirti. 
Valstijų ambasadorius Danijoj, 
pasakė šią nakl, kad visi Euro
pos maisto žinovai sutinka, kad 
visas pasaulis atsiras ant bado 
krašto, jei karė tęsis dar du me-» 
tu.

PERMATO TAIKA SU 
RUMUNIJA.

S I . ,

s. 28. t Dar

Kuehlmann mano, Rumunija 
padarysianti atskirą taiką.

1 i '
AMSTERDAM, Sausio 27 ;I 

Pčtnyčioje užrubežinių reikalų 
ministeris baigdamas' shVo ilgą 
kalbą prieš reichstago komitetą 
apie progresą taikos tarybų 
Brest Litovske; padare pranaša- 

ė

I’ETROGRAD,
. JI'bininkų ir Kareivių Atstovų Ta

ryba išleido patvarkymą, sude- 
mokratizuojantį laivyną ir pa
tvarkantį, kad visi oficieriai bu-, vinių apie netolimoj ateityj į-

vyksiančią atskirą taiką tarp Vo
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- išsižadėjimą sa- 
apgavimą, par- 
italistams, no- 

organizacijai ir 
polemikos darosi
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Ir tie šmeižimai vartoja
ma juo lengviaus, kada au
torius gauna progos pasi
slėpt po pseudonimu. Jisai 
nerizikuoja nieku, kuomet 
ant laikraščio, prieš kurį 
kreipiama tie 
metama dėmė. 0 ko iš to 
pasimokina skaitytojai?

Negerai, kad tos senosios 
taisyklės paniekinta? Skai
čius darbininkų, mokančių 
parašyt straipsni į laikraštį, 
pas mus sparčiai auga, bet 
lie rašytojai gauna blogą pa
vyzdį iš dabartinių palaidų 
polemikų.

šmeižimai,

ap- tas partijas ne tam, 
stiprinus savo partiją, o tam, 
kad apgynus tos klesos rei
kalus, kurią jie atstovauja. 
Todėl, jeigu tos partijos da
rys kąmors gera darbininkų 
klesai, tai socialistai neturės 
jiokio pamato tatai niekinti 
ir trukdyti. Bet kad butų 
aišku, ar klerikalų ir tauti
ninkų darbai bus naudingi 

i- kenksmingi darbininkų 
klesai, tai socialistai priva
lo patįs gerai išnagrinėt ke
liamus klausimus ir nustatyt 
juose savo poziciją.

kad SU- žengimą. Pagaliok kad viHin'

Apžvalga
True translntion filcd with the post- 
n nslcr at Chicago, Jaiuuu y 29, 1918, 
as reciuired by tne act of Oct. 6, 1917.
RUSIJOS MENŠEVI
KŲ PLATFORMA.

Utarmnkas, Sausio 29, 1918.
I ... Į1L,U1 ,.LL. IJ.IJ

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ren- 
drovč. 1840 S. Halsted St., Chicago 
lŪ.—Telefonas: Canal 1506.

UžsiHakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Vierfa kopija ................
Savaitei .........................
Mėnesiui ...t................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj* 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Mono' 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentu prašom- 
siunčiamus išspausdinimui laikriis 
tyj rankraščius adresuoti tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sčs, be to paliekant platesnius lai 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai 
ko visas teises rankraščiu^ taisyti i* 
trumpinti. Netinkami spaudai ras 
tai naikinami, arba grąžinami algai 
jei bėgiu dviejų savaičių aulorim 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Jau šaukia 
seimą.

iuj.” snm. 22.)

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

Redakcijos 
Straipsniai 
i_ ___-—------——'

Pirma o dabar.
Kuomet buvo laikomas L 

S. S. suvažiavimas 1913 m. 
tapo įsteigtas lietuvių sočia 
listų laikraščių susivieniji
mas. Jisai turėjo dvejopą 
tikslą suvienytomis jiego- 
mis pasekmingiau gintie 
nuo priešų užpuolimų ir pa-

Viena taisyklių, kurią pri
ėmė tasai susivienijimas 
(Sandora), buvo tokia: kac 
laikraščių redaktoriai netal
pintų užsipuldinėjimų ant 
kitų socialistų laikraščių, ne 
duodant kartu progos už 
puolamam laikraščiui atsa
kyt. Ypatingai gi buvo nu 
tarta, kad laikraščiai apsau 
į?otij Kits kitą, nuo visokie

Tos taisyklės davė geri 
pasekmių. Jos, tiesa, šiek 
tiek suvaržė kritiką, bet už 
tai jos labai sumažino berei-

Klerikalų Taryba sumanė 
šaukt seimą į Washingt.oną. 
Tam sumanymui pritarė 
tautininkų Taryba, tik ji iš
reiškė pageidavimą, kad sei
mas butų New Yorke (tur
būt Brooklyne). Klerikalai 
sutiko su šitfto pataisymu, ir 
labar tiedvi organizacijos 
jau šaukia seimą.

Šaukia seimą “visuotiną”, 
bet trečioji srovė tame daly
ke dar nedalyvauja. Ofici
aliam seimo iniciatorių pra
nešime sakoma: “Lietuvių 
Socialistų Sąjunga galutino 
itsakymo nedavė, bett yra 
/iltis, kad prie Seimo prisi- 
lė$”. Mes nežinome, kuo y- 
•a pamatuojama šita viltis, 
ie$ apie LSS. nuomonę ne
šame nieko girdėję. ( 
' Kolkas tasai klerikalų ir 
antininku sumanvtasai sei

mas, dar nežyiia, ar bus vi
suotinas. Bet jeigu jame 
nis atstovaujama tiktai da- 
is musų visuomenės, tai ko
kios, reikšmės Jisai turės? 
Visų lietuviu vardu kalbėt 

I 'įsai neturės teisės; jeigu ji- 
I sai mėgintų pasisavint tą 
Į "eisę, tai galėtų susilaukt 
Į irotestų iš nedalyvavusios 

seime visuomenės dalies, ir
I tuomet visa jo svarba, kaipo 
Į ‘lietuvių tautos balso” isny- 
I ;tų.

Dviejų srovių šaukiamasai I seimas nebūtų koinpetentisl 
I šdirbt bendra veikimo ple- 
I ią ir musų “vidurinėje dir
voje”. Jisai galėtų tiktai į- 
zykint sutartį tarpe tų dvie- 

I ių srovių, įsteigt klerikališ- 
I kai-tautiri bloką.

Kokia butų to bloko reikš- 
nė? Vicnyt ir organizuot 
•ocialistų priešų jiegas kovai 
iries socialistus. Tokian 
ikslui, musų* supratimu, ta

šai seimas galų-gale ir pa tar
iaus, jeigu jisai įvyks pagal 
derikaių ir tautininkų pie
ną.

Ir mes neabejojame, kad 
atai išanksto žino abiedvie- 

ių tų srovių lyderiai. Skelbia 
jie, žinoma, ką kita. Jie sa
ko, kad jų seimas esąs reika- 

' ingas “Lietuvos labui”. Bet 
| ir jie nesakė to-pat ir 191(5 
! m. rudenyje, darydami kon
ferenciją Wilkes-Barrė’je? 
O kalbėdami apie “Lietuvos 
labą”, jie tuomet žiurėjo tik
tai, kaip labinus pakenkus 
socialistams.

Butų naivu iš musų pusės 
piktinties tuo, kad musų de
šiniosios srovės daro pienus 
suvaryt socialistus “į ožio 
ragą”. Jos turi tamtt#i$į, 
lygiai kaip ir socialistai tiiri 
teisės norėt nuveikti jas, —

3. Agraris klausimas.
Kad galėtų laisvhi plėtoties 

ž.'mdirbystč ir ekonominiai san
tykiai sodžiuje ir kad ūkininkai 
pilnai pasiliuosuolų nuo dvari
ninkų viešpatavimo, soc.-demo
kratai reikalaus išleisti žemės į- 
statymą, pagal kurį bus patvir- 
l:nta Laikinosios Valdžios jvy- 
kintasai visu valdišku ir karali- v *-
škų žemių atidavimas j žmonių 
nuosavybę ir bus konfiskuota ir 
p įdaryta visuomenės nuosavybe 
I’įžnyčių, klioštorių ir visų pri- 
\.dinių savininkų žemes, iši- 
huml smulkiųjų suYininkų ž^- 
ni( s.

Smulkioji žemes nusavybė

bu4ų įsteigta į taikyhjo butai 
darbo biržos. ’ • a

5. Dirbimo fr skirstymo 
reguliavhnas. »

Asirus ekonominis krizisas, 
kuris yra karės pasekai ė, visiš
kas pranionijos ir gabenimo sui
rimas, Ripsinė bedarbė ir grasi
nantis badas stalo prieš valsty
bę labai painių ir sunkių užda
vinių. S.-dcinokratai reikalaus, 
kad valstybe griežčiausiu budu 
kištųsi į visas ekonominio gyve
nimo sritis, kad ji reguliuotų 
dirbimą, gabenimą ir paskirsty
mą, kad butų įvesta monopolis 
svarbiausiųjų vartojimo daiktų 
gaminime.

Taip elgdamiesi, s.-d. vado
vausis tuo, kad egoistiniai atski
rų grupių interesai turtingosio
se klesose turi pasiduot visos ša
lies interesams.

6, Finansinė politiką.
Kad įvykinus visas šitas dide

les reformas, kad atitaisius liuo- 
stolius ir užgydžius žaizdas, ku
riuos padare karė, reikės milži
niškų, nepaprastai didėlių lėšų.

S.-d. skaitys savo parėiga Stei
giamam Susirinkime (jersergėt 
visas kksas ir gyventojų kuo
pas, kad prie Rusijos neturtingu
mo ir ekonominio atsilikimo, 
prie milžiniško jos įsiskolinimo, 
net viso šalies turto neužtektų, 
padengi visaš reikiamas išlaidas, 
ir kad todėl visos gyventojų kle
sos turi būt prisirengusios prie 
didžiausių aukų, prie sunkiau
sių išsižadėjimų, ypač pirmu lai
ku; turi įtempt visą savo ener-

u
kylu niekšybių 
bešališki liudytojai
Paryžius niekuomet nebuvo val
domus taip pavyzdingai, kap Ko
munos laiku. “Neišpasakytomis 
niekšybėmis” pasižyinčjO ne ko- 
munarai, o jų priešai buržu
azinė Francijoš; valdžia, kuri 
pergalėjus nukilusį į Paryžių su 
Prūsų kariuoiųenės pagalba, iš
skerdė dešimtis tuksiančių ko- 
munarų.

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštai šiame skŲiiuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Ir mano žodis.

Ir.ri pasilikti dabartinių jos vai 
d v toj it rankose.

kuoi, t. y. nuo kokio desentinų 
skaičiais žemė paliaus buvus 
I rivatine nuosavybe, tatai nu- 
t.i s, kontroliuojant Stcigia- 
mamjam Susirinkimui, patįs 
gyventojai per savo.stambiąsias 
vietines* savyvaldos įstaigas, iš- 
r aklas visuotinu balsavimu.

šitos vielinės savyvaldos įstai-

jiegas, kad išvilkus šalį iš tos 
pelkės, .į kurią ją įtraukė senoji 
tvarka ir karė.

! • L ' <Karlu su tuo s.-d. reikalaus, 
kad didžiausioji valstybės išlai
dų sunkenybė pultų ant turtin
gųjų klesų. Tuo tikslu, s,-d. rei- 
kalhus, be žemių konfiskavimo, 
vienkarčio augšto ančfjėlio ant 
turtų ir stengsis visai prašalint 
netiesioginius mokesčius ir pa
keist juos nuolatiniu progresy
viu ančdėliu ant visų pelnų ir 
palikimų.

Perskaičius tūlo “Seno S. L. 
A. Nario” straipsnelį “Naujieno
se” sausio 22, “Skaitytojų Bal
sų” skyriuje, tiesiog nustebau 
iš to “senio” drąsos. Pagal jo 
nuomonę, tarsi, kąd be vieno 
asniens ir pasaulis turėtų susto
ti sukęsis ant savo ašies. Ne, 
Tąmsta, ne taip yra. Aš, dirb
dama .S. L. A. raštinėje, atlieku 
man paskirtą darbą. Dirbu (Kir
bą, kurs man yra brangus itž tai, 
kad dirbu savo žmonėms — lie
tuviams ir pilnai jaučiu, kad S. 
L. A. yra viena naudingiausių 
lietuviams draugijų. Sakyti, 
kad “be to asmens ten dievai ži
no kaip Sus. reikalai butų tvar
komi” yra tiesioginis diskredi
tavimas kitų asmenų, kurie ir-gi 
pilnu pasišventimu dirbo ir dir
ba SLA. labui. Nėra žmogaus, 
kurs kaip tūli mislinčiai myli 
svajoti, “sll0er-hunian”, ir taip
gi netikiu į tai, kad “apvogti 
Petrą, idant atlyginus Povilui”,

Musu Moterim
Vieno Gabalo Priekyštė Mergaitėms. — No 8684.

Ii' '1 4 J. . . '
Lengva pasiūt ir skalbt. Lab.ų 

tinkama priekyštė mergaitėms 
prie namų ruošto. Tokiai prie- 
kyšlci vartojama paprastai sti
praus perkalio matarijos. Pada
rymas matyt iš paduoto čia pa

eina 
pugara ir užpakaliniai skvernai 
apvalus. Apykaklė iškirpta Že

veikslčlio.

žaslimis įdedamos nedidelės li- 
stvelčs.

dvs No. 8684 sukirptos šešių dy
džių: mergaitėms 6, 8, 10, 12, 1 1 ■ 
ir 18 metų. Mergaitei 8 metų 
reikia % yardo materijos, tu
rinčios 36 colius pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti lokiai prickyšlci sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 

prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti ten pavyz
džio numerį, kokios mieros, parakti savo vardą pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartų su 10 ceirtų (markėmis arba tie
siai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų, už kuriuos atsiųskite man pavyzdį (l’al- 
) No............................ . . .  kiek, metų mergaitei....................

VARDAS IR PAVARDE .

ADRESAS

darbininkų gerovė. Todėl mes, 
.darbininkai, kurie priklauspme

kad daugiaus nebebūtume ant 
virvutes vedžiojami tų buržu-

Dabar tos taisyklės jau se
nai atmestos į šalį. Vietoje 
jų Įsigyveno paprotys duoti 
kiekvienam rašytojui progos 
“kedent” ką tik jisai nori. Į* 
vedė tą paprotį* “Kova”, ii 
dabar jo drūčiai laikosi “Lai
svė”.

Bet mums tas paprotys 
dar vis nepatinka. Ir nepa
tinka ne dėlto, kad būtume 
žodžio laisvės priešai. “.Na
ujienos” duoda progos išsi
reikšti visokioms nuomo
nėms, jei tiktai tose nuomo
nėse Vra kas-nors įdomaus ir 
jeigu išreiškimo forma ne
prieštarauja literatūros rei
kalavimams. Bet gerbti žo
džio laisvę tai juk nereiškia j 
pataikant neprideramam žo-i 
džio vartojimui. |

Didžiuma musų rašytojų 
yra ne profesionalai litera
tai ir ne specialistai tų klau
simų gvildenime, kurie šian
die diskusuojama laikrašti
joje. Todėl jie labai dažnai ,
nesugeba apsiskaityt nė supo jie niekuomet ir neslėpę 
žodžiais, nė su savo arba o- 
ponento argumentais. Jeigu 
oponento mintis rašytojui 
nepatiko, tai jisai tuojaus

Dalykas eina tiktai apie tai, 
kokiu Hudu katrie gali ge
ria 113 atsiekti savo tikslo.

Socialistai kovoja prieš ki-

s;: žmonių nuosavybėn paverstą- 
i i žemę, išimant tuos plotus, 
I i. ir, visuomenėms interesuose, 
turės palikti valstybės nuosavy
be (miškai, naujokynių fondas,
i ii u ralių turtų plotai ir tt.)

Karlu su tuo, s.-d. reikalaus 
i- l;:tyniŲ, npginniičiti ss<>< ižui lis 
darbininkus nuo samdytojų iš-

ii mdojimo, stos už. tai, kad prie 
j n butų pritaikomi visi darbo 
apsaugojimo įstatymai.

1. Darbininkų klausimas.

Kad apsaugojus darbininkę
l ! .-.a nuo kūniško ir moraliu iš-

išĮ’lėlot savo gabumus kovai už 
|.;t: iliuosavimą, s.-d. reikalaus

siaivmų keliu butų įvesta 8 vai.
(iarbo diena visiems samdo-

/

i mins darbininkams, ir m* ma-

limo pasilsiu; visiško uždraudi
mo viršlaikio.
uždraudimo visur, 
ra :irapsi(>inamas; 
i /.draudimo ikj 16 

5a** ' / . -T pdarbo apribavimo 
siems ir moterims;
darbininkų apsaugojimo nuo 
perdldelio išnaudojimo ir sam- 
dylhjų atsakomybės už nelai
mingus atsitikimus. Valstybi- 
rčs apdraudos nuo ligų, senat- 
v?š, invalidiškumo ir bedarbės, 
apdraudžiaindjų savyvaldos pa
matais; ibotibybės apdraudos. 
Plačiai’isio darbo1 inspekcijos va
rtojimo, darbininkų jgalioti-

naktinio darbo 
kur jisai ne
va ik ų darbo 
m. amžiaus; 

nesuaugn- 
visapusiško 

Apsaugojimo

nitai ės priežiūros trobų, kurio
se atliekama dalijas arba kurio
se gyvena darbininkai.

Kad butu įvesta kriminale 
•samdytojų atsakomvbė už dtit’- 
bo apsaugojimo įstatymų per-

Visuose savo darbuose Stei
giamam Susirinkime s.-d. vado
vausis visų-pfrma darbininkų 
klesos reikalų gynimu mieste ir 
sodžiuje, kova su visokiomis 
kontr-revoliucijos pastangomis 
ir su visokiais mėginimais pa
sukti atgal visuomenės plėtoji- 
tinisi, ryži m ii plėlot produk-
tyves Rusijos jiegas, kelti jos 

kultūros laipsnį, stiprini joje 
laisvės ir žmonių valdymo.si pa
matus ir tveri tuo badu palo-

nevaržomai kovai už visų dirbi
mo priemonių apyisuomeųini- 
mą, už socializmą.

PRASIMANO.

Klerikalų “Darbininkas” rašo:
Jau iš istorijos žinome, jog 

soči ja tisini gavę viršų, pagrie
bę valdžią savo rankosna, tik 
fazbajais kruvinais ir kito
kiais niekšiškais darbais užsi
ima. Kuoniet los pačios Vo
kietijos Franeija 1871' m. bu
vo prisinadgta, tai tos pat rų- 
šies, kai|) Rusijoj, bolševikai 
pagriebė į savo rankas val
džią ir neišpasakytų niekšy
bių pridarė.

Viena, yra uesąmonč sakyt, 
kad Francijoje 1871 nr. valdžią 
“|)abigriebč” bolševikai. Daly
kas, apie kurį mini “Darb.”, įvy
ko Franci jos juslinėje, Paryžiu
je. lenai, Ijnoųiel impcrąto- 
rius buvo nuverstas, įsisleigv 
revoliucinė valdžią, Komuna. 
)alis josios vadovų buvo Proiid- 
loii’o, o kita dalis BlyiKpii’es 
lasekejai.

/ i 'J ... i
Anifii. yra melas sakyt, kad 

Paryžiaus kotu ima ra i “ncišpusa-

rys” savo rašteliu doro. Taipgi 
galima sakyti, kad nėra visiškai 
tobulo žmogaus- to niekas 
negali užginčyti, lečiaus, jeigu 
uiės padvelksime j tų žmonių 
dalybą bei Veikihitis tos y pa los, 
kurią mėgina diskredituoti, tai 
turėsime pripažipti tai ypatai 
kreditą už šiandieninį SLA. sto
vį. Prie to, SLA. centre darbai 
atliekami taip, kaip pas gerą u- 
kininką, arba bent kokioje įstai
goje, ir kiekvienas SLA. centre 
dirbantis jhučia tam tikrą atsa
komybę už'savo dalį atliekamo 
darbo. ■' /

Nėra reikalo vieną asmenį 
kraštutinai girti, nei kilų kraš
tutinai peikti. Išmokime nors 
kartą prisilaikyti lygsvaros. Ne- 
žim-int, kits pu tenka į kokius 
nors musų organizacijų urėdus, 
tai vis ta pati istorija atsikarto
ja, tartum, kad už visus geriau
sius norus, už visas padėtas pa
stangas nėra kito atlyginimo, 
kaip tik papeikimas, panieka.... 
Ypatiškai, aš su to “Seno SLA. 
Nario” nuomone nesutinku, 

Ona Alytienė.

Prasidėjus Nominacijai j 
S.L.A. Pildomąją Tarybą.

bet pastatykime prie Susivieniji
mo Liet. Amerikos vairo darbi
ninkų klesai ištikimus ir sąži
ningus draugus, kurie rūpinsis 
netik SLA. reikalais, bet ir dqr-

Mano nuomone, tinkamiausi 
ir jau užsitarnavę būti Pi klo
ni oj o j Taryboj yra šie SLA. na
riai:

Prezidentu adv. Kazimieras 
(higis, Chicago ,111. vies-prez.— 
Dr. J. Baltrušaitienė, Pittsburgh, 
Pa. Sekretorium — J. Navcc- 
kas, VVorcešter, Mass. Iždininku 
-K. Šidlauskas, Boston, Mass. 
Daktaru kvotėjų — Dr. F. Ma
tulaitis, Boston, Mass. Iždo glo
bėjais — K. Liutkus ir A. Sta- 
niškis, abudu Brooklyn, N. Y.

---- S. L, A. Draugas.

.landą. Iš nu t rašt. raporto pasi
rodė, kad pereitais metais kuopa 
paaugo net 6 f nariais. Viso da
bar liuopn turi 102 narius. Fi
nansiškas kuopos stovis taipgi 
neblogas: ižde randasi $165.26 
ir už $40 vertės knygų ant parda 
vimo. Veikime 81 kuopa perai- 
tais metais rodos taipgi neatsi
liko nuo kitų kuopų. Laike al- 
dermanų rinkimo .kuopa visom 
spėkom plaįino literatūrą ir ren
gė prakalbas. Be"to, buvo su
rengus keletą vakarų su persta- 

d vmais.

L.S. Sąjungoje
Aukos Apsigynimo Fondui.

Saginaw, Mi«ch. — L. S. Są
jungos Apsiginimo Fondui au
kavo: po $1.00: V. Tamašaus
kas, Y. Frayeras, .1. Maurutis, 
J. Gudaitis, V. Barkauskas, J.

Prasidėjus nominacijai kandi
datų į SLA. Pildomąją Tarybą, 
musų tautininkai ir' jų spauda 
subruzdo agituoti, kad ir vėl pa
ėmus Susivienijimo vairą į savo, 
t. y. tautininkų rankas. Nega
na to, kad ir pašalinė nuo SLA. 
tautininkų spauda Varo viešą ir 
slaptą agitaciją už savo šalinin
kus, bet ir pats SLA. organas 
Tėvyne nr. 4 paskelbė visą eilią 
tautininkams ištikimų kandida
tų. Bęt jei kuri nors kuopa no
minuoja tautininkams neištiki
mas ypatus, ir toji kuopa pliprn- 
šo Tėvynės paskelbti tų kandi
datų sąrašą organe, tai Tėvynės 
redakcija atsalco, kad ji negalin
ti; pakol nominacija nepasibai
gusi...' :: . 1' i < I ’ l I

Susivienijimo ųayiai turėtų
suprasti ją politiką, kurią var- pai, bet aiškiai apie šitą netiku- 
loja' musų organo vedėjui ir S. šią draugijos tvarką, ragino vi- 
L, A. sekretorius p. Strimaitis,
kuriems rupi labiau tautininkų ’ linui veikti , kad greičiau pri- 
Sandaros reikalai negu SLA. iv artinus darbininkų pergalės va-

ras; po 75 c: J. Jurkša; po 50 c: 
•J. Aidukevičius, K. šataitis, K. 
Manelis, P. šupaila, M. Skučas, 
K. Vailekunailė, J. Jankauskas, 
J. Storpirštis, J. Manelis, S. 
Juškevičius, J. Skičienė, E. Jur- 
kšieiič; po 25 c: M. Arminas, 
B. Ožervaitis. Viso $15, 25. 
Visiems aukojusiems tariu ačiū. 
Aukos pasiųsta Fondo kasicriui 
d. J. Matiošaičiui į Brookliną.

konis rinkli. —P. Frayeras.

Chicago, ILL. — Sausio 17 d. 
įvyko LSS. 81 kp. metinis susi
rinkimas. Buvusis org. P. Pač- 
kauskas, išduodamas raportą ta- 

. ęę keletą žodžių į naujus narius, 
nurodydamas partijos uždavi- 

i nius ir lt. Taipgi pabrėžė ttum-

sus narius dar didesniu pasišvcn

kalus prisiėjo truputį padisku- 
suoti. Tai dėl draugo Šukio 
atsišaukimo kur šmeižiamos 
‘Naujienos” ir “Keleivis”. Drau
gai i si reiškė jogei musų prie
derme yra remti Sąjungą, ir mes 
remsime ją. Bet tuom pačiu 
laiku mes turim kreipti atidą 
lokius besąžiniškus šmeižimus 
soeialistiškų laikraščių. Tatai

s;j j ungieė, lįst. C.i;> 

jau tapo perskaitytas minėtas la
pelis. Kiti draugai nurodinėjo 
kad šitas ,Šukio atsišaukimas yra 
klaidingas, bet patarė palikti tą

sa taip ir liko. Vienas dalykas 
betgi man patinka: sąjungiečiai 
jau moka atskirti gerą nuo blo
go.

Naujojon kuopos valdybon 
šiemet įeina sekami draugai: 
Org. J. Druskis, raš. P. Manke- 
vich, fin. ras. P. Maliorius, ižd.

—T. Korsak.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kritninalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisan:

3123 S. HalsUd |t.
Ant trečią lubų

T«l. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearbtrn St.

Tol. Central 4411

Narhd Cook County Rral Estai* Tarybos 
A. l’ETKATIS & CO. 

Reti įstate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namas, 1qIus ir farmaa. 
Apsaugoja turtų nuo ugnica.

Peržiūri antraktus, padaro popirraa 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
! kampa* Halsted
■c.*.

Prorer 244J

I TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.S. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki l> 

; iš ryto h- nuo 7 iki 9 vai. vai 
į 8325 So. Ilalatcd S( , Chlca^i



t namiukas, Sausio 29, 1918.
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Dykai Groserio Pavydalai
Seredoje tiktai, Sausio 30-tą 

<;<‘rtaui»io Tyro Maisto Duodama lO 4 avydaill * RKCHU OAKAI Perkant Groserio Bent Už 
SOc, arba vird.

Miltai, Cukrus, Muilas 
ir Kiekinėse Pienas 

Nesiskaito.
16 Pavydalu 

DYKAI •A -------
j 'MfįįunciE,

i pavidalo pakol. Post Toasties. 
pavidalo pakol. Grupe Nuls. 
pavidalo pakelis 211 Mule

Soap Gilins.
pavidalo pakelis l'nele J ce

ry’s Pancake Flour.
pav. Šmotas \Vool Muilo.

Ine Plo-

pav. pakel. Minute Tapioca. 
pav. pak. Kitchen Klenser.

1

1 .
I pavidalo oakclis Erini 

vinmi Paudcris.
1

1 pav. šmotas Palm Olive muil. 
pav. pakol. Minute Gelatine. 
pav. Ceresota Kitchen File. 
Pricęs Virėjo Knyga, 
pavidals Kepalas Piper’s Ru

ginė Duona.
pav. 1-sv. maiš. Štai. Druskos.
5c blokinė Lekko Scouring 

l’auderio.
Kuponas geras dėl 1 šmoto 

Svvifto Glųssic Muilo.

i

1

i

Iš j ieškome ir Iškolek tuoj ame Visokias Skolas
nuo nestropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 

t be skirtumo kokia skola nebūty ir kaip sena su pa- 
' lokiais. Noreikai.uidami nei vieno cento iš kalno 

iki iskolekluojame skolas. I’amėginimas jums nie
ko nekaštuos, nes visus darbus alllekame su pidu- 
kiais. Musų budai atgavimo nealgaunamų skolų nė
ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvenu ir kaip 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingus būdas 
pasiekia ir atgauna žuvusias skolaš visose dalyse 

Amerikos*, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius 
veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų Ofisas yra atdaras dėl vpatiškai atsilankančių: l’anedėliais, 
utarninkais ir pėtnyčibms nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
ketvergais ir sutintoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie
stuose' kreipkitės laiškais, jtlėdami 3e markę alsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rbdh suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, 
3114 South Halsted Street, Chicago, III.

ir

NAUJIENOS, Chicago, M.
!gg*gĮ*gMį*! Jį* U!L_J

KORESPONDENCIJOS
RACINE, WIS.

J ** « '• »V B-. >n«u«e ■*, D • ■ , .< v f*

V Ui NATINIS MKC.rrrKVOTA» BUKA! APTUtKuBH S a.NT BB1DGKPOBTO

SLAUGIEMS
Akinl&i aukso rAiauoea nuo M.09 U 
irid.au. Sidabro rėmuoaa nuo |1.M b* 
ausčiau. Pritaliotna. stipina nidykų. 
Atminkit: Galvos aop^jimos, narvilk*. 
rwu, akių *kaud$jitniw, utvUkiinos « 
cu yra vaisiai* įvairių lirų, kuris c«J’ 
būti praialiutoa serų akinių prltsdkj* 
t>Mi. Utyri’uns tildyk^, ja) parktf ar 
•knuda akis. Jai Jos raudonos. Jai caJ. 
va aops. jH blogai matai, jai ak|» art- 
pvta, iHtųak ilgino, o jietkok pagalkss 
antiškoj, kur klekvtstuun pritalkonta a- 
kin'si utdykų. Atmink kad anas ks*> 
naro Rvsrontuojam akintus ir kienkW- 
nnm gerai prirsnkam.

M. M. MKSIHOry, BiUpsrcaa Optikas, 
Jsl jrja asrgats ir ralkalkujata patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau s> 
tiskoriua Kusi joj viri 10 naštų, AtnsrikoJ II sestų. Al dundu patarimui DTK Al. Galia 
padaryti Mis kokius rnsilkua vala’ua. Ai relco'nstntnejn tik GF.RtfB daktarus. Al ms 
L.utM «CO<VQ1U 4 M wowcAN ST, Ctfl«AQO. >1,1.

VYRĄMS fl»

Chicago, III.

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

CARR BROS. WRECKING' CO. 
3003-3039 S. Halsted St., 
MaMMmanMRnMnmBnaHVMMnB

Knygelė parašyta J a m e a A 1 f e n, versta 
St Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimu 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės. 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
184.0 S. Halsted Street, . Chicago. IR/

žinote, kad Rusijos caras buvo visai 
ne Romanovų dinastijos?
žinote, kad ant Rusijos carų sosto 
sėdėjo bepročių, žmogžudžių ir 
paleistuvių?
žinote, kaip atsirado Rusijos 
carizmas?

Visa tatai apipasakos ir išaiškins

kurią neužilgio pradės spausdint 
^Naujienos”

(Atsiusta)
“NaujieUųM nr. B, korespoden- 

( įjos iš'Racene, Wh., antroji da
lis visiškai netesinga ir ypatų 
įžeidžianti.

Pirmas dalykas: “Kaltinama 
daugiausia choi-o’ vedėjas, p. 
Sinkns, žinomas čia tautftrinkų 
šuliis“. Pirmiau atsakysiu kas 
dėl to šuTaviirio. Matomai ko- 
respodentas ar nesuptanta žod
žio “šulas“ prasmės* ar turi blo
gų norų įžeisti jam netinkamų 
ypatų. Sako: “žinomas čia tau
tininkų šulas;” bet kam Žino
mas ? Niekam, turbut, kaip tik 
pačiam korespodentui.

(teistiną butų, kad padarytų 
nurodymus: į kokias tautiškas 
organizacijas priguli? Kur ir ka
da tautininkus atstovavo žodžiu, 
darbu ar raštu? Ar tik to pa
kanka, ir esi jau tautininkų šu
las, jei į LSS. nepriguli? An
trų lapų vertus. Kad jau jis yra 
toks “šulas,” tai kokiems paiše
liams leklžia savo moterį prigu
lėti i>rie vietinės LSS. 124 kuo
pas ir tos pačios kuopos teat. 
ratelio? Į tautiškų, nei į jokių 
kitų organizaciją nepriguii. še, 
brolau, ir tiesų buvai parašęs.

Jei jau taip, linkite man, o aš 
atrasiu, kad iš jūsų tarpo t. y. 
LSS. 124 kuopos narių, priklau
so, ne tik į SLA. kuopų, netik į 
T. M. 1>. kuopų, bet ir j taufinčs 
santaros kuopų! Ypatingai, pa
staroji yra gryna sriovinė orga
nizacija, bet tokių tautiškais šu
lais nevadina. Ir aŠ nevadinsiu.

Kad choras neprogresuoja, ar 
neprogresavo, kaip kad geistina 
)iitų, užtai kaltina Sinkų. (Gai
la, kad nenurodė už kų kaltina: 
patyrimas mažas, balso silpnu
mas ar tam panašiai?) Bet 
meldžiamieji. Jei jaunas vaiki
nas ateina giedoti, ausies nei bal
so neturėdamas, o didis choro 
rėmėjas, manai, kad gal šaip, 
taiį) bus galima išmokinti. Bet 

Iveltui. Jei užtektinai tų spėkų 
butų, iš karto pasakytum, kad 
taihista netinkamas ir, negalėsi 
giedot. Tokių beausių ir bė balL 
sų pusėtinai buvo, o ant prakti
kų nesilankyki vo reguliariai. 
Taip ir paskutinėje praktikoje 
buvo: atsilankė pirmųjų' basų 
vienas ir antrųjų tenorų vienas. 
Na, ir išmokink namie sėdin
čius ir reikiamų gabumų netu
rinčius.

Antras dalykas: Girdi, Sinkus, 
norėjęs pritratikti luhis giedo- 
rius prie tautininkų Birutes, bet 
kad traukiami atsisakė, tai pra
dėjęs nesilankyti visai į repeti
cijas. Melas. Apie patraukimą 
tūlų giedorių, nieko nesakysiu. 
Tuščias užmetimas, o atsakant 
plačiau, užimtų bereikalingai 
laikraštyj vietų.

Kas tas Birutės choras? Bi
rules choras yra maišytų balsų, 
besplrtVis. f jį priguli: katalikų, 
tautininkų ir socialistų. Gali 
jame prigulei kiekvienas lietuvis 
turįs ausį, balsų ir norų giedot. 
Kad tautiškas, tai “sure“. besi
mokina dainuot nei angliškai, 
nei rusiškai, nei'žydiškai, o vien 

•lietuviškai. . t
Korėspodentas, matomai, ne

turi’nuovokos apie minimus da
lykus, arba kliiidingai painfob- 
nulotas. Vienok, dtįsti sakyt, 
kad Sinkus pradėjęs ncsilanky- 
li į repeticijas, tai tokį pasaky
mų nežinau kaip įiaVadinti.

Išviso vienų sykį neatsHan- 
Itiau, nes sirgau, bet buvo pra
našia, kad rtegidėsiu pribūti. Po
lam dar Buvo praktikos. Bet 
kai atšihesėte Į tokį choristų pa
sielgi mą. Choras neturėjo riu- 
siskyręs sau dienos lekcijoms. 
Kaip a'llikdhvo nuo kuopų, kuo
pelių bei visokių ratelių salė ar| 
vakarais, tai tad choristai renka

si. Todėl, nuėjus į svetainę nu
skirtų dienų, nei vieno giedormus 
neatrasta. Kas man liko dau
giau daryt? Laukt pranešant, 
kada bus kita praktika. Žino
ma, pag^r ėhofiistų imtaHmų ir 
man nežinant, prisiartina ir ta 
praktikos diena. AŠ nieko ne
žinodamas neatsilankiah. Ot 
brolau, kaip tuličmš pele pavir
sta slbnium.

Galbp sako: Choras nutafęs, 
daugiau su‘ Sinkum nibko ben
dra neturėt. Sinkus sako, kad 
jis bendra tiiVi’, kol jam iš choro 
nepraneš ir sir jho dalykų neuž
baigs.

Sinkus.

EaST ClftCAGO, fND. 
• %

Šis tas iŠ lietuvių gyvenimo.

Jau buvau rašęs Naujienose, 
kad šihnie miestelyj labai išsi
platinęs tarp lichiviiį kortomis 
loiirias iš pinigų. Mat čia nie
kas nekliudo lošėjų. Girdėt da
gi, kad kartais ir patįs guzikuo- 
ti ‘dėdes” sykiu traukia dvide
šimts vienų. Taigi ar nevertė
tų mums patiems lietuviams 
pradėti kbvų su kazyremis, ku
rios tiek pragaišties neša darbi
ninkams. Čia nekalbėsiu apie 
kitas draugijas, bet kaip LSS. 

>201 kp. ir LDLD. 70 kp. na
riams, tai jau butų gėda užsiim
ti kaziminkų amatu.

19 d*, šib mėnesio aplankė di
delė nėhiimė musų miestelio sa
li unistas. Mat valdžių įsakė ne
daryt saliunus nedėldieniais ir 
pancdeliais per 10 skaičių, O 
nuo antros balandžio dienos šių? 
nietiįl visai turės uždaryt salinė
mis visėj Indianos valstijoj. La
bai nabagai nusiminę.—Pipiras.

Kliubas — antspaudų. Tai bu
vo fabai graži parama, ir Liet. 
Dukterų t>raugija už Šitokių u- 
Žuojautų Visados bus minėtoms 

, draugijoms dėkinga. Dabar Liet, 
i Šešetų Draugija, nors ir jaunute, 
, bet gyvuoja gerai ir finansais 

neblogiausia stovi. Trįs pareng
ti vakarai, ačių kitų draugijų 

i phrainti, visados davė pelntk 
Dabar, vasario 3 dienų, ji rengia 
maskiiiį' balių M. Bingio svetai
nėj, kurin^ be abejo, atsilankys 
nemaža svečių ir tuo dar labiau 

■jauną draugijų sustiprins.
Neslepiant ir kitų dalyką, rei

kia pažymėti, kad musų bažnyt- 
kieniio moterėles labai pamėgo 
tampyties po teismus. Susipy
ko, susipešė ir viena kitų i tara- 
banijas j teismą. Laikas butų 
musų moterims Šiek tiek labiau 

įpabusti, vietoj užsiminėjus lic- 
žiuviais ir besitąsius po teismus, 
užsiimti daugiau savyšvietą, lai
kraščių ir knygų pasiskaitymu. 
Svietas dabar juda kruta, opiau
sieji politikos ir socialiai klau
simai rišami, o musų sesutės 
vis dar aklos ir kurčios. .

—F. 1\I. D-nė.

DE KALE, ILF

Klaidų dtftaisymas.

pa-

I ■Lwt

aa i a hi .iai

INDfANA HARBOR, IND.

Sinisio* 20 d', buvo puikus va* 
karėlfe, surengtas LSS. 201 kuo
pos iš Chiagos ir ESS. 217 kp. 
iš Indiana Harbor, Ind. Pelnas 
to vakarėlio buVo skirtus LSS. 
XII rajono naudai. Programas 
buvo’ gana turtingas. Buvo su
lošta vienaveiksmė komedija 
“Knarkia Paliepus” ir dviveiks
me komedija “Mulkinę ir Mul
kintojai”, ir dar trįs monologai: 
“Laimingas, kas nesigaili pini
gą” — atliko S. Mažeikis; “Bai
sus reginys”, atliko A. Gutauc- 
kas, ir “Sarmatlyvas”, atliko 
F. J*. Ziekus. Visas lošimas išė
jo kuopuikiatisiai, ir jį išpildė 
castchrcagtečiab Lošime daly
vavo kaiUurie draugų ir nepri
gulinčių prie LSS., bet socialis
tams užjaučiančių ir j UOS re-’ 
miančių. Visiems IbšėjUms’ ir 
pasidarbavusiems’ ttemc vakarė
ly} tariame nuoširdų ačiū.

LSS. XII Raj. Vakaro Reng. 
s. Komitetas.

SHEBOYGAN, WIS

Daug Uždarbis: į; 
Ant kiekvieno 1000 Rusiškų įp., 
rublių. Gavimui platesnių ;/ 
informacijų kreipkitės seka- 
mu adresu, priduodami sy- ffiį 
kiu šitų iškarpų.

S. SHOKALSKI IR
3343 Lowe avė., Chicago, III. m

AKIŲ SPECIALISTAS

f

*

JOSEPH C. WOLON f 
IJKTUVM ADVOKATAM

RfllwM 902-904 Na t lsn« Life
29 ge. La Balta »t., Chlcaca, UI. >1 

Tol. Central 0890-6191. Atdara: f,
Utarninko, k et vergo ir aobatoa vatai- 
raia nuo 0 iki 8 vnknre. po numerio; i IMI mLWAUKIX AVM., Chlettfa, H(

Tel Humboldt 97. y

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Prirenka vieloms tinkaniue akinius, eguual- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

781-88 Milaaukee avė., arti Chleafto av. Iręs 
lultos. VALANDOS: Nuo 9 taryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo V taryto iki 2 po pietų.

Tel. Huvmarket 2484.

Rdzid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayinuikel 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
lelephone Drovcr 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popietų; 
7—8 vukate, _ Nedėljorrm 10 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

Dabar yra patvirtintos ir varto 
lamos daugumos lietuviu, kurie gr« 
Jlja koiicertiną ir augštai rekomen 
dnojama kaipo geriausia koncertina* 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime Jas parupta 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį Hsiar 
tfknte dj kai.

tteorgi & Vitak Music Co.
IŠ4D W. 47th St. Chicago. W

* Naujienų 20 ntun. mano 
ties, ar Redakcijos, korespoden- 
ciją tvarkant, padaryta pora 

■klaidų, kurias čia norėčiau ati
taisyti. PluoŠtelyj, kur kalba
ma apie jaunimo veikymą, pa
sakyki, kad sausio 27 bus stato
ma “Žingsnis prie šviesos arba 
Nastutė”, o turėjo būt: vasario 
3 bus statoma Žingsnis prie Švie
sos ir monologas Našlaitė (ne: 
Nastute). }

Taipjau minint bAlių gruod
žio 31 išspausdinta: “Tik aš ste
biuos, kaipgi iš visos tos daugy
bes svaigalų man neteko nieko 

;n<3 matyt, ne ragaut.“ Kiek pa- 
ihenu, tai mano korespodenci- 
joj buvo taip pasakyta: “Kas 
dėl svaigalų, aš nemačiau jų taip 
daug, kad neturėtų nė kur dėti.“ 

—9999.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

Š205 So. rtalsted st., 2336 W. Ma- 
(itsoii, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose, ! 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- ; 
sįigning, dėl biznio ir namų. VJe- ; 
fos duodamos dykai. Diplomai. į 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- j 
fjt išmokinti jus pasiūti suknes už t 
$1(J. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininke }

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA ]

KENMOSE, ohio.
Sausio'19 apsivedė d. S. Pras- 

palauskas, LSS. 244 kuopos na- 
; rys, su p-Ie S. Mockiute. šliubą 
4ėmė Civilį. Dg. Praspalauskas 
visados buvo darbštus vietos 
lietuvių judėjime vyras, ypač 
daug pasidarbavo surengime 
spekhiklių ir koncertų.

Laimingo gyvenimo jaunave
džiams, o kartu palinkėjimo, 
:kad ir tbliaus nepaliautų veikę 
; visuomenės judėjime.
į —U. Uščinienė.

< Sheboygano lietuviai kr*Uta, 
, turbūt, neblogiau kaip kitose pa
našiose kolonijose. Veikimas 
apsireiškia ir Čia daugiausia tik 
progresyviuose ratblfuose. Pa
stebėtinas ypač sutarimai ir 
sugyvenimas taip savęs pirmei
viškųjų draugijų. Parengiant 
kokį viešų vakarų, viena kitai’ 
netik nesistengia už akių užbėg
ti, pakenkti, bet visados pare
mia. /

Kad įsikūrė čia Lietuvių Sese
rų Draugija, tai Li-et. Sūnų Drau
gija ir Am. Liet./TJkesų Kliubas 
savo sitsirinkimnose nutarė su
teikti naujai nilotėrų draugijai 
gražios paramys, būtent, Liet. 
Sūnų' D r-ja nutarė savo lėšomis 
parūpinti čarterį, b L. Okesų 
... l.—fctL

Lai-

Teisybės Mylėtojui, Westville. 
—Mes butume įdėję tamstos ra
šinį, jei gindamas vienų pusę ne
būtum tolygių piktų priekaištų 
padaręs antrą j ai pusei. 

J J. A. Povilaičiui, Chgo.
kraštis jau buvo išspauzdintas, 

jkaip jūsų pranešimų gavome. 
Ge riausia pranešimus paduot iš 
vakaro telefonu.

I Stanley Karinauskiui, Spring 
Valley. — Tamstos korespoden- 
cijos negalime suvartoti.

K-pos Koresp-tui, Ind. Har
bor. — Apie tai dedame ankš
čiau gautų žibutę. k

Tert Buv^s, Roseland. — Apie 
tų vakarų jau buvo rašyta “Nau
jienose“. Netilps.

Prtttiė, Chgo. 
negalėsime Sunaudoti: tilpo ank
sčiais prisiųsta žinutę, Prašo
me rašyiiėti mums dažniau.

Gąilų, kad

M

.1

J

Mrs.A.VtBIKAS
(Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika-i 
jvus Pennsylvanijos ho- 
įspitalėse ir PhiladeL 
Iphijoj. Pasekmingai 
Ipatarnauju prie giiu- 
jdymo. Uždykų duodu 
|rodų visokiose ligose 
{moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 
| (Ant antrų lubų)

Chicago.

Gydytoja? ir Chirurgas |l
OFISAS: 1553 W. Madison Ąl.» || 

kampas Ashland Boul., vir- J* 
<iiti hnnlrn Rnnm f/H). Mšu'j banko, Room 600. 

VALANDOS: 10 -12 ryte; 5—G 
vak. PITONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 Norlh av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

DR. M. HERZMAN
Gorai lietuviams) žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojau, chirurgus 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
0—8 vakarais. Teleyhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

j Sergė^'te savo akis

NeužsUikekit savo regėjimo pir- 
jnafarii by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriiii .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogu.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištart jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Je'i jums akirtia‘1 nebus reikalin
gi, mes tai jutns pasakysime.^ —

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicago.
Hdinphs 18-tos gatves 

3-čios lubos, virš Platt’o apliekos 
Tčmykite j mano parašų 

Valandos*nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

S liukui 3~==
!Nepami^kVte, kad Nedėlloj, 
Vasario* 241, bus
4-metij suhaktiiviij vakaras

Pilsetf/ Auditorium

Milda Teatras
VODEVILIUS m I*AVElkSLAI 

Vodeviliai!# Permaina.
Purtettėlyj, Ke|verge ir JįSųbatoj 

PiHnas Fibras 15e. Bhlkbnnfe 10c.
Prie šių kuinų priskaitoiba ir

IV ir knnŠTcrta mokėsit i-s 
k 4 IMDELI A'KTAP KASDIEN 

HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Dr, Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

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

dčldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, 111.

731
Vai

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

W. 181 h S., ari i Halsted st. 
Telephone Cnnal 2118 
9—11 ryte; 1—2 popiet: —• vak.

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

Viršuj Blschoff’o p tiekos.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
Išskiriant Nedėldieaiua ir Seredai

6

’Nauji neatimti, daryti ant 
kvmo siutai ir overkotai,/vertės nuc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pairus- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over« 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
S.’> ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
»ki $7.50

Atdara k&sdterą. nedčlfonds ir va
karais,

8. G O R D O N
Halsted St.. CkicMntu St,

HA5TH!gj^5Y5tai

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup iuigŲ.
Visur reikalinga daug kirpS- 

Jų, trimečiu, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėju- Taipgi 
Sreseriu ir siuvėju elektros.mi- 

[nomis, Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginom!
Duodama diplomai
Patrenos daromos pagal Ję- 

sn iniera—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdctinia 

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

Į f             >1 u-l*       
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.

BORKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago
B   — - ■  ------------------ ----- ■—«- -i-„

I/DIENINE
♦R 

Vakarine
Jei nori greitai ir pasekmingai igmoktl Angli

škai kalbėti, skaityt!,k rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apirt Aiųdų kalbos, čii mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.lRtorlJns Laiškų Rašymo 
Lenkų " S. V. Valdybos Prakybos Teisių
Lotynų " S.v.Pilietybės Gramatikos

lAritifietlkos GėvRrafllos Retorikos, lt tt.«
Ir GRAMMAR Ir H1GH SCHOOL Kursų. Gyve-’l 
nančius toliau mokiname per laiškus. ViskasL 
aiškinama lietuviškai.

American Collęge Preparatory School e 
$3103 S. FiALsri n St. Chicaoo Il-L.K 
fa KAMPAS 31-MeŠIRHALSTED GATVIŲ JI

irid.au


II M■»—III \ L. LL.J. J.1 .F1-LLgt "------ - --------- -----------------

Chicago ir Apieiinke
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Janunry 29, 1918. 
as reąuired by the net of Oct. 6, 1917.

Anglių kortelės 
Chicagoj.

v. anglių kortelės. Menama, 
kad .šis patvarkymas tuo pačiu 
kartu taikomas visai šaliai.

Nuo dabar nei vienas sunau- 
dotojas negales gauti kuro dau
giau, kaip trims savaitėms nuo 
dienos, kuomet bus paduota už
sakymas.

Neprisilaikantis šio patvarky
mo galės būti baudžiami iki 
5000 dol. piniginės pabaudos ar
ba dviems metams kalėjimo.

Visi sunaudotojo! gaus iš ku
ro administratoriaus tam tikrų 
spausdintų krotelių, kur bus pa
žymima kiek pirkėjas dar turi 
kuro ir kiek jam reikalinga, 
šis patvarkymas paliečia di
džiuosius ir mažuosius sunau
doto] us, šeimynas, didžiuosius 
budinkus, krautuves, žodžiu vi
sus, kurie tik reikalingi kuro.

Valo miestų. į

Policija vis dar tęsia vagių 
gaudymo kampaniją. Vakar 
areštuotų “blogo karakterio 
žmonių” skaičius pasiekė 230.

Vagysčių skaičius betgi dar 
nemažėjo. Vadinas, policija tu
rės dar užtenkamai džiabo.

Antra Ch. L. D. T. 
konferencija.

Ketverge, sausio 31 d., Chica- 
goa Lietuvių Derbininkų Tary
ba rengia antrų konferencijų 
Mildos svetainėje. Bus kalba
ma apie Lietuvos laisvę —• ko 
Lietuva yra reikalinga: nepri* 
gulinybės ar autonomijos?

Draugijų valdybos ir jų 
riai yra prašomi dalyvauti 
nėtoj konferencijoj.

na- 
mi-

Pavogė arklį ir C—
vežimą.

Pereitą pelnyčiu nežinomi 
blogdariai pavogė lietuvio buče- 
rio. P. Gribausko, arklį su visu 
ežimu nuo Randolpn gatves. 

Gribauskas buvo nuvykęs tur- 
; un nusipirkt reikalingą prekių 
: au ir savo kaimynui. Kuomet 
visa buvo sukrauta vežiman, 
(’iribauskus įėjo olsėlin, kad už
baigus tolus reikalus. Išėjęs jis 
i eberado nei arklio nei prekių. 
<) prekių vežime buvo už 320 
dolerių. Tuoj duota žinia poli- 
ijai. Bet tik ant rytojaus pasi- 
?kė surasti arklį su vežimu. 

»Tekių betgi nesurasta. Vagiliai 
’rgi nejagauti.

P. (iribausko bučernė randasi
—K.po n r. 1801 Peoria gt.

Iš viso padaryta tik trįs nuta
rimai. Ir tie patįs daryta “hur- 
ry up”, kadangi laiko liko ne
daug. Taigi nutarta: paaukoti 
50 d(|l. LSS. Apsigynimo Foų- 
dan, pareikalauti iš Centro pa
aiškinimo apie atsilikimus “Ko
vos” įstaigoj ir surengti naujų 
maršrutų Aštuntam Rajone. Tai 
visa.

Prie pastarojo nutarimo pasi- 
veliju pridėti vienų mažų pas
tabėlę. Prieš rengimų maršru
to aš nieko neturiu. Bet drau
gas, kuriam konferencija taria
si pavest “socializmo mokslo 
aiškinimų”, tai užduočiai suvis 
neatsako. O tai dėlto, kad jis 
pats dar permažai apsipažinęs 
su minėtuoju klausimu. Apart 
uetaktingumo, jis nieku kitu 
dar nėra pasižymėjęs. Belo, jis 
dargi nėra LSS. narys. Turiu 
pasakyt, kad maršrutas neduos 
lauktų pasekmių: žinau kuopų, 
kurios nesutiks rengti prakalbų.

Apskritai, pereitoji konferen
cija neprisidėjo prie pažadinimo 
draugų ūpo. Alpenč — ji nu- 
puldė jį. O tatai juk buvo be
galo svarbu. Pastaruoju laiku 
musų organizacijon įstojo dau
gybės naujų narių. Kokį įspūdį 
jie galėjo išsinešt iš pereitos 
konferencijos? Pagalvokite.

—Delegatas.

jau “nukvilysiu” tave... Vadi
nas, grasinusios persiskyrimu.

Et, visokių žmonių esama ta
me margame svietolyj...

—Ten Buvęs.

BRIDGEPORT
LSS. 4 kp. susirinkimas.
Pėtnyčioj, sausio 25 d., LSS. 

l-toji kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą. Narių atsilanko, ga
na d a u g. Tarp k i t a 
1) u v o skaitoma Centro pra
nešimai — - laiškai apie Sąjun
gos viršininkų areštus. Reika
laujama greitos materiališkos 
pagelbos vedimui bylos, kuri 
turi įvykti kovo mėnesyj. Po 
trumpo svarstymo paskirta $50 
($30 iš iždo ir $20 suaukautų 
sausio 22 d. prakalbose.) Apsi
gynimo Fondan. Vėliau staty
ta kandidatais į aldermanus nuo 
4 vvardos. Kandidatai buvo <žu

dd. Pctratis ir K. Gugi*. Pir
masis buvo nominuotas vien
balsiai. Čia jau išrinktas agita
cijos komitetas, kuriu įeina pen
ki veikius draugai. O kad jų 
darbas duotų geresnių pasek
mių, tapo paskirta $50 iš iždo 
padengimui agitacijos išlaidų.

Toliau rinkta įvairios komisi
jos ir darbininkai sekamaii kp. 
vakarui, kuris įvyks vasario 17 
d. M. Meldažio svetainėj.

—A. Dvylis.

Nastazija Kasputaitė-
KBAUSKlENft !

22metų .ąmžįuiijt j
persiskyrė su šiuo svietu, pę- | 
likdama dideliame nuliudimc< 
savo vyrą Joną Krauską, Saur ; 
šio 28 d., 1 valanda dieną.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pav., Darbėnų parapi
jos, šlaveikių kaimo.

Laidotuvės įvyks Seredoje 
Sausio 30 d., iš namų 755 W 118 
St., Pulhnan, III 8 vai. ryte į 
šventų Petro ir Povylo Bažny
čią, iš ten, po pamaldų į šv. Ka
zimiero Kapines.

Kviečiame , visus gimines, 
draugus ir pažjslatmis atsilan- 
kuti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasiliekame nulludiine, vy
ras Jons Krauskas, sesuo Bar
bora ir švogeris Petras Bnzu- 
mas.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Stanislovas Kalvelis, Papilių so

RAKANDAI v
Stanislovns Knlvelis, Papilių mi-| EXTRA

džiaus, puo Kupiškio, jieško savo Jauna pora priversta paaukaul 
draugų ir pažįstamų Amerikoj. Pra- vn puikius, bėvclk naujus, rakandui 
šo rašyti jam. adresų: Stamslay Kai- retni pigią kainą, $125.00 sekiy- 
velis .Upravlenije 3go Mortirna^o įįos u^ros skuros. už $20. V$- 
Arlilk Parkovago Divizioną, Rttssia. | liausies mados valgomojo kambario 

...... ....... n> rakandus, 2 puikiu divoiin, daveh
J.’ujicškau Mykolo, Pranciškaus, I

Antano Maingilų ir p. Kaz. Markiojhnn & «i« 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašiušvio Rangiais J Toj
n>irnniin«i M'i/nlin Girdė- TCtaS pigumas Ir jums apsimo-
a uvv^ P?!!rili nežhirirU

f ilnli u i ‘ ?7 meto M(ddžliil I Vi$kaS Vartot« voS 9 Skaitei, 
u .u; \ r u1 SS “<•«<» ‘aiP«* P<> vieną. Atsišau-

i‘n . .m šu tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922lai pianiša įo adresą laišku. 1 linu 1Kp(lzi(> nvp npti ^,rt^ 
labai svarbų reikalą.
Veronika1 Daugšiutė-Palsiuskienė

123 No. 8 SI. DeKalb, III

kitę tuojaus. Gyveninio vieta. 1922 
]So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, Jll.I ' '

Prelekcfja.
Sausio 27 d. rusų soc. skyrius, 

surengė prelekcijų liuli House

Bovin. Skaitė aipe bolševikus ir 
jų rolę Rusijos darbininkų judė
jime. Gana plačiai nupiešė Ru- 
siojos soc.-dem. istorijų ir da
bartines soc. sroves bei jų ki
virčus. Nurodė kuo skiriasi 
bolševikai nuo menševikų ir tt. 
Sulig prelegento, menševikai, 
yra akademiški socialistai, jie 
griežtai laikosi Markso teorios ir 
tvirtina, kad Rusija dar nepri
brendusi prie socializmo tvar
kos. Bolševikai gi laikosi prie
šingos nuomones. Ihrelegentas 
pripažino, kad dabartinė Lenino 
ir jo juisekėjų taktika pilnai at
sakanti, taigi pateisinama. Pa
sak jo, nei vienas tikrai pasišven 
tęs darbininkų reikalų gynėjas 
nebūtų kitaip psielgęs. Apie 
Plechanovų ir jo pasekėjus pre
legentas pasakė, kad jis ir jo ša- 
lininkai-intcligentai butų nuve
dę Rusijos proletariatų prie so- 
cialės vergijos ir tt. Galų gale 
prelegentas betgi užreiškė, kad 
tik Steigiamsais Susirinkimas, 
besivaduojąs darbininkų klesos 
reikalais, įstengs išgelbėti Rusi
jos revoliuciją ir tt.

Publikos buvo daug.
—A. Kemėža.

Apiplėšė lietuvių 
bučernę.

Praeitos subatos vakarą du 
nežinomi blogdariai užpuolė 
lietuvių bučernę nr. 609 \V. 14 
PI. Grasindami revolveriais 
blogdariai uždarė šaldytuvėn 
(Ice box) bučernės savininką ir 
keturis pašalinius asmenis, o 
patįs puolėsi prie registerio. Bet 
kadangi jie ten terado tik apie 
10- 11 dolerių, tai užsimanė pa
kratyt ir uždarytųjų kišenius. 
Vienas blogdaris priėjęs prie 
saldy t u vės pareikalavo savinin
ko ir tuoj pradėjo kraustyt jo 
kišenius. šio betgi butą smar
kaus vyro, ir jis kirto vagiliui 
į galvą. Prasidėjo imtynės. Va
giliui pa&elbon prišoko kitas jo 
bendras. Vis dėlto kišenių kra
ustyt jiems jau nebeteko. Kilus 
triukšmui turėjo nešdinties 
lauk. Imtynėse tapo sužeistas 
savininkus — į galvą. Sako, ir 
vagiliai gerokai gavo į kailį.

—-X.

CICERO
[š draugijų veikimo.

Nedėlioj, sausio 27 d., Neffo 
•svet. įvyko Vyrų ir Moterų Ap
švietus Draugystes susirinkimas. 
Nors pats susirinkimas šį syk, 
kažin kodėl, nebūvą,apstus na
riais, vis dėlto tapo aptarta daug 
svarbių reikalų. Taip, dar kar-

WEST PULLMAN, ILI

! T0WN 0FLAKE___
Aštunto Rajono
konferencija.

Nedėlioj, sausio 27 d., įvyko
LSS. Aštuntojo Rajono konfe-

tuzinas 
(>4—70 
46—53 
46—52 
svarui
16— 19
17— 20
13—17 
13—10 
11—14
32—36 
31—35

Areštavo saliunininką
Policistas L. Fisher vakar a- 

reštavo galiūno savininkų Mi
elinei Sorak’ą, 9398 Kreiter gt. 
Neįpaklausė, kuomet policistas 
pailepė jam nenaudoti kuro ir 
šviesos. Kartu areštuota ir 12 
pašalinių žmonių, kurie tuo lai
ku radosi saliune. Savininkas 
bus teisiamas už peržengimų 
patvarkymo aipe panedėlius be 
kuro — “fuclless mondays”.

gijos organu. Nors buvo ir da
ugiau “kandidatų”, bet nariai 
nusprendė, kad bus geriau pa
ėmus “Laisvę”. Mat, “Nau je
nas” vistiek ciceriečiai skaito.

.1 U c L »’ ■

Taigi nutarta velyj remt kita 
socialistinį laikraštį. O “Kelei
vį” — jisai neimta dėl dviejų 
priežasčių. Viena, jo adminis
tracija suvis nematė reikalo at
sakyt į organo komisijos laiškų; 
antra ~ draugai velijo geriau 
'uiti bendrovės leidžiamų laik
raštį, o ne privatinį, nors šiaip 
jie nieko neturėjo ir prieš “Relei 
vį”. Vadinasi, “Laisvė” tuo bu
do lapo paskirta dar vienam 
‘terminui.”

Čia, beje, noriu prisiminti apie 
vienų dalykėlį, būtent musų kle
rikalų žygius prieš socialistų 
spaudų. Pasirodo, kad tie gai
valai nesirenka priemonių ko
vai prieš sau nepatinkamus lai
kraščius ir asmenis. Taip, vie
na draugijos narė pranešė nega

dinti imti organo, kadangi namo 
bosas žadąs išmesti jų gatvėn,

r višką laikraštį (Tas “bosas” to
kios teisės neturi. Jam reikėtų 
pasakyt S. V. dar yra įstatymas, 
kurs draudžia boikotuot kieno 
nors biznį. — Red.). Tai ma
tot, prie ko eina musų kelrika-

1 lai. Be reikalo. Tuo jie tik
rai nepakenks socialistinei spau
dai. Jau nebe tie laikai!

—J. Aceris.

SO. CHICAGO.

Prisipažino.
Pranešama, kad mergele, kur 

nesenai buvo areštuota Union 
geležinkelio stotyj ir kurios la
gamine buvo rasta daug dina
mito, pagalios prisipažinusi. 
Smulkmenų betgi neskelbiama. 
Eina gandas, buk ji norėjusi 
slntifr ®n1 Lak> psvfsto Šerifo

Stdtlement svetainėje.
Reikia pasakyt, kad delegatais 

p: reitoji konferencija buvo ska
itlingiausia: joje dalyvavo arti 
šimtas delegatų nuo Chicagos ir 
apielink^s kuopų. Bet tai ir vis
kas. Kitu ji negali pasigirt. A- 
part smulkių ginčų-ginčelių ji 
maža tenuveikė.

Visų pirma, konferencijai sto
davo geros tvarkos. Antra, kal
inti reikia ir kai-kurių draugų- 
lelegatų netaktingą elgimąsi. 

Taip ir durės*akin, kad tie dra
ugai per smulkius, asmeninio 
pobūdžio, kivirčėlius nemato ar 

.‘taeiog nenori matyt didžiųjų,,
sv.n.biųjų musų uždavinių. Vie- Konferencija. 
nai netaktingai papeikimo re-| 
zoliucijai” pašvęsti arti trejetą I Sausio 27 d. Chicagos Lietu- 
valandų — į ką gi tai panašu? vių Darbininkų Tarybos paštam 
Labai gerai, kad kuopa, pasiu-Į «o,nis buvo surengta konfe- 
liusi aną ‘^papeikimo rezoliuci-( rencija Lietuvos laisvės kląusi- 
ją,” rūpinasi musų organizaci
jos reikalais. : 
jos "rūpestingumas” davė tik 
nenaudos: įnešė suirutę skaitlin
game susirinkime, ir visgi — ti
kslo neatsiekė: “papeikimo re
zoliucija” buvo atmesta.

Tokio pat likimo susilaukė ir 
kita “papeikimfo rezoliucija” 
prieš “privatinius”. Laimė tik, 
kad šiai “rezoliucijai” neprlsi- 
ėjo Hek daug brangaus
alko.

Vakaras.
Nedalioj, sausio 27 d, vietinė 

LSS. 235 kuopa surengė gražų 
vakarų su perstatymu K. of P. 
svetainėje, Rosęlande. Scenoje 
statyta Br. Vargšo drama: “Pas
kutinė Banga.” Lošimas nusi
sekė gana puikiai. Iš artistų 
geriausiai lošė F. F. B. — Jočio 
rolėj; F. Vidolis — policianto

S. Tilvikas (Kazįo rolėj) pirma
me veiksme lošė tikrai artistiš
kai, bet 2-me ir 3-me jau kiek, 
silpniau. Wni. Philipui, Dule- 
vičiaus rolėj, pradžioj lyg ko 
lai truko, bet ant galo lošė ge
rai. Kili lošėjai lošė neprastai. 
Monologą “Kunigas savo reika
luose” sulošė Wm. Philips. Pu
blika turėjo daug juoko. Pa
galios dainavo “Aido” choras. 
Reikia pasakyt, kad lai vienas 
iš geriausių Chicagos chorų.

Užbaigus programą vakaro 
vedėjas pasakė trumpą prakal
bą, tyčia pritaikintą prie vaka
ro. Paskui tęsėsi šokiai iki vė
lai nakčiai. Publikos buvo 
dau, didžiuma jos susidėjo iš 
Roselando socialistų, kurie atė
jo ne vien pamatyti veikalą, bet 
taipjau iš prijautimo, kad parė
mus kuopą,

Bravo roselandiečiams!
—Pasaulio Pilietis.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ 

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ......
Miltai

% bačkos maišas ...
% bačkos maišas........
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai .......
Bohemini! st* le % bač. 1.33—L48 
Juodi, % bačkos 
5 svarai .................... .vi
Graliam miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal svarai
Balti ar geltoni.......... 5—6%

Maisas (Hominy), svaras . .5%—6%
Ryžiai,

Faricy head ...................
Blue rose................... . .

Bulvės
N 1 Mis. Min. ir Dak. .

Pienas
Condcnsed, geriausias .
Vidutiniškas .................
Evaporated. nesald.........

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

lutterine
Plytose ...........................
Šmotuose........................
Vidutiniškas ..................

.. 8-8%
(Maišas) 

2.91—3.10 
2.47—2.50 
. 33—37c

Maišas 
............... I 
1.21—1.29 

29—34

Kiaušiniai
Švieži extra ............
Rcfrigcratorių, cxtra 
Refrigeratorių N 1 .

pupos (beans)
Navy .........................
Lima .........................

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

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

Lašiniai geri, svarui .
Prastesni ..................

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

Kalakutai
Švieži ......................
Saldyti ......................

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

Antis .............................
Žąsis ...................-.........
žuvjs (salnion)

Pink .........................
Red Alaska..............

i«
Suris ,

Amerikoniškas (full cream) svar. 
šmote ................................. 30—35
Supiaustytys .................. 32%—39

Balta duona, svarui .................. 8—9
šitokiomis kainomis grosernlnkai 

turėtų pardavinėti vir&nnnėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

. 37—42
svaru) 

30—35% 
. 27—29 
25 %— 31

svarui 
. 35—41 
. 30—37

svarui 
. 30—35 
. 22—26
.. 30—35 

. 27—33 
dėžutės 

. 19—23 

. 27—33

Pajieškau pusbrolių, Antano, Pran
ciškaus ir Julijono Bielskių, ir Kot- 
rinos Bielskiutės, kurių nemačiau 
jau 15 metų. Jie dabar, manau, ran
dasi Brooklyno apie linkėję. Antanas 
ir Pranciškus yra apie 25-27 i$ctų, 
paeina tš Kauno gub., ParvydtMj so
džiaus, Luknikų parapijos. Julijo
nas ir Kotrina paeinrt iš Kaune»mie- 
sto. Jie patįs ar kas apie juos žino 
malonėkite atsišaukti, nes butų man 
malonu su jais susirašyti.

Tom Bielski, 
4602 S. Paulina st., Chicago, III.

Pajieškau famllijos arba žmonos, 
kuri galėtų užlaikyti 1 metų kudikį- 
mergaitę už Užmokesti. Atsišaukite 
laišku Šiuo adresu. Mykolas Gudinau 
2337 Listcr Avė., Nori Side., Chica
go, Illinois.

T

Pranešimai
Utarninke, sausio 29 d. SLA. Ant

rasai Apskritys rengia dideli mass- 
milinga Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted gt., pasilikimui SLA. prezi
dento St. Gegužio. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Chicagiečiai nepamirškite.

—Komitetas.

Cicerieciai!—šiuo prašomos visos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų šiame miestelyj ba
landžio 7 dieųą taigi pirmam nedėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų), nes tą dieną mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. —Motera.

šiuo pranešam visoms LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertą ir apvaikščiojinią 
gegužes, Meldažio svet, gegužės 4 d. 
Taigi draugijos malonės toj dienoj 
šioj apielinkej nerengti jokiu koncer 
tų ar balių. —Renprimo Komitetas

Metinis susirinkimas Lietuvių Tau
tiškų Kailinių įvyks seredoje, sausio 
30 d., 8 vai. vakaro Mildos mažojoje 
svetainėje, kampas 32-ros ir Halsted 
gatvių. Maloniai prašoma atsilankyt 
kaip kapinių globėjus (truslees) 
taip ir delegatus nuo draugijų, ir lo
tų savininkus, nes bus duotas rapor
tas per valdybą už praeitus 1917 me
tus ir nutarta, ką veikti ant tolesnio 
laiko. .Privalumas kiekvieno pri
klausančio prie Tautiškų kapinių ne
apleisti šio susirinkimo.—Valdyba.

PRANEŠIMAS.
Apolioni.ia MarcinkeviČia

Visų žinoma, kaipo gera siuvėja bu
vau apleidus Chicago per 4 metus ir 
mokinausi siuvimo. Tas amatas pa
vyko man galutinai užbaigti. Dabar 
siusiu visokias suknias ir kautus di
delėm ir mažom mergaitėm. Mano 
adresas: A. F. MARCINKEVIČIA, 
1706 AVsibansia Avė., Chicago, III.

I mu. Prelegentu buvo gerb. Kl.
Šį syk betgi tas Jurgelionis. Žmonių atsilankė 

neperdaugiansia, bet užtai atsi
lankiusieji nelik atidžiai sekė 
kiekvieną prelegento žodį, bet ir 
patįs dalyvavo diskusijose. Tai 
pagirtina.

Man teko išgirsti vieną įdo
mybę. Tūli vyrai, nors ir labai Į 
norėję atvykti konferencijon, Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
bet nuo to Juok sulaikiusios.. . Vasario 24, bus “Naujienų ispl 
moters. Girdi, jeigu tu eisi į tą 4-metų sukaktuvių vakaras | į?

tai aš tui tu«- Xlsen Auditorium

>

1 ................................................. j ...................r1

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, dl 
vonus, $9.00; misingines lovos, $22; 
komodas, $12.00: valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimentl- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė.. Chicago.

Pajieškau savo brolio Antano Kon- 
rad, Kauno gub., Šiaulių pavieto, iš 
viensėdijos, arba vienkiemio Anta- 
novo, 6 pėdų augščio, šviesaus vei
do linksmo budo, 9 mietus gyveno 
Stanforte, Conn., vėliaus, girdėjau, 
išvažiavo į St. Francisco, Cal,. Jis 
fiats arba kas žinote jojo adresą jna- 
onėkite pranešti man. Turiu svąrbų 

reikalą. Vincentas Konrad. 
3219 yVallace St., Chicago, I1Ų:;
i ................... ....  1'. U-!_-L.i LL"!—Jg

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
DYKAI DUODAMAS KAMBARYS 

merginai arba bevaikei našlei už tai 
kad vakarais kol šeimininkai parei
na iš darbo, pabūtų namie padaboti 
porą vaikučių—4 ir 6 metų. Atsišau
kite ant Naujienų adreso, pažymėda
mi No 35.
L'B-JJL. ■gna I. r.'. J* ■ !_■■ j iLLLLJeyr

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
geri rakandai. Kam reikalinga krei
pkitės šiuo adresu: 2821 S. I'merald 
avė., 1-mas augštas, priekis. Chicago

PARSIDUODA rakandai keturių 
kambarių už labai pigią kainą. No
rintis pirkti gali gauti sykiu ir kamr 
barius. Atsišaukite greitai.
2806 So. Union Avė., front 3rd flf. 
Auna Rivers, Chicago

NAMALžEMt

PARDAVIMUI NAMAS, 6 šeimynų 
E menamas. Bandos $60.00 mėnesyj.

aina $4.500. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja j lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė., Chicago

jfKTRA
t Parsiduoda "naujas medinis narnas 
ant vieno pagyvenimo, vieni metai 
kaip statytas. Pardavimo priežastis 
—pinigų pražuvimas banke. Atsišau
kite po No 4433 S. Richmond SI r., 
Chicago, 111.

AUTOMOBILIAI

REIKAIAUJAMA PENKIASDE
ŠIMTS DARBŠČIŲ MERGINŲ DIR
BTI PRIE APDARYMO DEŠRŲ. PA
STOVUS DARBAS, 
TIS, GRAŽIAUSI DARBUI KAMBA
RIAI. PAILSI,UI LAIKOTARPIAI RY 
TAIS IR APYPIETĖM. ATSIŠAUKI
TE I SUPERNTENDENTO OFISĄ.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1020 W. 36TH STREET, CHICAGO. 
DIDIS BARGENAS:

SIDE-CAR
Noriu pirkti palaikytą SIDE-CAR 

“Harley—Davidson”. Kas turite par
duoti, prašau atsišaukti.

M. Michnievdcz, 
2-ros lubos, 3113 S. Halsted st. Chi
cago. Phonę Yards 3654.

KĖS-

REIKALAUJAM'
i « ----- t-r- - «e .

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.

REIKALINGA — patyrusių langų 
plovėjų. Chicago Cleaning Co., 
62 W. VVashington St., Chicago.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Bis- 

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių fr svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica- 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, III.

Or, A. R. Blumenthal

ASMENŲ J1EŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Prančiškaus 

Jeronimo; jis turi geltonus plaukus 
ir pryšakyje neturi 3 dantų, 17 me
lų atgalios gyveno Argentinoj ir iš 
ten prisiuntė man laišką. Paskuti
niais laikais gyveno Pittsburghe, Pa,, 
kur man pranešu, kad jis mirė. Jis 
paeina iš Kauno gub. Lūkės parap.,! 
Kirklukų sodos. Kas pirmas inan 
praneš, ar jis gyvatf ar miręs{ gaus 
dovaną, Mrs. Zofija Jerominlent 
4734 So. Throop St., Chicago, Rl

PARSIDUODA 2 ‘showcase’ai” ir 
3 “wallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
serlo krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chfcago.

svaru.* 
.... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų) 
. ..27—29

(Kenas> 
... 19—22 

. 16%—10 
.. 13—15c

sv®J?®| šiij pavieto, paskutini sykį matėmės 
’ |Thamas, W. Va. Meldžiu atsišaukti

žemiau padėtu adrpsu, Db tam aš pri
duosiu jo antrašą. M. Alilunas, 
112 So. Main St„ Clinton, Ind.

Jonas Ligutas Amerikos kąreivi; 
esantis Francijoj pajieško savo, dėt 
dės, Vinco Liguto, Kauno gub.,(Tel-

PARDAVIMUI barzdaskutykla. 3 

kėdės. Lietuvių apgyventa vieta. 

2011 S. Halsted St., Chicago.

.. 46—53 

.. 46—52
svaras 

, 32—35c 
.. 31—34 
. 29—33

Clinton, Ind.

PARSIDUODA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Bi
znis išdirbtas per 25 metus. Kam
ilas 24-tos ir Oakley avė.

ŲUST HAHNE, 
2401 So. Oakley Avė., Chicago.► .
[ L RAKANDAI

*^<****Rp*#w<*R*wwwwaf*

Aš Vincas Aleksa, jieškau savo bro 
Jio Jono Aleksos. Paeinu iš Suvalkų 
guli., Naumiesčio pavieto, kaimo Bliu 
viškių. Esu išbėgęs iš Vokietijos, kur 
ilgą laiką buvau logeriuose vokiečių 
kariuomenės. Kartą pasisekė iš
sprukti ir aš esu dabar Rotterdame. 
...auo adresas: Rotterdam, Įfollątyd, Pa/® 
ViricMs Aleksa, Katendrechtslaan x4, niGn' 
Pfci Saadvif.

B

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
ąpringsąis phonografą, 2 Jewd 
points. ir recordus, taipgi puikų pl
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ko- 

pe’’ulym* 
® U

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Uyk«i 

Gyvenįpias yra 
tuščias, kųda pra 
nyksta rvgfįiins.
Mes vart 

pagerintą 7)ph- 
thalmoDieter. Y- 
patinga doma at
kreipiama į val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčkiien. nuo 1Q iki H dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Tel. Armitag* 984

OR. 1. J. KAULIUS
Sldyfcjis Ii CHrorgis

X-SPINDULIAI 
2121 N. Weatera av*

vakar*

D R. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisus 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytus; 

Telephone Yards G87

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
S®nM. V,“!"" Gydytoju ir Chirurgas 

Specialisto Moteriškų. Vyruku "r
Vaikų, taipgi ChroaUk, Ll^ 
OFISAS; Į57» Miluke. Avė..

Aw- K.mJmry-J 206 
v.A.EA?P°a: ’• ’»ot'1:33 3 i.- 7;sp u >> , i . „

* *

TELHPHONE YARDS 2721 g
DR. J. JONI KAI Tį
Medikas ir Chirurgui 

riltaled st, Chicą^o33U *


