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Vokietijos Streikas Užsibaigęs
Darbininkai beveik visur su 

grįžę prie darbo
Kariškas teismas pradėjo savo 

darbų
VOKIETIJOS STREIKAS 

UŽSIBAIGĘS.

Kariškas teismas veikia.

Trnc translation filed with the post- 
maslcr ai C.hicago, February 1918. 
as reųuired by tbe act of Ott. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 4. — A- 
part naujo judėjimo Jenoje, apie 
kurį praneša Berlino Tageblatt. 
Vokietijos darbininkų streikas 
išrodo užsibaigusiu. Streiko va-

kiečiu laikraščiai nepraneša jo* 
kių sumišimų Berline sukatoj.

(’ologne Ga/.ette sako, joge: 
Kruppo dirbtuvių direktoriai pa 
skelbė, kad tik 100 iš 11,000 dar* 
bininkų sustreikavo, o ir tie liko 
nubausti ar pašalinti iš darbo.

Beri i no Vorvvaerts sako, kad 

kas tęismaa* yra uždarytas pub
likai Ir saugojamas kariuome
nės.

Heinrich Schultze, pirmais tei
siamas kalinis, liko nuteistas še
šiems mėnesiams kalėjiman u? 
dalinimą lapeliu, kviečiančiu 
darbininkus streikuoti.

DITTMANN’O BYLA 
PRASIDĖJO

Teisia jį kariškas teismas.

True translation filed with the posl 
euislcr ai C.hicago, February 5, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 4- 
Socialistu laikraštis Vorwaerls 
praneša, kad nepaprastas kariš 

nėti bylą nepriklausomojo soci
alisto ir reichstago nario \Vilh- 
clmo Diltmann. Jisai vra kalti
namas šalies išdavystėje, prie- 
šinimes valdžiai ir peržengime 
uždraudimo dalyvauti vedime

Vokiečiai bombardavo

True translation filed with the post- 
mti-.ler :»l Chicajlh. February 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

R\ MAS, Vasario I. Karus

paskelbė, kad priešo aviatoriai 
pakartotinai vakar bombardavo 
Venecija, Padua ir Mestre.

SVARSTYS VOKIETIJOS 
Ir AUSTRIJOS REIKALUS

Tų šalių diplomatai ir karės 
vadai.

True translation filed with the post* 
e.iasler ai C.hicago, February 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, |917

AMSTERDAM. Vasario 4.
Pusiau oficialis pranešimas iš 
Ber’iho sako, kad Vokietijos už-

Km hbnaim, Austro-Vengrijos 
ožį bežinių reikalų ministeris 
grafus Czernin ir vokiečių vy-
riausis kvatienneisteris gen. 
von Ludendorff panedčlyj alvy-

svarstymuose politiškų ir eko
nominių klausimų, paliečiančių 
bendruosius reikalus ir teritori-

jos. Tikimasi, kad atvyks ir Vo- »
kietijos ambasadorius Viennojc

IŠSPROGDINTA AMUNI
CIJOS STOTIS

Daug žmonių žuvo.

’rue translation filed with the post 
įasicr at Chieago, February 5, 1918, 
s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS. Vasario Excha-

b’o. kad ten gauta žinių, jog 
ictoli Pragos, Cecilijoj, išsprog- 
linta amunicijos stotis ir kad 
kspliozijoj žuvo daug žmonių, 
iuiig kitų žinių, stotis išsprog
ti n ta Ivčta. '

TURĖS 500,000 KAREIVIŲ 
FRANCIJOJ

Dar pradžioj šių metų.

True translation filed with tbe post- 
uustvr at Chięago, February 5, 1918, 
s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASH1NGTON, Vasario I. 
ndic leido paskelbti, kad laivy
nas turi užtektinai priemonių, 
kad nugabenus Į Franciją 500.- 
000 kareivių pradžioj šių metų, 
Laivyno sekretorius Daniels šili

Baker prieš senato karinį komi
tetą.

3’ečiaus jis nesakė apie tai, ar 
laivyno stovis yra toks, kad ga

T’rancijon dar 1,000,(MM) karei
vių iki pabaigai šių metų.

MAIŠTAS GRAIKŲ ARMI
JOJ.

Maištininkai bus teisiami ka
riškojo teismo.

Pėt-

True transhition filed with the post 
luusler at Chieago, February 5, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ATUENAI, Vasario 4.
nvčios vakare didelėj dalyj grai
kų armijos pėstininkų pulkų, 
stovinčių Laura, ape 90 mylų 
nuo Athenų, kilo maištas. Prie 
jo prisidėjo ir keli artileristai iš 
to paties miesto. Jis buvo grei-

Oficialis pranešimas priskai
to maištą noru sutrukdyti mo
bilizaciją. Oficieriai maište ne- 

ngų kareivių sugrįžo i savo ka-

Iš Atbenų ir Larissa pasiųstoji 

pasilikusius maištininkus ir a- 
reštavo juos. Susirinko kariš
kas teismas jų teisimai.

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium

KRUVINAS ST. LOUIS 
STREIKAS

tvekarių streike.
»a-

True translation filed with ihe post- 
maslcr ai (.luciigo, February 5, 1918, 
as reųuired the act of Oct. 6, 1917.

SI. LOUIS, Mo., V. 3. Su-

vo gatvekarių darbininkai. Ik 
šiol jau pašauta tris slreikieriai

Policija padarė kratą I.WAV. 
ofise ir areštavo 39 žmonių. Or
ganizacijos sekretorius pranešė, 
kad l\V\V nieko bendra neturi 
su streiku.

United Baihvay superintende
ntas Bruce Cameron telelonavo 

mus leidimo vartoti St. Louis na 
minę sargybų apgynimui kom
panijos turto. Gubernatorius 
dar nieko neatsakė.

Apie 50 žmonių areštuota.
Unijos, per Samuel Gomper- 

s’ą, pareikalavo federalės vald
žios įsimaišymo.

Dar daugiau areštuota

šyj su ga tvekarių streiku.

rius Keletas žmonių sužeista ir 
daugybė areštuota 

taikinti bei be pasekmių. Dau- 

ninku tedirbo
€

Ii i darbu.
4 €

Gatvekarių darbininkų 
streikas.

EAU CLARKE, Wis., Jau trįs 
dienos, kaip nė vienas gatveka- 
ris, nė miesto, nė Chippewa 
Falls, nė užmiestinių linijų ne
vaikščioja darbininkai strei
kuoja.

AMERIKIEČIAI MUŠASI
LORRAINE

Frue translation filed with tbe post- 
maslcr aChieago, February 5, 1918. 
is reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.'

joj, Vasario 3. Kariškas cen
zorius leido paskelbti, kad Ame
rikos kareiviai dabar užima sek- 
lorą Lorraine fronte, Francijoj.

HOLANDIJOS STREIKAS 
NEBUVO GENERALIS

Tik dalis darbininkų sustrei
kavo.

maslcr ai Chieago, February 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vasario I.

die sindikalistai. toli nėra gene- 
rali. Tik maža dali darbininkų 

kieriams nebuvo leista rinklios 
būriais.

Nedėlioje, Vasario 24, nes tų 
dienų, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

IIIIIIIIIIIIIIM
ŠAUKS STOTI KARIUO

MENĖN

Vasario 23 bus pašaukti visi 
paimtieji pirmame drafte.

WAS1IINGT()N, Vasario I.
Provost Marsbal gen. Crowder 
šiandie paskelbė, kad šaukimas 
kariuomenėn užsilikusiųjų paini 
tųjų pirmame drafte prasidės

nas. 'Tas užbaigs pirmąjį draf- 
tą ir visos valstijos bus pampi
nusios savo pilnas kvotas.

Pašaukus paskutiniuosius ka
reivius, nacionalė armija turės 
685,000 kareivių.

(Sulig Provost Marshal palie

bus išvežta apie 7.000 žmonių

to nustatytos Chicngai kvotos 
26,000 kareivių. Chicagos <tis- 
triktų boardai tuoj pradės rung
ties prie išsiuntimo paimtųjų 
kariuomenė žmonių.

MIIIIIIIM

NUBAUDĖ PARLAMEN
TO NARĮ.

Taipgi admirolų už krovimo
si maisto. >

Frue translation filed with the post- 
maslcr at Chieago, February .”>, 1918. 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario i 
Teismas šiandie priteisė užsimo
vė! 100 sv. sterlingų ($2.000) ir 
35 sv. sterlingų ($175) teismo 
<aštu \Villiam John Mac Geach €
MacCavv, turistų (airių) parla
mento nariui iš West Do\vn už 
įaslėpimą maisto. Jis turėjęs 

žių, 53 sv. semalina, 100 svarų 
sausainių, 53 sv. arbatos, 100 sv. 
cukraus. 34 sv. sirupo ir 21 sv. 
medaus.

.n
bchard Poore liko nubaustas 

90 sv sterlingų ($450). 
rasta virš 500 sv. maisto.

CHICAGOJE TRŪKSTA 
ANGLIŲ.

O čia užėjo didžiausi šalčiai

Chicagoje vakar užėjo dideli 
šalčiu apie 10 14 laipsnių 
žemiau’zero (0), kurie tęsis ke
letą dienų, galbūt mažiausia iki 

visai nėra. Todėl daugelis šei
mynų turi kentėti didžiausj šal
ti nekūrentuose namuose.

Kuro administracijai praneša 
ma, kad vienuose namuose ser
ga kūdikis difterija, o namie an
glių tėra tik vienas kibiras. Ki- 

vo žemiau zero. 
tikimu šimtai, c 

kur šaltis bu- 
Panašių atsi

ki t), bet jie yra sulaikyti neti
kusio oro ir suardytos Iranspor- 
lacijos. Taip kad jie luojaus 
neatvyks. Iš tos priežasties Chi- 

nešti per šiuos šalčius.
O tuo tarpu saliuininkai ne

paiso apie “be kuro panedelį“. 
Iš visų miesto dalių pranešama, 
knd daugelis saliunininkų visai 
nepaiso paliepimo laikyti visas 

sankrovas ir dirbtuves uždarius 
panedelj, bet laiko saliomis at
darais ir juos apšildo.

VOKIEIAI TURI 2,700,000
KAREIVIŲ

Vakariniame fronte.

True translation filed with the post- 
masler ai C.hicago, February 5, 1918, 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917

PARYŽIVS, Vas. 4. - ■ Fiekl- 
maršalas von Hindenburg su-
traukė 180 190 divizijų, kas
sudaro nuo 2,700,000 iki 2,850,- 
000 kareivių vakariniame fron- 

užpuolimo
Daugelis šių kareivių atvežta 

iš Rusijos fronto. Apie 65 divi
zijos laikomos rezerve.

Vokiečiai vis dar tebeturi apie 

jos susideda iš pavargusių karei 
viii, visi kiti o įvežti vakaru fro-
utim.

Didžiausią kariuomenę kokią

.Bclgijojj nuo pereito pavasario.

Sudegė

WHEELING, W. Va.. Vasario 

karių ir didelė daržine. Nuosto
liai siekia $200.000.

62,000 vokiečių užsiregistra
vo New Yorke.

Frue translation filed wilh the posl- 
master ai C.hicago, February 5, 1918, 
as reųuired by the act of Ori. 6, 1917.

Nr W YORK, Vasario 4. Su- 

rke užsiregistravo 62,000 vokie
čių 14 metų amžiaus, kaipo prie
šai akiviai.

UŽDARĖ VALSTIJINI 
BANKA.

Valstija uždarė Fidelity 
State Bank.

CIIICAGO. Dar vienas ban- 

iniotojas An<lrcw KusselI uždarė 

ir Central Purk Avės.

kio persergėjimo ir kada vakar 
atėjo darbininkai, jie rado ban
ke valstijos valdininko atstovus 
ir ant durų iškabintą pranešimą.

naus, do|X)zitai siekia $229,000.
Kiek jis turi turto, nežinoma.

Bankas buvo nužiūrimas per 

dabojamas, manoma, daugiau- 
dabojamas. Uždarymas, mano
ma, įvyko daugiausia delei blo- 

vinėtojas nekilnojamųjų nuosa
vybių, buvo banko prezidentu. 
Jis buvo suorganizuotas sausio 
17, 1914 m.

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Vergija Vokietijoje
VERGŲ ARMIJA VOKIE

ČIŲ FRANCI JOJ.

Visi vyrai ir moters paimti 
badauja

Frue translation filed with the post 
maslcr ai Chieago, February 5, 1918, 
is retjuired by tbe act of Oct. 6, 1917

OTTAVVA, Ont., Vasario 4.
Bėuleris praneša iš Londono j 
Otlasva, kad gauta nuo patikė
tino Belgijos piliečio aprašymas 
gyvenimo sąlygų vokiečių užim
tose Francijos dalyse.

gų armi jų.
nepanc- 

samos.

vedę moters, jaunesnės kaip III 
m. buvo priverstos dirbti lau
kuose, kuomet mergaites nuo 
12 iki 1 I m. turi rinkli gileles ir 

eini dar turi karės belaisvių, dir
bančių užpakalyj linijų prie bai- 

blogai apsieinama.
“As mačiau žmones velkamus 

ro bulvių Užslėpimas kiaušinio 
baudžiama 5 markėmis. Maža 
mergaitė liko nušauta be per
sergėjimo už perėjmą Belgjos- 
iFrancijos rubežių, kad gavus 
duonos.

Kur tik neatkreipsite atidą'

hrutališkumas,” užbaigė jis I

AUSTRIJAI GRESIA 
BADAS

Viennoje sunku gauti duo
nos, sako belaisv.ai

True translation filed \vith the pe*’ 
maslcr at C.hicago, Februar> ’>, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 191 ’

Italų kvaliera. Vasario 2. (su
vėlinta). — Kada perklausinėt' 

belaisvius .suimtus laike pasku
tinio ofensivo, jie apipiešė j: 
tamsiomis varsomis.

maisto, o Vennoje sunku rasti 
duonos, kuomet amunicijos dir- 

iš kariuomenės) kasdien dieja^ 
kadangi jie nelabai sunkiai bau-

Indomiausia dalim belaisvių 

didėja neapykanta tarp austrų ir 
Vokiečių. Pastarieji atvirai nie 
kiną austrus, apsieina su jais 
kaipo su blogesne tania ir kal
tina juos negalėjimu sumušti i- 
lalų be kito pagelbos.

Mažame Trenlino kaime keli 
vokiečių kareiviai išspyrė iš gri- 
čios austrus, kurie ten bandė pri 
siglausti ant nakties.

Paliuosavo mayorą.

la prieš East St. Louis, III. ma- 
vora Mollman, kurie buvo kal
tinamas sąryšyj su pereito lie
pos mėn. jo mieste ištikusiomis 
ras.nčmis riaušėmis negru 
skeidync.

Ukrainos Rada 
suimta

NAUJAS KONTR-REVO- 
LIUCINIS SUOKALBIS

Nauja valdžia Ukrainoje.

htaslcr ai Chieago, February 5, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, V. 2.- Bol
ševikų valdžios susekė konlr-

Jis buvo vadovaujamas poruči- 
kų Sinebrukov ir Volk, kurie ri
nko oficierius ir kareivius pa- 

ledimii. Sinebrukov pabėgo. 
Volk liko areštuuotas ir paskui 
liko užmuštas jurininkų, kurie 
vedė jį j Smolny institutą.

Bolševikai areštavo 60 kitų o 
ficierių ir kareivių.

Nauja Ukrainos valdžia.

Vakariniai laikraščiai prane
ša. kad Viničcnko, Ukrainos se- 
kretariato prezidentas ir kiti U- 
krainos Rados nariai liko areš
tuoti. Sudaryta revoliucinė va
ldžia ir naujoji Rada susidės 
taipgi ir iš Ukrainoj gyvenančių 
rusų, lenkų ir vokiečių atstovų.

Sakoma, kad sumuštieji uk-

CARAS DABAR MALKAS 
KAPOJĄS

Carienė gi kortomis lošia.

Frue translation filed with the pnst- 
niaslrr ai C.hicago, February 5. 1918, 
as reųuired b\»the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 1
A. L. Suchanov. narys Steigia* 
nojo Susirinkimo iš Tobolsko, 
įprašydamas saro šeimynos gy
venimą Tobolske, sako, kad ca
ras virto labai paprastu gyven
toju, ir kad niekas delei jo pai
kumo nenori su juo susidėti.

malkas, o carienė —jo pati 
tik meldžiasi ir kortoms lošia.

Caras labiausiai mėgsta skai
tyti aprašymus apie gyvenimą jo 
dvare, kaipo caro, ir Baspuliną.

ATSISAKO SUŠAUKTI 
REICHSTAGĄ

Kitos partijos nesutinka.

True translation filed wiui the post- 
master at (Jiicago, February 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 1. - 
Sulig šiandie gautų žinių, reich- 

dvti socialdemokratų reikalavi- 

sišaukimas pamatuojama tuo, 
kad kilos partijos nesutiko susi
rinkti.

Užmušė patėvį.

HUTINGTON, W. Va.. V. 4 - 
Sakoma, kad ginant savo moti
ną nuo savo patėvio, Harry A- 
dams, 18 m. liko mirtinai pa sau-

pasimirė.

( IMPERFECT IN ORIGINAL
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t ui kandidato partijos plat
formoje, ne tiktai nesisten
gia susipažint su visu tos pa
rtijos programų, bet ir sta
čiai priešinasi tam; kad par
tija tą punktą riša į daiktą 
su savo principais. Sociali
stų kandidatui jie sako, pav. 
taip: “Gerai, kad jus norite 
panaikint korupciją miesto 
valdyme, ir už tai aš mielai 
atiduočiau jums savo balsą. 
Bet kam jus reikalaujate 
privatinės nuosavybės pa
naikinimo ir Įvedimo socia
lizmo tvarkos? Nekiškite į 
politiką savo ‘utopinių teori
jų’, tuomet aš ir kiti mano 
priteliai balsuosime už jus”.

Šitoks balsuotojų atsineši- 
mas gundyte gundo ir kan
didatus, ir partiją, kuri juos 
nustatė, siaurint savo pozici
ją, užtylėt tą, kas minioms 
nepatinka arba yra nesu-

U.l'.' 11 ■ "1 i
kad toks suvažiavimus reika
lingas.

“LAISVĖ” APIE SEIMO 
SUMANYMĄ.

Išspausdinusi klerikalų ir lau- 
lininkų Tarybų pranešimą api(> 
“visuotinąjį seimą, “Laisvė”

Jeigii katalikai ir tautinin
kai norėjo sušaulki visų trijų 
srioviu suvažiavimą, pirmiau
sia jie turėjo prisirengimui 
duoti tris ar keturis mėnesius 
! tiko; turėjo pagarsinti net ir 
svarbesnius dienotvarkių kla
usimus. Tuomet galima bu
tų išdiskusuoli, galima butų 
malvli. ar socialistai ir jų pri
tarėjai dalyvaus, ar ne. Akių 
plotu dalyvauti butų daugiau, 
negu juokinga. Jeigu jau 
Brooklyno seime nesusilaiky
ta vien lik šelpimo klausime.

Utarninkaa, Vaaario 5,1918

Rašytojų ir korespondentų prašomt 
siunčiamus išspausdinimui laikrąs 
tyj rankraščius adresuoti tiesia' 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt’ 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
aės, be to paliekant platesnius tar 
tus tarp eilučių. Redakcija pašilai 

o visas teises rankraščius taisyti i» 
trumpinti. Netinkami spaudai raš 
tat naikinami, arba grąžinami atgal 
jei bėgiu dviejų savaičių aulonu- 
pareikalauja jų ir atsiunčia kraso 
ženklelių pakankamai pcrsluntim* 
lėšoms apmokėti. ,
Asmeniškai Redaktorių matyti gal
ina tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

j Redakcijos 
i| Straipsniai

........ ........ ....

Rinkimų 
kampanijos 
tikslas.

Socialistų o r ga n i z a c i j • 
Chicagoje jau pradėjo reng 
lies prie rinkimų kampam 
jos.' Kandidatai pastatyt’ 
Ketvirtoje ward’oje kandi 
datų yra LSS. 4 kp., drg. Ad 
Peiratis.

Kaip visai organizacija 
tečiaus, taip ir kiekvienai) 
josios nariui reikia, rengiau 
tis prie šitos kampanijos, ai 
škiai turėt prieš akis josio? 
tikslą.

Socialistai nėra- paprasti 
politinė partija, kaip kito: 
partijos. Jie negali tenkin 
ties tiktai tuo, kad išrinku 
kuodaugiausia savo kandi 

datų i valdiškąsias vietas

traukt balsuotojus tuščiais 
žodžiais arba neišpildomais 
prižadais.

Bj^socialistams pasiduot 
tokuu pagundai, tai butų 
saužudystė. Juo daugiau jie 
siaurintų savo poziciją ir 
slėptų savo principus, tuo 
mažesnį butų jų vertė, kaipo 
partijos. Atidėję i šąli tą. 
kas juos labiausia skiria nuo 
kitų partijų, jie netektų sa
vo reikšmės.

Taigi ne vien idėjos, bet ir 
praktikos žvilgsniu vado- 
vaudamies, socialistai priva- 
*o vesti rinkimų kompaniją, 
aiškiai pabrėždami’ savo 
principus ir skelbdami' tiktai 
ta, kas sutinka su tais prin- 
_‘i])ais.

Visa, ką jie laimės šitokio
je kampanijoje, bus tikras 
almėjimas, nors tatai apsi
riksiu vien socializmo idė
jų praplatinime ir koliai kas 
ieįineštų daugiaus balsų ir 
iaugiatts mandatų. Prakti
škos pasekmės neišvengia
mai ateis anksčiaus ar vė
laus, jeigu tiktai socialistai 
tesiliaus stiprinę savo orga- 
1’žariją ir savo idėjų Įtekmę 
miniose.

kimo klausimą?
Pabaigoj atsišaukimo su

manytojai pasitiki, kad Liet. 
Socialistų Sąjungą prisidės
prie seimo.

21 d. sausio sumanytojų į-

oficialiai užkvietė ir Sąjungą 
dalyvauti. Jam buvo palar-

Centrą, bet jis nepanorėjo.
Tuomet V. Paukštys pasiuntė

šonui telegramą, ar Sąjunga 
dalyvaus tame suvažiavime. 
22 d. sausio gauta nuo Stilso- 
no štai koks atsakymas:

‘‘Atsakydamas į jųsų tele-

ar dalyvaus

! rip gaus užkvietimą nuo pa
čiu suvažiavimo sumanvtoju.

2. Tume pakvietime turi bu-

vinio tikslai, kokiomis salv- 
’.omis jame sriovės dalyvaus, 
po kiek atstovų ir U.; butų da- 
.ą i perai, jei galima, paduo
ti ;o suvažiavimo dienotvarkį.

Taip, be niekur nieko, al-

turi rupėt kampanijos laik> 
sustiprint savo organizacij:

Kad to tikslo atsiekus, so 
cialistai privalo rink imti ko 
mpanijoje plačiai išskleis! 
savo vėliavą prieš balsuotoji 
minias ir išnaudot visas pro 
gas, idant susiartinus su to 
mis miniomis ir užmezgu? 
stipresnius ryšius su jomis

Balsuotojų tarpe randas 
visokių elementų. Vieni jt

są tam kandidatui, kuris ap 
siima jam už tai kuo-nors at 
lygint. Kiti balsuotojai re
mia tiktai tokį kandidatą 
kuris prižada atsiekt kuo- 
daugiausia ūmių “praktiškų 
rezultatu” reformų srityje

[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

- , ■ _____ _ <s

Martaus “Ultimatumas”
'lokiu a n (gaiviu Naujienose 

(No. 17 ) tilpo “garsaus” musų 
tanios veikėjo, p. A. M. Mariaus, 
“ultimatumas”, kurį jis sakosi 
išsiuntinėjęs trims šelpimo fon
dams, reikalaudamas, kad pas
tarieji tuojau parodytų visuome
nei savo atskaitas, l’ž neišpil- 
dymą jojo “ultimatumo” jis 
grasina traukti Suv. Vaisi, val
džios atsakomybėn.

Gal ne pro šalį bus tam gar
siam “oratoriui“ patarus, kad

simintų dar vienų savo “ultima
tumų” pasiųsti ir Antrojo SLA. 
Apskričio viršininkams. Nes 
juk ir Antrasis SLA. Apskritys 
chr nėra jokių atskaitų išdavęs 
apie surinktas nukentėjusioms 
nuo kares šelpti aukas, kurias 
patsai p. Marius rinko Chicngoj 
ir apielinkej dar 1916 metais.

Kiek tuomet p. Marius, rink
damas aukas, išliejo ašarų savo 
prakalbose, rodydamas Lietuvos 
žmonių skurdo paveikslų karės 
metu, ir kiek jis prisiklykavo a- 
pie fondų partyviškumus, tikin
damas žmones, kad jojo 
mosios aukos eisiančios 
Lietuvon ?

Ačiū jo pasišventimui
roms, aukų buvo surinkta $978. 
81 (Apie teisingumų šios skait
linės nelaiduoju, nes nebuvo pri
rodymų, kad tiek aukų surinkta, 
bet taip tik sau aukų rinkėjai 
pasakė nekurtoms Apskričio vir
šininkams, o pastarieji pranešė 
Apskričio suvažiavime, kas ir 
liko Įtraukta protokolan).

Bet Martaus klykavimas apie 
savo beparlyviškmnų ir siunti-

renka- 
liesiog

ir aša-

Nesmagu paminėti, kad ke
lios kuopos dar už praeitus 
melus jokių mokesčių nepri
siimto j Rajono iždų! Taip 
neprivalėtų būti. Juk Rajono 
mokestis visiems prieinama 
tik 20 centų imt metus nuo 
kiekvieno nario, tuo tarpu pa
ramų iš rajono ir Agitacijos 
kuopos turi nemažų.

Dabartiniu laiku turėtume 
veikiau sukrusti ir su para
ma musų draugams paptlolu- 
sifins nelaisvėn dėlei reakci
jos siuntimo. Juk kitas nie
kas jais nesirūpins kaip tik 
pus palįs darbininkai. Tad 
nei nežiurėkim keiksmų ku
nigijos ar kitų panašių į juos 
gaivalų, kurie prieš savo ga
lų dabar siaučia ir putoja. Jų 
galim tik pasigailėti, kad jie 
taip apjakę. Kada socializmo 
šviesa jiems atdarys akis, jie 
patįs pamatys, ant kokio klai
dingo kelio jie stovėjo.

Gyvename svarbiu istoriniu 
laiku, todėl plačiai atviromis 
akimis sekime kiekviena dar
bininkų judėjimo žingsnį. 
Darbininkai eina prie galuti
nos pergalės ant senojo reži
mo, ant senosios tvarkos.

Jeigu musų kaikurie silpna
dvasiai draugai ir nuleidžia 
rankas, tad nesijauskime, kad 
mes pasiliekam pustynėj.

X Rajono finansų sekr.,
F. Klembauskas,

1716 Matheny avė., Spring- 
lield, III.

wnrai
Musu Moterims
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MERGAITEI SUKNELE.—Pavyzdys No. 8653.
Kaip matote paveikslėlyj, vi

sa suknelė susidcihi iš vieno ga
balo stuomenčlio ir apatinės 
dalies. Suknelė užsivelkama 
per galvą; krūtinėj po apykak
le, yra neilgas paskiepas, suše- 
giojamus mėlynu ar kitokio da
žo kaspinėliu. Nuo stuoim'hč- 
lio priešakiniais šonais nusidrie
kia dvi nusklemtais galais plato
kos juostos, kurių galuose pa
daryti praskiepai ir įsiūtos ne
didelės kišenaitės. Apatinė suk
neles dalis, įsodinta į stuomenė- 
lį, daug stiilcHnč. Rankovės gali 
būt ilgos arba trumpos, betgi a 
biem atvėjais jos pasibaigia už
lenktais antrankoviais.

8C5 5

Mergaitėms suknelės
riojMi dydžio, Imten , mergaitėm* 2» >, 6, 8 ir 10»metų amžiaus. 
Astuonių melų mergytės suknelei reikia 3 vardų materijos 36 
colių platumo ir % yardo ftihikios materijos kahiieriui ir ant
rankoviams. :

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti lokiai suknelei sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardą pafardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dcšiniluką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 18(0 S. Hnlsted Street 
(’hieago, UI.

pavyzdys No. 8653 sukirptas penkia-

Apžvalga
TĖVYNĖ” PEIKIA SEIMO 
NITIATORIUS.

I'iiivbu atsišaukimo, raginanli 
Iralugijau d įlyvaut seime:

• ijas. kokius lik sumanys, L. 
S. S., manau nesutiks, 'la
me klausime reikia platesnių 
informacijų, taipgi ir laiko, 
J :d galima butų spėti susiži- 
: oti su Pildomosiomis Sąjun-

alsišaukiiną,

kilai ti su Tautine ir Darbiniu

Pirm skel-

>'li galutiną žodi nuo musą so

ki*‘ ir duotų jam visuotinojo 
st imo spalva. Reikia bet gi

kinio reikalingumo jie jau y 
i-1 savo spaudoje išsireiškė.

KELEIVIS” Už PROGRE- 
miesto ūkyje ir tt. Treti ve’I SUVAŽIAVIMĄ.

tų UŽ kokį-nors speciali čia-1 So. Bositono socialistų laikraš- 
lyką, kuris jiems ypatingai Į’is mano, kad pažangioji Ame- 
rupi — už prohibiciją, už ta-|”lk<ls lietuviu visuomenė priva- 
utos idėją ar ką-nors kita. Ir| ° Šiukl savo suvažiavimą, kad 
visi tie balsuotojai paprastai 
pasižymi tuo, kad jie nepa- 
jiegia nuosakiai protaut irpži 
spręst apie kandidatą pagal 
jo atstovaujamus principus 
ir programą.

Daugelis balsuotojų žiuri 
tiktai to, kad kandidatas bu-

desnė jų dalis, pritardami 
vienam arba antram punk-

tžk rtus kilią pragaištingai a- 
oitacijai klerikalų, kurie stoja 

tsimelimą Lietuvot; nuo rc- 
voli uiuės Rusijos. Ir sako:

Mums teko kalbėli su dau
geliu susipratusių darbinin
kų ir visi jie kaip vienas

Mes ’ girdė- 
sumanymą 

\Vorce.slerio socialis 
■ laip-pal pripažino,

uį suvažiavimą.

> d sausio 
i 'važiavimo, 
įėjo suprasti, 
.-m laiko, vienok j lai neat-

sumanytojams
Rodosi, jie ga-

• veik menesi laiko.

DAUG 
“GIRDI*’.

rt dakcijos rašo:

Mes iš kitur girdėjome, kad 
važiuoja pri-? 

(aujienų ’ už redaktorių.

> “Al.” visuomet “išgirsta” 
u> kili niekuomet negirdė- 
Tulas laikas atgal ii “girdė-

'yuseik

aiijienas“ skundžia 
alistai. Ar lai ne
ilsus jautrumo ar

Nepasižadėki  t eiti kur kitur

Nedėlioję, Vasario 21, nes 1ą

dieną, Pilsen Auditorium,

“Naujienų” l-mclinis

Balius!

»<»

buvo pildomas, nes jo surinkto
sios aukos nebuvo pasiųstos tie
siog Lietuvon, bet dėl kokių ten 
išrokavimų buvo atiduotos į ran
kas SLA II Apskričio viršininkų, 
kurie tas aukas per apie pusant
rų melų laikė savo žinioj ir nie
ko apie jas neskelbė. Nekartą 
SLA. 185 kp. kreipėsi j Tėvynės 
Redakciją rašteliais, raginan
čiais II Apskričio viršininkus 
pasiųst aukas badaujantiems ir 
paskelbė aukų atskaitą, bet Tč-‘ 
vynės Redakcija visus kuopos 
raštelius cenzūravo arba konfis
kavo. 11 Apskričio konferenci
joj rugpiučio 12 d., valdybai pra
nešus, kad auka išgauta iš 
senųjų viršininkų, buvo nutar
ta tuojau pasiųsti Lietuvon $750 
Bet reikia atsimint, kad, kaip 
buvo sakyta, aukų viso buvę su
rinkta $978.81. Kurgi kili 228 
doleriai su centais?. Gal liesa,

Bet

Aid galo palįs Ii Apskričio 
viršininkai suvažiavime gruod
žio 16 d., 1917, delegatų prispir
ti prie sienos už neišdavimą at
skaitų, pripažino, kad užrašai" 
nesutinką su aukų suma.

Suprantamas dalykas, kad. 
neišduodant atskaitų, žmonės 
nebepasitiki daugiau, ir tai truk
do aukų, rinkimą.

— J. S. Stripeikis*

: Li L Sąjungoje i
------------------------- ------------------------

žodis X Rajono draugams.
šiuo noriu atkreipti draugų 

domos į musų Rajono finan
sinį padėjimą. Pinigų X-to 
Rajono kasoj yra dabar kele
tas desūtkų dolerių, bet, atė
jus konferencijai, bus ir iš
mokėjimų. Jodei, draugai, 
pasirūpinkite atsiųsti pripuo-

jono Dešimta konferenciją, 
nes reikės pilna metinė apv-i 
skaila sutvarkyt.

j—

LSS. 18 kp. narių domai.

kus, prašau visų draugų visais 
reikalais kreipties į naujų 18 kp. 
sekretorių šiuo adresu: John 
Rarron, 500 S. (Ji n ton St., (’ollin 
ton SI., Collinsville, III.

Praktiškos informacijos.
Nori informacijų apie pa

veikslų ėmimą.

Gal iš Naujienų skaitytojų at
sirastų , kas kur užsiima paveik
slų ėmimo ir galėtų man suteik
ti informacijų, kaip butų paran
kiau to meno išmokti. Norėčiau, 
būtent, žinoti:

1. Kaip butų patogiau, ar stoti 
mokiu ties prie pri va tiško pavei
kslų ėmėjo, ar kur didelėj stu-

to meno išmokti? Jei taip, koks 
butą parankesnis būdas?

3. Ar ilgai ima laiko, kad to 
meno gerai išmokus?

5. Ar daug kaštuotų įsi taisy
mas reikalingų paveikslams im
li įrankių, kaip kamera etc.

Kas apie visa tai nusimano, 
melsčiau labai, kad duotų paaiš
kinimų per Naujienas, už ką bu
siu labai dėkinga.

— Mrs. B. V. Jakštienė.

II

Kaip išdirbti odą namie?
Kas galėtų duoti patarimų ir 

nurodymų, kaip išdirbti (išrau- 
gint, išmint) galvijų arba ark
lių skūrą dirbimui pakinkių, plė
škių ir tl. Jei kas iš Naujienų 
skaitytojų butų tuo darbu gerai 
susipažinęs, prašyčiau labai su
teikti paturiiOų. Aš manau, kad 
ka’p man taip ir daugeliui kitų 
lietuvių ūkininkų tokie patari
mai bus labai naudingi, nes ga
lėtume nors savo reikalams na
mie reikalingų daiktų pasidary
ti- Justinas Banis.

Redakcijos Atsakymai
šotekšniečiui, Dclroit. Mu

štynes tarp girtų paprastas daly
kas. Nedėsime.
šiaip žinučių •-^š viMiioimmė ju
dėjimo, apie darbus, apie darbi
ninkų padėjimą etc.

Rūšiuokite

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. balsted St., Chieago, IM. •

Čia jilcdu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti nuiii Pavyzdi

No. 8653, mergaitei metų .........

VARDAS IR PAVARDĖ .......................................................................

ADRESAS:

Sibiro Lietuviu Ka 
reiviy balsas.

Prašo Amerikiečių Litera
tūros.

-------- ---------------- -- ------------------- - . . .. .. -į _t -- 1V Į----------

“Literatūrą meldžiame*. siųs t A 
šiuo adresu: Sibirra, Vladivos” 
tok , Voenno- Aptečny Sklad, 
Norbertu Grubisu. ,

“Narys Lietuvių Kareivių Kuo 
pos Vladivostoke,

Norbertas Grubia.
Gavome iš Vladivostoko laiš

ką, kurį čia paskelbiame. Tiki
mės, kad ne vienas Naujienų 
skaitytojų atkreips į jį domos ir, 
kiek galėdamas, atsilieps į sibi
riečių lietuvių kareivių balsą. 
Laiškas skamba:

“Gerbiamoji Naujienų Redak- 
cija!

“Prašome labai paskelbti jū
sų (Mėnraštyje šį laiškelį ir mu
sų vardu paprašyti (Jiicagoj ir, 
aplamai, Amerikoj gyvenančių 
lietuvių, kad paremtų mus, kiek 
galint, lietuviškomis knygomis 

tokiomis, kurios gal kam bu
tų atliekamos. Norėtumi* turė
ti gerą lietuvių kareivių knyger- 
nėlį, nes labai stoka čia lietuvių 
literai uros. Labai reikalingos 
butų knygos pradžiamoksliams, 
literatūros veikalėliai, o ypatin
gai rastai iš visuomejiės mokslų 
ir aiškinantis socializmą.

“Užtikriname, jog k|nygos ga
utos iš jūsų, niekados nebus nau
dojamos kaipo turtas prikhiusąs 
vienam asmeniui, bet bus dali
namos draugams kareiviams pa
siskaityti, o taipjau kiliems be
turčiams lietuviams, išblašky

tiems po Sibirą ir negalintiems 
gauti literatūros savo gimtąją 
kalbu.

“Jeigu atsiras knygų daugiau 
ne kaip reikia Vladivostoko ir 

’apielinkės lietuviams, tai atlie
kamosios bus pasiųstos visos 
Rusijos Lietuvių Kareivių Są
jungos Ccnlraliniam Komite 
kurs jas tvarkys ir pasiųs j vie 
tas, kur jų labiausia iVikalinga 

“Kaip ir visados, neatsisakyti
liai. Pa-
e mums,

ir dabar, brangus bro 
remkile mus, padėki 
idant mes galėtume daugiau pn- 
sUavinti, geriau susiprasti, sti
priau susiorganizuoti. Karei pa
sibaigus, atsidėkosime jums nors 
tuo. kad jus, kurių juk (lange
lis grįš tėvynėn, pasitiksime ran-

liška meile.

.............. . .

Del pajieškojimo, gi 
minių Lietuvoj.

Gaudami nuolatos laiškų su 
paklausimais, kokiais keliais bu- 
l u galima pajieškoli giminią 
Lietuvoj, ir nespėdami visiems 
laiškais atsakinėti, paskelbiame:

Pa j ieškojimo 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 tikėjimu 
žmonėms, kurie tik jos patarna
vimo prašo, taipgi ir lietuviam^. 
Už patarnavimų ji nereikalauja 
atlyginimo, bet vis dėlto kiekvie
nas išmintingas žmogus, kurs 
nenori labdarybės išnaudoti, kr
eipdamasis į jų savo reikalu, te
gul neužmiršta pasiųst bent už 
keletu centų krasos ženklelių su
sirašinėjimo išlaidoms padengi.

Rašyti į draugiją galima lie
tuviškai.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalu*, ku p krimlnuliHtttu.se 
taip ir civiliokuose teismuos*. I)uro 

visokius dokumentus ir popieras.
Numi) Ofisas;

•123 S. Kalstei M.
Ant trečių lubų

Miesto Oi . f
•IT M. Betfborn St.

1H1.1I tfntly iws.
Trl. Central 4411

""" ...................... •" ■"■■■" ■■■""

Nariai Cook Conntp Real Batai* Tarrbaa
A. PETRATIS & CO.

I!»al Katate Ofiaaa
Paskolina pinijnH. ibtka. parduoda ir 

maino nkMtia, ItttM ir farma*. 
Apsaugoja furt$ nuo ugnies. 

Pcrilurt apM raktus. padaro popisraa 
NOTARY PURLIO

741 W. 86ta gatvk 
kampa* Hahted

-yr . •: ■-■s. r .:■
Drover 2413 
»W7i ■ Hm

JOSEPH C. VVOLON
LIKTU VIS ADVOKATAM 

Kaimas »*2->n4 N«U*»« UI« 
?» «k La Sa». cbk*«». Rl. 

l«'l Central M9V-ta01. Atdara: 
Utarninko, krt*«r*A Ir tu Imi to* v«tA- 
r«’* oho « irt R vaka.t*. po t>n.'«r441 .... mtw4uy» &

krimlnuliHtttu.se


Utaminkad, Vasario 5, 1918.
—**<■»*—**■■■ ji    n ma h!»1»įįi.1 MK rw ūmom

N A U J FENO S, Chicago, Irt................ .. r1 ■**' ’ ■ ė.1 L",1

Pirmos T©lkii©$ Piralk®llb©s !l
Bengiu Liet. Soc. Jaun. Lygos 1-inoji kuopa, jVyks
SKREFM).IE, Vasario (Fe bruary) 6 d.,

MILDOS SVETAINĖJ, aut 2-nj lubą —3112 So. Halsted Strikt, 
l'radžia 7:30 vai. vakare. htžanga 10 centą

KORESPONDENCIJOS
M ... , ,    .Ai,..,,., h. , l i I.*.

duoties savu protu ir sąžine, o 
liautųsi sekęs paskui juodųjų ar-

LOUIS, MO. ves vadovai mimo apie Lietuvos 
ateitį, ir ką kuri tu srovių turi

Kalbės lik ką atvykęs į ('.Imagą iš Rylinių valstiją jaunas kal- 
očlojas <lrg. .1. .11 KELIS. Visi Hi’idgeiiortiečiai malonėkite atsi
lankyti' kuoskaitlingiausiiu j šias prakalbas: išgirsite daug naują 
dalyką, ypač apie I.SS. centrą, ir tikriname, jog husite užganėdinti, 
lik nepamirškite. Kviečia visus KOMI I h I AS.

LSJL. 3-čioji kuopa ir LMl’S. 58-fojt kuopa 
Rcng'tt

('turninke. Vasario-February 5 d., 1!>18 m.
HtfNSTkt PO SVETAINĖJE. 1501 S. Hermitage Avė 

Pri džijt 7:30 valandų vakare.
KaĮbf^ Drg- Dt'BtCKAS ir DR. MONTVILAS.

Malonėkite kuoskail tingiausiai 
‘ ‘ \ ‘ ' ‘e bus

taip ir moterims, yirnlingai jau
nių. Inžangą veltui.

^Gerbiamoji Visuomene .
atsilankyti, kadangi išgirsite (lauMjdomią dalyką. kurie 
naudinga išgirsti kaip vyrams I 
niurni. Bus ir kitą pamarginimą

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

Išjicškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas

e
 nuo neslropių skolininku visose dalyse Amerikos, 

l»e skirtumo kokiu skola nebūtų ir kaip sena su pa- 
lukiais. Nrreikalaiidiimi nei vieni) cento iš kalno 
iki iškolektuojame skolas. Pameginimas jums nie
ko nekušluos, nes visus darbus atliekame su pala
kiais. Musą budai atgavimo neatgaunamų skolų nė
ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas 
pasiekia ir atgauna žuvusius skolas visose dalyse 

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

Musą Ofisas yra atdaras dėl ipališkai atsilankančių: Panedėllais, 
Srredoms ir pėtnycioms nuo 1 popiet iki 8 vakaro. Utarninkais, 
ketvergais ir sukatoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie
stuose kreipkitės laiškais, iilėdami 3c markę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVE E AGENCY,
3111 South Halsted Street, Chicago, III.

Jin Fuey Moy, M.D.
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyrų ir moterų. Per laiškus negydo; ateiki
te ypatiškai, jeigu galima; mes kalbame jūsų 
kalba.

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 6 vakaro. Nedėldieniais ir šventadie

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.

Dabar laikas *
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mu ir pa veikslų, knyga 224 puslapių.

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. 1 laistei! St., Chicago, III.

VISNATINin BtniKTBUOTAS BGAAS ArTlRBUBlCA ANT BB1DCB.-OBTO
VYRĄM8 IR SLAUGIEMS

Akiniai auk*o r*taun«« nuo J3.3H tr
JgBBt » Sidabro rčtnumia nuo 11.04 ir

Pritaikoma akioiua ušdyką.
■y 4r.. XV- W N**5# Atminkit: Galvon lOpejiro*,, uarriita-

į įl <t.a», akių rkaudėjimaa, uRvilkunaa W
' j jįr -llį.', ti ~ t4‘ ,r* vMislain įvairių ligų, kuria aalt

Aw jBk iBį r //į 4 buti P^ŠAli 'U* garų akinių prltaiky-
rGSuPMSIMS /f l*tyrira«a uHyka, jai paršti ar
\ tK—dr *4 V 7114./ I'kauda akla. Jai Jo$ raudonoa, jai
\ -iaJ/r* J I J«* rantai, J<1 ak p
A. hUb /ff VįĮ r^ta, nattftk Ilgiau, o Jialkok W«R>m

I MO nptfaaoj, kur kiek vienam pritaikoma a-
I a’ XiVl kinlHl u«dyk>. Atmink kad mae kai

a d ' "*'n resrautuojam akinlaa fr kiankia.
nhm cerai prirenkaia.

S. M. MgSlKOrf, naHrtaa Oallkaa,
Jei Jų* aargate Ir reikalaajae* pat arimo ar^a t alėtų, ateikit paa mane. Al buvau 
bako ri -»e Rnaijoj viri 10 matą, Amerikoj 11 rne-čų. Al duoda pitnrimnv DYKAI, Gaila 
padaryti bile krtkloe nullkua vaUU.a. Al rakotnOnduoju tik GKLUB daktarui AM 
d^goay^raon1^ !L ***!*«>*/»____8T.. CHICAGO, XLT.

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

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

Likvidavimas Lietuvos Simu 
ir Dukterų . Draugystės. . ..

'pinčių, kad su mokesčiu po 50c

p. i jos veikimas sustabdyta. Mo- 
I esčių mokėjimas sulaikyta 
: palio. mėnesyj, 1917m. Pasku- 

, liuis susirinkimas atlaikyta 20 
' dieną sausio, 1918 m. Draugijos 
luptas apskaitliuota proporcijo- 

I indiškai, po kiek imt nario iš
puola. Kiekvienas narys už
simokėjęs su liepos mėnesiu, ta
po priskailytas prie narių. Na
riai tinkami išpildė aplikacijas 
į S. L. A. ir likos priimti su 2ra 
dienu sausio š. m. ir pasilaiko 
('•raugijos vardą su gautu nuo

numeriu 21 L
Butcnt šiaip: Liet. Simų ir Dūk- 

■k 
-ve

A

•a?A*
&

131

ilk-

žmonėms parodyti. ..
—Boblnukio Juozas.

VALPARAISO, INI).

Akyplešos klerikalai ir I 
ratiška Dr-jti.

čia yra L. S. Dr-ja, kurioje pri
klauso lietuviai mokiniai so
cialistui, tautininkai ir katalikai 
išvien. Draugija rengia progra
ma kas penktadienis. Progra
mų dalyvauja patįs dr-jos na
riai ir kiekvienas turi progos im-

Oras čia dabar gana šaltas ir 
nemažai beturčiams mokiniams 
prisemti pakęsti vargo. Mokyk
los valdyba, pasinaudodama ša
lčiais, ir vardan patriotizmo, ne- 
dėldieniais paliovė davus vaka-

Tai liek šiuo syk iš Valparaiso

—Mokinys.

Lietuviy Socialistu Choru 
Susivienijimo Reikaluose

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

Telephone Yards 50.32

Tai. Armttage *84

DR. A. J. KARALIUS
C)d>lojas Ir Chirurgas

X-SPIN DŪLIAI
2121 N. Weatern ava. *

Valandos: *—12 rytoj >—* 
vakare.

Tel. Yard« 3654. AKUŠERKA

|»Mrs. A. VISIKAS

pos nariai, kurie randasi kiluo- 
s 1 miestuose, lai atsišaukia prie 
savo proporcijos. Yra sudary
tas bundas: pusė iš jo eis ant lie
tuvių nukentėjusių nuo karės 
sil.šelpiniui, o kila pusė eis nau
dai vietos socialistu, t. v. SI.c »
I.ouis socialistų steigiamojo die
nraščio “Daily Herald”, kuriam 
manoma surinkti $100,000.

Kurie neatsišauks prie savo 
dalies, pinigai bus suvartoti mi- 
i eliems tikslams; arba kurie no
rėtų su mumis drauge ir ant to
liau pasilikti, o nėra SLA. na
riai, rašyk i lės j vielos kuopą, 
gausite Įstojimų kad ir ant aug-

Atsiliepkite laišku, ką manote 
su savo dalia daryt ir ant ko jų 
hpversite. J. V. Klastaitis,

3707 Delmar Bl. SI. Lotus, Mo

VVATERBURY, CONN.

Kryžius” scenoje.—Busimos 
prakalbos.

pa stale scenoje vai-

.statomi vaizdui labai graudus ir 
sujudinti. Matai baisios nelai-
mes ištiktus Lietuvos žmones, 
kaip jie nesumano, kur dėties 
kaip jie bėga ir pagalbos šau
kiasi. Žinoma, kad ir labai re-

diiliniškai. Publii os buvo nc-

Man

žangos mokestį visiems, kaip 
tiems, kur pirmuose suoluose 
sėdi, taip ir tiems, kurie tenkina
si suolais prie durių toli nuo

Lošimus pasibaigus, Vilijos 
, (/boras gražiui sudainavo kele

tą dainų, kurios publikų tiesiai

dj 0. Prlisclaičiui, kurs sugebė-

į miolojus.

Vasario H) diena Waterburio v
Draugijų Sųryšis rengiu prakal
bas Palace svetainėje. Kalbėto
jais kviečiami: kunigas Jakaitis, 
inžinierius 
Bagočius. l ik nežinia, ar lik

ęs. Gal ir dabar al-

kad buvrt: rengiama debatai, bet 
kaip reikia, lai žiūrėk, debatan- 
iu ir nėra... Na, bet gal šiuo

77 karia pasirodys prieš publikų

Garsinkis ‘Naujienose’ ’..“A..
],;įi įdomu žinoti, ką kurtos sro-

gramo komisijai.
Pora savaičių atgal, t. y. 1<S d. 

sausio, kaip ir paprastai buvo 
programas, kame tarp kilų dvie
jų ypatų programe dalyvavo ir 
taip vadinamas vylis-katalikas. 
.lis katalikiškai ir kalbėjo. Kal-

lema? Bet rodydamas socialis
tų “klaidas” pamiršo savasias. 
ir taip vargšas suklydo, kad jau 
ir pats Malrauskas butų turėjęs 
rausti iš gėdos. Tečiaus susirin
kusieji kurių devynios dešimtos

ką lik jis išmoko iŠ kunigų Dra
ugo ir 
t liros”.

jųjų leidžiamos “lilera-
Ant galo musų vytis su-

ne kad socialistu. Socialistai, ži
noma tuo mažai užsigauna, nes

žino pats, kų jis kalba, ir laukia 
“paprovos”. žinoma, neapsiė
jo be kritikos, kaip paprastai čia 
daroma, hel tai daugiausiai tą 
atliko šiaip plačiau niąslantįs 
mokiniai, kiltiems jau pasidarė 
kokiu vvčio “argumentai" klau- k v'

štai susilaukiam ir antrosios 
savaitės, 25 dienos sausio. Pro
gramas įvyksta paprastu budo

Tarp kilų, šiai ir minėtas vylis 
išeina su “kritika", pradėdamas 
vagimis, žmogžudžiais, piemenį 
mis. ožiais ir tp. perlais, kas jau 
buvo persunki!, kad išlėkus kan

murziną vyti nuo ypališkų užsi
puldinėjimų vieloj rimtos kriti
kos. Bet kur tau! Vytis šoko 
visu smarkumu ant d. A. B., pri 
mesdamas jam nebuitis daiktus, 
ižeizdamas jojo ypatų ir U. l)rg.

lis atšaukiu šmeižtus, kuriuos

Duodama įnešimas, kad praša
linti vytį iš Dr-jos. įnešimas 
paremtas ir nubalsuota prašalin
ti. Vytis užsirūstino ir pareika
lavo sugražinti jam narystės mo 
kcslj 15c. Dr-jos iždininkaš d. 
'i'. Smilkąs sutinka iš savo kiše- 
niaus atmokėti, ir ant vielos lie
ka atmokėta 15 centu.u {

Nemalonus labai atsilikimas j 
p ypač tarp mokinių, bet nulla.nl

kiais subjektais ir negalima su
sikalbėti. Mat žmonės papęalr 
jausti kunigo bizūnų ant savo 
pečių, o kaip lik jo nemato, lai

Kunigai turėtų mokiu Ii vyčius 
(langiaus mandagumo ir teisy-

laujuma .prirodyti šlykštus u£-

arti vyčių stovinčių asmenų, bei 
iki šiol tik viena p-lė B. Žilviti li
te atšaukė, o antroji, O. Pocevi- 
čiutė, tyli ii- rausta iŠ gėdos. Ar
gi neimtų gerinus, ka<f musų 
jaunimas pradėtų gyventi ir va-

Watcrbury, Cortn. Lapkri
čio (i d., 1917 m., Vilijos ('horas 
savo reguleriškame susirinkime 
nutarė pajieskot per laikraščius 
Liet. Soc. Chorų Susivicnijimo 
centro valdybos. Jeigu ta val
dyba atsišauks, lai kad išduotų 
iš savo veikimo atskaitų: a) kiek 
chorų priguli į tų susivienijimą, 
paminit jų vardus ir iš kokio 
miesto; h) kiek viso : įplaukė

kiek supirkta dainų; d) kiek ir 
kokiems chorams iš tinlinėla 
gaidų: e) kiek viso išleistu pini-

apskelblų naujus Centro valdy
bos rinkimus.

si rodymo laikraštyje šilo aps
kelbimo minėta centro valdyba 
neaįsišauks, lada Vilijos Choras 
užsiims atgaivinimu ir sutvar
kymu minėto Chorų Susivieniji
mo. Už sekretorių—

J. S. Pruselaitis.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų prtekaitoma ir 

1c ir 2c kartokos mokcstjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Vyrišką OrapiįMeiii? 
*Nauji neatimti, daryli ant ir>vt 

kymo siutai ir overkotai, vertės n.?:-. 
?30 iki .$50, dabar parsiduoda pu '?! 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $1.' .ii- 
935 siutai ir overkotai, nuo $7 5F ‘.n 
18 doleri;. ‘

Pilnas phsirinkimas kailiu pro ..

Visa? ’ažip vartoti siutai ji 
kotai, v . "s nuo $25 iki $85, d -Pa 
#5 ir augt:.‘■au. Kelnės nuo $1.50 ik 
i<4.50. Va'h.nams siutai nuo $3.IM 
)ki $7.50

Atdara kasdiei ą, nedčhomi* a t? 
karais.

' S. G O R D O N
,S. Halsted SL Chirokv*

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

BBRKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

“.““MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai ISmokti Angli

ukai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklų. Apart Am»lų kalbos, čia mokiftama:- 
Lictuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų ’* S. V. Valdybos Prieky bos Teisių 
Lotynų ” S.V.Piliitvbfts Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retcrilio ;, Ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOJ. Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparaiory School 
B3103 S. Halsu d St. Chicago III. 
R KAMPAS 3LM0S IR HALSTED GATVIŲ I

VALENTINE DRESSMAKING
✓ . COLLEGES
6205 So. JIalsted nL, 2336 W. Ma

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

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signuig, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lehgvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos už 
$10. Phone Sceley 1643

SARA PATEK, l’kniininkė

Skaitykite ir Platinkite

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 1

DR. A. HMTMi 
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison št 

kianaus Ashland Boul., vir 
št!‘i banko, Room 600.

V. t LA N DOS: 10—12 ryto; 5—( 
vak. PHONE ITaj markei 25Sk> 
REZIDENCIJA: 3332 North aV. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albaiiy 5546.

1 £.

O r. Hamser

K. w ■

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzeia! 
nuojn ir patarimus duoda dykai.

78Š-88 Milvaukee avė., arti Chicago aV. Irę 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vįT-.a 
ruL Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pfetų

Tel. Haymarkct 2484.

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphune Ilay-inaiket 2511

DR. A. A. ROTE
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišką ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted SI., Chicago 
Tch-phone Drover 9G93

VALANDOS: 10 -11 ryto; 2 3 pop etų 
7 8 vaknre. NedėliomlH 10 12 iiieiių.

Dr. Povilas Žilvitis
| Licluvys Gydytojas, Chirurgą*

GYVENIMO VIETA:
3203 So. Halstcd SI.,

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

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Cunal 4946. Chicago, III.

>■>■<■! ■ i...... .....

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18lh S., arti Halsted st 
Tclephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 T»lL
Ofisas:

1900 S. Halstcd St.
Viršuj BischofCo Aptlekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldicnius ir Seredaa

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

padaryta Suvienytose Valstijose, f> 
merikoje. Mes galime jas parupk* 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kmj IHIm 
člame dykai.

Gėorgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47lh St.. Chicago. Ųi

JBaigusi Akušerijos Ko-į 
BleRiją; ilgai praktika- j 
gjvus Pennsylvanijos ho- 
yjspitalėse ir Philadcl-1 
■phijoj. Pasekmingai 
■patarnauju prie ginti- 
■dymo. Uždyką duodu 
■rodą visokiose ligose 
«moterim ir merginom. 
^3113 So. Halsted Str., 
| (Ant antrą lubą) 

Chicago.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Lrt1>aratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcphune Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TELEPHONE YARDS *721 į
DR. J. JONI KAITI S |
Medikas ir Chirurgas Į

uaisted St, Chicagt i

• OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (i iki 8:39 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Sl’.swresi; jam

M. B. M. 6LASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisus 

3149 S. Morgan ?t„ kerte 32 st.
Chicago, III 

SPl’.ClALiSTAS 
Moterišku, Vyrišką ir Vaikų

T«,l'?ph<>ne IIumboMt IfiTa 

j M. SAHUD M. D. 
Sėnas Ru»n« Gydytoja i ir Chirurffas 

StpcciaIlsins MoleriHltų, Vyr!iP:ų ir 
Vaikų, taipgi Chro.iluki, Uffų 

j OFISAS: 1579 M!lwatikce A ve.. 
Kampas North Avi*. Kambarys 206 

VALANDOS: f. C“0 ibi 10 iiryto 
1 :30 iki 3 ’r 7 :23 ik’ 9 vakare

TELEPHONE YARDS 5834.
žj ši L P.G. Wiegner
■ Priėmimo valandos nuo 8 Iki 13
K iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
| 3825 So. Halsted St„ Chieara.

n«TEH^O5Y5TEn

Čia Yra Jusų Proga
Gauti geresni darbi ir dan- 

giatip inigą.
Visur reikalinga daug kirptų

jų, trimerių, ranKOViu, kišenių 
ir skylučių dirbėją. Taipgi 
preserių ir siuvėją elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Ją- 

sų mierą—bile stailės arba dy
džio, iš bile madą knygos.

Maater Deaigning School
J. F. Kaanicka, Perdėtinla 

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

uwiMiaiiaiiiaM^ ‘ ~

Dabar yra patvirtintos ir va^fl- 
jamos daugumos lietuviu, kurie fcr<». 
jija koncertiną ir aukštai rekomįn

Nepasižadėki t eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus "Naujienų” 4-metinis 

Balius!

Neiižsitikėkit savo regėjimo pir- ; 
majam by kokiam neprityrusiam 
upliekoriiii .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jąs akinis lik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 melą patyrimą ir 
galiu išlyrl jąs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes lai jums pasakysimi.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platl’o aptiekus 
Teinykite j mano parašų 

Valandos niio 9-tos vai. ryto iki 
<8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 < 
vai. rx to iki 12 valandai dieną. '

nulla.nl


n

n -

Chicago ir Apielinke
Keistučio Kliubo 
vakaras.

ėio Paš. Kliubas surengė gražų 
vakarų Pulaskio svetainėje. Lo
šia R. Blaumanio trijų veiksmų 
drama “Piktoji Dvasia.” Lošė
jai savo užduotis išpildė gana 
deramai. Kaip nuo darbininkų 
daugiau reikalauti nei negalima. 
Tūli roles išpildė tiesiog artisti
škai.

Taipjau gerai pasižymėjo ii’ 
Keistučio choras.

Žlmonių buvo pilna svetainė. 
Matoma. Kliubas turės gražaus 
nclno. . —K. J.

“kairumų”. Bet jus ir patįs jau 
abejojate apie rajoną, nes jau 
išsirinkote iš kairiųjų komisija 
rengimui d. .Jukeliui prakalbų, 
jei rajonas atsisakys. —J. Alozas

CICERO

NAU J IENŲ DISTRIKT AS 
Draugiškas pasikalbėjimas.

Užvakar Bašinskio svetainėje 
įvyko draugiškas pasikalbėji
mas, tariant priėmimas d. Ju-

'I'nrlasi apie prakalbų rc- 
reikalus. 
dalyvavo 

<k>

nihii, 
ngimę ir tulus kilus 
Nors pasikalbėjime 
nedidelis draugų būrelis, vis dėl
to visi prisižadėjo remti <1. Ju
kelio žygius. Tūli draugai dagi 
žada nesigailėti ir šimtų dolerių 
panukot Apsigynimo Fondui, 

Tarpe gerų pasikalbėjimų be

ypatiškų užgauliojimų, kas rei 
Ris, pnsnkyt. -visoi ,i«»siriSo kssil 
bamuoju reikalu. Bot pastarlu 
ju laiku pas mus mat Įėjo ma- 
don tokie frakciniai kivirčai. Ir 
kas blogiausia,, kad tatai daro 
ina prisidengiant bolševikų i- 
de jomis. Ne, elraugai, lai negera. 
Meskite; tuos kandžiojimus pa
vienių elraugų. Tai yra ne tik

140 dolerių kun. Maliauskui 
už jo “konferencijas”.

Nedėlioj, vasario 3 d.. įvyko 
visuotinas Sv. Antano parapijos 
susirinkimas bažnytinėj svetai
nėj. Susirinkime išrinkta nauji 
parapijos truslisai 1918 metams 
ir išduota atskaita, kurios para- 
pijonai jau senai reikalavo. į 
•riislisns išrinkta visi nauji 
nariai, jų tarpe ir p. Breveekis. 
kuris, sako, tarnaująs šio mies
telio slaptojoj policijoj.

Apart šitų “atmainų” susirin
kusieji. beje, laimėjo dar ir ki
lų pergalę. Jie alkarlolinai spy- 
•ė savo tėvelį išduot jiems at
jautų. Taigi noroms-nenoroms 
<unigčlis buvo priverstas išpil- 
lyli šį reikalavimų. Ir išpildė. 
Iš pradžios nedrąsiai, užsikirs
damas kunigėlis pradeda “duot 
atskaitų”. Bet tie parapijonai 
—d ik ra i nekantrus žmonės. Tuoj 
hc jokių ceremonijų, ir šaukia: 
“Aiškiau, tėveli”, garsiau, kuni
gėli" ir H. Girdint tokius gru-! 
bjoniškus reikalavimus, kuni
gėliui prisėjo tarti garsiau, ir jis 
iš'rirė: “I)»i kartu po septynias

nieriai pradėjo juokties, kad, 
gūdi, toji kooperacija gyvuosia
nti neilgiau, kaip tris dienas, 
žodžiu, jie visaip stengės paken
kti musų krautuvei, dargi cmč 
pardavinėt prekes žymiai numa
žinta kaina. Vis dėlto jų pastan
gos nedavė lauktų pasekmių 
Kooperacijos krautuvė gyvavo ir 
i porą savaičių kooperacijos tu
rtas pakilo iki $2000. Biznie
riai pagalios suprato, kad čia 
nejuokas ir kad jie tuo nieko ne
atsieks. Ir liovėsi kenkę koope
racijos krautuvei.

Dalykai ėjo gerai. Pirmas 
krautuvės administratorius bu
vo F. Kazakauskis, teisingas ir 
energingas žmogus, kadir netu
rintis reikiamo patyrimo biznio 
vedime. Jam buvo suteikta (h 
pagclbininkai S. Nilkof ir A. 

Įstaškus, taipjau nepatyrę žmo
nės, nors šiaip labai energingi. 
Bet, reikia pasakyt, kad su to
kia menka suma butų taipjai 
sunkiai verlęsis ir tikras biznio 
specialistas.

Bet praslinkus melų (laikui, 
kilo nesusipratimų direkcijoj. 
Pradėta mainyti administrato
rius. () tai juk daugiausiai ir 
kenkia bizniui, nes atėjęs naujas 
administratorius, kol jis susipa
žįsta su bizniaus aplinkybėmis, 
kol gauna pirkėjų simpatijos, 
praeina nemaža laiko. 'Tokiu 
budu kooperacijos biznis pradė
jo pulti. Nekurie direktoriai ne
teko energijos ir reikalavo su
mažinti biznį, I. y. palikti vienų 
darbininkų. Bet energiškesnie- 
ji nariai nemetė vilties ir pradė
jo ■veikti išnnujo. kom-

pelentj tulininislratorių, A. Bru-

NAUJIENŲ S, Chicago, m.

Nulio.
kaip yra sakoma,

koks gi išrokavimas, Advertised Window, Adams St

O
mo, kaip susirinkimas 
mavo

lobėj.
Klausiant, reikia paduoti lai

ško numeris. Laiškai 
šiems:

yra

reikia smerki draugų, kurie ne-

klesos reikalus pasmerkimo. At
siminkite, kų jus sakote ar da
rote. ar turite faktų. Neardyki
me vienybės (arpe draugų, bei 
budavokime jų. Tai yra tikrasis 
musų uždavinys. —Buvęs*

Kitas musų korespondentas 
rašo apie tų pasikalbėjimų se
kamai: Vasario 3 d. Bašinskio 
svet. vietiniai draugai turėjo 
draugiškų pasikalbėjimų su d. 
Jukeliu, kų-lik atvykusiu iš New

me turėjo but svarstoma, kaip 
pasekmingiau ir daugiau surink

ndo, teėiaus musų kairieji (taip 
jie save vadinosi) susirinkę ta
rėsi. kaip patraukti j savo pusę 
dešiniuosius, nes rytuose esą jie 
jau pertikrino dešiniuosius. Tik,

čionai kairiųjų mažuma. Girdj, 
turim organizuot kairiuosius, 
kuopose gaut įtekmės ir paimt 
viršų ant dešiniųjų.

Vienas palenluotas kairysis, 
kur teikėsi parodyt savo paten
tą ir LSS VIII rajono konfe
rencijai, štai kaip tižreiškė. Gir
di, “mes, kairieji, turim organit 
zuoties, kad pakenkti “Naujiem 
noms“. Kitas vėl prana&ivoj 
kad “Grigaitis neilgai tvers, Iih 
rėš bėgti, arba su mumis skai-

kŲiiigiiHlaklurui Maluiuskiii už
. .. dvejas jo konferencijas“. ..

Vadinas, jei neklystu, du kart 
po septynias dešimtis sudaro ši
mtą keturiasdešimts dolerių. 
Dabar reikalinga žinot, kiek lai
ko ponas “melodologas” procc- 
vojo už tuos šimtų keturiasde
šimts doleriu. Savo konferen- v
cijas jis čia laikė per dvi šašai
ti j- kas vakarų apie po dvi va- 
landi. Dabar ir vėl parokiloki- 
md. Ir taip: keluriolikų kartų 
po du, bus dvidešimt ašluoni.l 
Vadinas, Maliauskas procevojo 
lik 28 valandas, ir už tai gavo 
šimtą keturiasdešimts dolerių, 
lai tas pats kunigas-metodolo- 
gas, kur kadaise taip garsiai šu

lo apie “socialistus-hipikus” 
''socialistus -išnaudotojus” ir

Po dešimt dolerių į valandą,į 
kaip jus manote, —geras už-1 
bis... Ir tatai, žinoma, ne 

įlipimas, bet taip sau uždarbis 
i'ždarhč.is “už dvejas konfe

rencijas”, arba, kaip tūli žmo
nės sako, “monkey business”.

Bei gal jus manote, kad tai 
lik vienas toks laimingas atsili
kimas — gauti 110 dolerių “už 
dvejas konferencijas”? Vai. pa-1 
si>kaityki! kunigų Draugų ir jus 
pamatysite, kad musų kunigėlis 
pusę svieto apkalėdojo! Ir dar 
vis kalėdoja, ir laiko po “dvejas 
koi ferencijas”. Dabar paskali-1 
Įmokite, jei norite žinoti, kiek 
jis užsiprocevojo...

togesnę vieta. Naujas adininis- 
traeitrius savo gabumu atgaivino 
biznį. Jisai užvedė gerų tvarkų, 
ir bėgiu kelių mėnesių koopera
cijos biznis užaugę) iki $7,000.

Aelministratorius dabar sako: 
“Tegul direkcija eluoela man 
progos, lai į trumpų laikų aš 
pastatysiu biznį ttiip, kael vieli
niai biznieriai ateis pas mus pir
kti.”

Utarninkas, Vasario 5, 1918.

ti’ 

tl.

—J. Aceris.

Aš, betgi norėčiau paraginti 
direkcijų, administratorių ir a- 
belnai visus šėrininkus, kad mes 
žengtume dar vieną žingsnį to
lyn. Kam mums laikyt pinigus 
banke, kurie atneša visai mažą 
procentą, o kitiems darom pel
nų? Mums juk yra būtinai rei 
kalinga duonos kepykla. Pagal
vokite. Tai yra begalo svarbus 
klausimas. —K. Starenis.

WEST SIDE.

Buvo užmetama <1. Jukeliui, 
kodėl jis nesikreipė į LSS. Vili 
rajono surengimui jam maršru
to. Jis pasiaiškino, kad esą siu
ntęs laiškų VIII rajonui, ule lai
škas sugryžęs. Tada siuntė pri- 
vatiškai drg. Pabricai. Vis dėl
to, vienas dalykas man neaiškus.

Kada buvo VIII rajono konfe
rencija, tai Pabrica jau turėjo 
laiškų nuo d. Jukelio, ir nepra
nešė VIII rajonui ,kad d. Juke
lis pribus rinkli aukų LSS. Ap
sigynimo Fondui!

Taigi, draugai, jeigu dabar 
VIII rajonas atsisakytų rengti 
d. Jukeliui prakalbas, tai nieko 
kito nekaltinkite, kaip tik savo

MELROSE PARK 
Darbininkų vartotojų 
bendrovė.

l ai buvo 1911 metai, kuomet 
veiklesnieji vietos lietuviai ir ru 
-sai pradėjo čia organizuot koo- 
peratyvę bendrovę,. kuri vėliau 
buvo pavardyta Darbininkų Va
rtotojų Bendrovė. Jos inicialo-j 
"iais ir organizatoriais buvo J. 
Paleckis ir S. Hilkof. Jiedu ne
sigailėjo nei laiko nei energijos, 
kad pravedus gyvenimai) tų nau
dingų užmanymų. Ir pravedė. 
Rugpjūčio 9 d. 1914 jp. tapo su
organizuota Darbininkų Varto-j 
tojų Bendrovė, o vasario 17 d. 
1915 metais jau buvo atidaryta 
bendrovės krautuve.

Reikia žinot, kad krautuvė Į 
tapo atidaryta tik su $1600.00 
kapitalu. Todėl tūli vietos biz-

Tikrai netaip.
“Naujienų” nr. 27. d. P.,rašo, 

buk aš pasakęs neliesa rašyda
mas apie tų nevykusį LSS 22-ros 

I kuopos nutarimų rengti geguži
nį apvaikščiojima kartu su tū
lomis “sosaidėmis", kurios per 
kelintų metų sužiniai kenkdavo 
kuopos rengiamiems apvaikš- 
čiojimams. 'loji neliesa buvu
si ve kame. Pirma, esu aš sa- 
kęs, “buk sosaidžių bosai geri
nąs ir prašo susidėti su jomis’’. 
O indra, lai aš negirdėjęs, “kaip 
susirinkimas informavo agita
cijos komitetų, kad jis stengtų
si surengti tų apvaikščiojima I 
kuopadoriausia”. |

Ištiesų, nei nežinau kuo stebč- 
ties: ar d. P. drąsa ar jo nesuge
bėjimu suprast savo oponento 
minčių. Veikiausia čia bus abi 
suminėtos “kliuljs”. Visų-pir- 
miausia, aš niekur nesu pasa
kęs buk tie bosai prašo. O geri- 
nimųsis socialistams juk gali 
but visoks. Nebūtinai jiems rei
kalinga ateit pas d. P. ir prašyt: 
brolyti, susimildamas, duok jne-

Ar aišku?
kas dol to mano negirdėji- 

infor- 
agitacijos komitetų, liek

i pasakyt. Tamsta, drau- 
geriau nekalbėtumėt apie 

panašias “informacijas”, nes jų 
susirihkimns niekam nedalino. 
Vieno nario užreiškimų primosi 
visam susirinkimui argi tai 
gražu?

Tamsios kalbos apie taikimų- 
si “prie žemiau stovinčių darbi
ninkų neko neišaiškina, o dar 
mažiau pateisina tų neapgalvo
ta žygi. Socialistų pereiga yra 
ne “taikinties“, o šviesti savo at
silikusius brolius - darbininkus. 
Bet lokių, kur per kelis metus 
stengės minus pakenkti, sužiniai 
pakenkti, nu s nei apšviesime 
neigi turime reikalo taikinties 
prie. jų.

Drg. P. pavardijo savo rašinė
lį “Nevisai taip". 'Taigi matote, 
kad dalykai buvo tikrai netaip, 
kaip jisai nori Įkalbėti.

'Toliau nei nesiginčysiu. Ma
nau, kad bus geriau išrišti tų 
klausima pačiame kuopos susi
rinkime. —Senas Narys.

Atsiimkite laiškus
Immignmls’ Proleclivc Lygos 

ofiso, 1140ŲC S. Michigan avė., 
3čios lubos, yra daugelis lietu
vių laiškų atėjusių iš Europos 
dxicrt£’c>j gyvenantiems »?irr»i- 
nėms. Pndiiodnme žemiau jų 
sąrašą. Kam tie laiškai priklau
so, nueikite atsiimti. I^ygos o- 
fisas atdaras kasdien nuo 9 v. 
ryto iki 5 v. po pietų. Laiškai 
adresuoti šiems:
Badanoviez Fan 156 A 35 Street 
Bagdžiunas Jonas 30(1 S. Moka, Chi

cago Bank.
Balzeris Julijannas, 3304 S. Morgnn s 
Bulatas Juliau 1208 Chicago avė 

t Jacksonville, Fla.
Butkus Joseph 3128 Auburn avė. 
Butwjto Mr S 2312 S. Leavilt SI 
Ccovichis Calis 2425 W. 45 Place 
('arabo Williams 1210 Hastings str 
Dcreszkevvicz Alex 721 Ada str 
Elens August 1154 \Vest Str 
GetTen William 1067 West 11 Str 
Globis Kazimiras 4330 S VVood str 
Gordon F 1416 S Trumbull avė 
Halezevvska Paulina 1956 Canalporl 
Jankauski M 1556 Paulina Str. 
Jurokas Fi anciszkkus 917 W 33 St 
Jcrusevicz Kazimieras 711 W 19 pi 
Jodeikis Vladislavas 89 Silver st — 

Boston.
Jokszas l'rank 2334 South Oakley av 
Juskcvičia Stanislovas 3327 Auburn 
šasihauskis Toni 21547 Hcrmitage a 
vaslauskis Joseph 3257 Einerald av 
šenusaitis K 843 — 32 place

Kiusas Aldonas 3252 Halsted st j 
Koszulanis Slanislavv 1112 Marsh- 

lield avenue
Kraginski K 450 S Wood str 
Krivvaneja Antoni 1644 \V 20 Str 
Kupetis Kazimir 4155 Wood si r 
Kroyer Aleksander 3219 Pierce avė | 
Kroyer Bobert 1630 N Savvyer 
Kuras Vladislavas 2903 \V 25 Place 
I.minas Martinkus 1421 S 14 Av 
Levickis Juozapas 4504 S Paulina st 
Mikneviez Vincas Jonas 3355 \V 38 si 

Mišeikis Jonas 4609 5 Avenue 
Moduva Kataryna 4623 S Lehnan av 
Mahvitz \Veronika 1440 S Wood st 
Masiulevicz Stanislav 1258 Uoli av 
Merkin Joseph 203 S Hcrmitage 
Malkevieziiis Pijuszas 3252 S Halsted 
Nainavičia Jau 1502 West Ohio str 
Namovič Zygmunt 3619 Kedzie avė 
Nereikia Adelberg 5220 Bunkcr si r 
Norkus Juozap 2031 Kapai l’orlenen 
l’elrosvicz Bronislavas 1811 Sevord s 
Pelrovski Julius Box 455 Melrose Pk 
Petrovski Mathias 1370 S Halsted si 
Munka Pioraitis 3252 S. Halsted st 
Pnoseevič Aldonas 24 25 W 47 place 
Byasevviez Laonardv 2010 W 21 str 

[Saleska Leontina 20 and 40 W 18 pi 
Į Samottka Jose f 3337 Morgan str 
Savvitzki 'frenkis 8831 Houston avė 
Sekevičia Juozapas 3312 S Halsted s 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted st

Į Siekis Anton 4614 — Fifth avė 
Šimėnas Jonas 2015 Emcrald avė 
Skimler Bogumila Bx 443 Melrose P 
Štai.klintis Silvestras 4489 Cividan st 
Sind K Audru 3105 Halsted St 
Sluloin France 1417 W Ils Street 
Smiltį Petcr 102 Ohio Str 
Tamijevski Bonifac 3144 Auburn avi 
Urbonas Juozapas 102 Mill Str j 
Vailckailis 5001 Marshficld avė 
Wanzo\Vski Donai 5125 St 31 Cicero 
Zilvintis John 
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage 
Zuisis Petras 3349 Auburn 
Zwipas Kaslmir 2355 West 23 Str 
Zygmuntovicz Petcr 1719 Eilėn str 
Zenbcris Jonas 4502 S. Paulina Str

32 place ‘

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Nepristatyti laiškai. 
1817 Mikytenns Petro. 
3621 Kapsas Alex 
3624 ...................
3629 
3632 Sagouski Antone 
3639 Tennanis (’ari

Markus Shinon 
Olshevski M

Dar pirmu kartu Chicugoj loki žin
geidus ir naudingi debatai, kuriuos 
rengia SLA. 36 kp. nedėlioję, vasa 
rio 10, 7:30 vai. vak. Mark \Vhitc S. 
svetainėje, tema “Kokia organiza- 
cij.i naudingesnė, ar Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, ar paŠalpinė 
draugija? Debatuos Kl. Jurgelionis 
(už SLA.) ir A. Pctratis. Kviečiame 
visus lietuvius kuosknijlingiausia at
silankyti į minėtus debatus.

SLA. 36 kp. Debatų Komisija.

REIKTA DARBININKŲ

REIKALINGAS organizatorius dėl 
seniai ------ ’ *"
gijos

gyvuojančios broliškos drau- 
Ąlga ir nuošimtis.

35111 SL, Fred A. Spies. Chi-go

PARDAVIMUI
LMPS. 9 kuopos Choro repetici

jos. .vadovaujant poniai Gugienei, 
atsil ima kiekvienų seredų lygiai 8 
vai. vakare, Mark White S<|uare sve
tainėje, Halsted ir 29 gatvės.—Visoks 
Choro narės ir tos, kur mylite da
lyvauti minėtame chore, širdingai 
kviečiamos atvykti pažymėtu laiku.

.—Komitetas.

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis perai išdirbtas, apgyventa lietu
vių jr svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
a Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 

ieago, III.

•. 8—8%
(Maišas)

2.91—3.10
1.17—1.56

LSS. 138 kp. susirinkimas jvyks 
seredoj, vasario 6 d. 8 vai. vakaro 
Tamohuno ir Gudgalio svetainėje, 
1117 So. I9th Avė. Visi draugai ma
lonėkite atvykti paskirtu laiku: tu
rim daug svarbių reikalų.

—Org. A. K. Labanauskas.

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

svaras

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ..
Miltai

!4 bačkos maišas
% bačkos maišas
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bonemian style % bač. 1.38—1.46 
Juodi, % bačkos......... 1.21—1.29
5 svarai ............................. 29—34
Granam miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal
Balti ar geltoni

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

Fancy head .......................
Rhie rose...........................

Bulvės i (
N 1 Mis., Min., ir Dak. ...

Pienas
Condensod, geriausias 
Vidutiniškas .........
Evaporated, ncsald.

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ...........
Prastesnis ...........
Iš saldy lovių .......

Rutlerine
Plytose ...................
Šmotuose ................
Vidutiniškas ......

Kiaušiniai 
švieži extra ......
RetTigeratoriij, extr 
Bcfrigeratorių N 1

Pupos (beans)
Navy ......................
Lima .......................

Slyvos, geros svarui.
Vidutinės................
Prustesni1., ........

Kumpis, geras, svarui
Prasolsnis .........

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

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

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

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

Anl|s ........... . ............

svara? 
... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų) 
... 25—28 

(Kenas) 
... 19—22 
... 17—20 
... 13—16

svaras 
. 51—50% 
... 48—55 
... 46—53

svaras 
.. 32—35<

tuzinas 
. 67—73 

.. 50—50 

.. 46—52
svaru) 

.. 16—19 

.. 17—20
.. 13—17 
.. 13—16 

. . 11----14
. . 32—36

... 41—49 
3814-43’/2

svarui 
... 29—35 
... 29—31 
. 25^—31

svaru)
30—37 
svarui 
32—36 
22—26 
32—37

dėžutės 
19—23 
27—33

Harvey, III.—LSS. 228 k-pos mėne
sinis susirinkimus Įvyks vasario 5 d, 
7 vai. vakare Fr. GonCiarz svetainėj, 
15713 Halsted SI. (Phoenix), Har- 
\cy, III.—Visi draugai ir draugės at- 
v.\kile paskirtu laiku, nes pripuola 
dnrbinikų rinkimas busimam baliui, 
kuris Įvyks vasario 9, toj pačioj sve
tainėj. 1 —S. Venckus.

PUIKI PROGA
Pasirandavoli Barber shop 

atpirkti už prieinami) kainų, 
šaukite greitai. J'„ ....?...
įa ant ūkės (ieškoti sveikatos. 
2320 So. Leavilt St., Chicago, III.

Atsi-
Savininkas išvažiuo-

Racine, Wis.—LSS. 124 k p. mėn. 
susirinkimas Įvyks vasario 6 d., 7:30 
vai. vakare, 500 MonuĮnent st. Drau
gai, ateikite laiku ir visi. B. K, Org.

— Roseland, III.—Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelio susirinkimas jvyks 
ularninke, vasario 5 <L K vai. vakare, 
S. Daujoto svet., 10501 Miehignn avė. 
Draugai ir draugės malonėkite visi 
atsilankyti paskirtu laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų. .1 .M. PučkorhiR

East Chicago, Ind.—-IjSS. 201 k p. 
susirinkimas Įvyks ketverge, vasario 
7 d.. 7:30 vai. vak. K. Grikšos svet. 
ant 150 st. ir Northcot avė. Visi na
riai ir kurie norite prisirašyti mel
džiami atsilankyti. ' —Komitetas.

Cleveland, Ohio

Pradžiu 2 vai. po pietų, (ierb. nares- 
(li’iiiigės, niiilonėkilc susirinkti pa
šiurtu laiku. Randasi daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi bus 
renkama nauja prot. Sekretorė, nes 
senoji rezignuoja. LMPS. 24 -tos 
k|). prot. sekr. Barbora V. Jakštienė.

Smulkus Skelbimai

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 2o m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, Hl.

NAMAI-ŽEME

gyvenamas. Bandos .*(>0.00 mėnesyj, 
kaina $4.500. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja j lau
ktis. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė., Chicago

žuvjs (salmon) 
Pink .........
Red Ahiska .

Suris
Amerikoniškas (full crcam) svar. 
šmote ................................. 30—35
Supiaustytas .................. 32%—39

Balta duona, svarui .................. 8—9
šitokiomis kainomis groserninka) 

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

■’»;'■■■»■■!*_iii w ii n i —

Pranešimai
LSS. 81 kuopos ir kitų tautų soci

alistai, kurie raudasi 16 wardoj, tu
rės bendrų susirinkimų Seredos va- 
karc Vasario 6 d., 7:30 vai. vakare, 
Kriaučių Unijos svetainėje, 1579 Mil- 
svaukee avė. LSS. 8! kuopos nariai 
lurėlų'^/si būti, nes turime apsvar
styti pavasarinius rinkimus.

—P. Miller.

LDLD. 45 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninkc. Vasario 5 d., 
M. Mcldažio svet., 22/2 \V. 23rd pi— 
Visi nariai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbėti.

. .. —Valdyba.

Ciceriečiai!—šiuo prašomos visos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų Šiame miestelyj ba
landžio 7 dieną laigi pirmam nedėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų), nes tą diena mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. * —Moters.

Šiuo pranešam visoms LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertų ir apvaikščiojimą 
gegužes, Mcldažio svet, gegužės 4 <1. 
Taigi draugijos malon&s toj dienoj 
šioj apieiinkėj nerengti jokių konccr 
tų ar balių. —Rengimo Komitetas

LSS 234 K p. rengiasi statyti sce
noje veikalų “Svetimas Dievas“, ko
vo 17 d., Mcldažio svet. Meklžiame 
lodei kilų progresyviškų draugijų 
nieko nerengti tų vakarų. —Komltet.

LSJL. 3 kp. ir LMPS 58 kp. rengia 
Prakalbas ularninke, Vasario 5 d.. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. 
Blinslrupo svetainėje, 4501 S. Her- 
mitage avė. Kalbės dgg. Dubiekas ir 
Dr. Monlvidas. Visi kviečiami atsi
lankyti. Inžanga dykai. Komitetas.

Smulkiems pališkei bintams kainos: 
1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
eriemonė tiek biznio tiek dar- 

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauta 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 Naujieną 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

PARDAVIMUI
3131 ARCHER AVENUE 

Dviejų augšlų mūrinis namas, san
krova ir 4 kambariai ant pirmo au- 
gšto, septynių kambarių fintas ant 
antro nugšlo.

Nuosavybė kainuoja $7,500, atsitei
simui už nejudinamų])’ turtų parduo- 
damns už 82,800.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Juozo čclkos 

ir pažįstamo Meršiulio; ubu paeina 
is Kauno gub., Abelių parapijos, — 
Slrepeikių sodžiaus. Taipgi Mataušo 
Lašo, Kauno gubš Zarasų pavieto, 
Sagelių parapijos Merktinių sodžiaus. 
Lai jie patįs atsišaukia, arba kas ži
note jų adresą praneškite, Turiu dėl 
jų i]. Rusijos laiškų.

Barbora Kesilailė, 
1745 Hermitage Avė., Chicago, III.

Pajieškau Julijonos ščciioniukės, 
(po vyru nežinau kaip vadinas) iš 
Raseinių parapijos ir Stasės Biru- 
niulčs Lolių pariųiijos. Abidvi paei
na iš Kauno gb. ir Raseinių pav. Jos 
pačios arba kitas kas žino apie jas 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Valerija Valenlinavičiukč, 
Box 793, Christopher, III.

ĮIEŠKO DARBO

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.

JIEŠIŠAU DABBO prie kriaučių 
Galiu biskj prosyt) ir rankom siūti. 
Kam bučiau reikalingas atsišaukite 
šiuo adresu: Leo. Astro,
1818 S. String SI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

East Chicago, Ind. LSS. 201 kp. su
sirinkimas atsibus vasario 7 d. 7:30 
vai. vakaro, K. Grikšo svetainėje, 
150 str. ir Northcote avė. Nariai, 
malonėkite atsilankyti. Komitetas, 
j, įa—,. .
1 . _______  w   __
Sirinkiinas jvyks seredoj vasario 6 d. I dėt 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia av. 
Praūžia 7:30 vai. Draugai ir drau
gės, visi atsilankykite, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi reikia

— jie furfdavo nuoato- Juos prie lankelio, kur paraAyla bn'i"iv.Si&n
X- * - ganai- ’l atSKauą* —vaiuyna.

|su mumis... >
Čia suminėsiu tik viena men

kę faktelį. Rasi iš jo d. P. bus 
aišku, kodėl “sosaidžių bosai '

rinas socialistams. O tai dėlto, 
kad kiekvieną kartą, kuomet tik 
jie rengdavo savo gegužinius, 
“show"

Vyriausiame pačio, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti j namus, todėl kam tie- 
laiškai priklauso gali nueiti j vy- 
_ t___ v. M * . ,, UUUtf SVH1UIŲ I C1KU1U. l VIKIUriausiojo pacto ofisą ir atsiimti Į atsiteist už tikietus, kuriuos buvote

REIKALINGA mergina dol abelno 
darbo ofise. Turi' mokėti kalbėt 
angliškai ir lietuviškai. Geistina, 
kad galėtų dirbti ant tvpewriter.

A. PETRATIS and CO., 
751 W. 35th Street, Chicago.

REIKALAUJAM
Lietuvių žemės Korporacija rcika- 

I.lctuvių Kriaučių Kliubo S. P. hu- Į kulia Vyrų su mažu kapitalu prisi
eti prie korporacijos, kaipo užtik

rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas 
Del platesnių Žinių kreipkitės ypati- 
Skai arba per lai&ka:

CHAS ZEKAS Gen. Manager, 
117 N. Dearborn Si., Room 403 

Chicago, 111.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Na u ji e- 
n u Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi
skelbi mas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted SL 
Telefonas Canal 1506

$

I


