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Šiandie atsinaujina 
taikos tarybos

uslmą. Rusai tada paprašė duo
ti tolimesnių instrukcijų liau
dies komisarų tarybos.

Rusai duos naujus pasiūlymus

True translation filed with the post- 
tuaster at Chicago, January 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

JAPONIJA PRIPAŽIN- 
SIANTI BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as require<l by tne act of Oct. 6, 1917.

REGISTRANTŲ ATIDAI.
M"

Visi persikėlusieji turi tuo
jaus priduoti antrašus savo 

“local board.”

amunicijos stotis ir visi namai 
dviejų kilometrų radiuse liko 
sunaikinti. Du traukiniai, pik 
ui kazokų, važiavusių j Dono 
distriktą tapo sunaikinti. Juo
se žuvo 2,000 kazokų.

Centralinfy valstybių diplomą 
tai nesusitaiko

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as. reqnired by tne act of Oct. 6, 1917

ŠIANDIE ATSINAUJINA 
RUSŲ-VOKIEČIŲ TAI

KOS TARYBOS.

Jeigu neįvyks permainų 
pirmiau paskelbtuose pie
nuose, šiandie Brest-Litovs- 
ke susirinks Rusijon ir cent- 
ralinių valstybių taikos de
legatai ir atnaujjs taikos de
rybas.

davo atsišaukimais į Berlinų, 
kuris visuomet paremdavo Ku- 
'hlmannų ir Czerniną. Gen. von 
Hoffmann žiurėjo iš grynai ka
rinės pusės ir su didžiausiu pyk
čiu skundėsi, kad rusai naudo
jasi pertraukimu musių agita 
cijai tatrp vokiečių kareivių.

Kaizeris nusileis?

Atnaujins diplomatinius 
ryšius.

COPENHAGEN, Sausio 4. — 
Tageblatt išspausidno žinių iš 
Tokio, kad Japonija nutarė at
naujinti “pilniausius diplomati-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSIJA DARO NAUJUS 
PASIŪLYMUS.

Sulig, korespondento, tarp 
Rusijos delegacijos yra nuomo
nė. kad vokiečiai nusileis prieš 
rusų reikalavimus kaslink Lie
tuvos ir Lenkijos, kad nepražu
džius naudos, laimimos parody
mu neva sutikimo su Rusija, 
kuomet 
su ja.

Priežastim

talkininkai

Jie bus svarstomi šiandie 
taikos tarybose.

Praiv

"Rusai dabar padarė teutonų 
talkininkams kontrpas intymus, 
kurie bus svarstomi sekamame 
taikos delegatų susirinkime

norėjimo, kad 
taikos tarybos tęstųsi Stockhol- 
ine, yra troškimas platesnio jų 
išgarsinimo; tai yra išreikšta ir 
bolševikų pranešime:
< “Kuomet mes pripažįstame, 
kad Stockbohnas nėra labai ne-

negu vokiečių kvatiera*’.

Kamenevo pranešimas.

"Pašildymai reikalauja 
jautimo apleidimo užimtų 
locijų laikė referendumo, 
kuoti distriktni bus valdomi 
vietos žmonių išrinktų atstovų, 
kuriems prigelbės vietinė mili-

tuo- 
teri-

Daily .\e\vs koresponaenias 
buvo bolše vikų buveinėj Smol- 
nv institute kada vienas Rusi-

raportų apie

True translation filed with the post- 
niaMer at Chicago. JanuaiS* 5, 1918, 
as require<f b\ the act of Oct. 6, 1917.

RUSIJOS PASIŪLYMAS 
PERSIJAI.

Tarp kitų dalykų Kamenevo 
raportas parodo, kad vokiečiai 
bandė pririšti Rusija prie savo 
šalies 1901 m. sutartim, kuria

Ištrauks savo kariuomenę, 
jei tai padarys Turkija.

Exchan-
Petrogrado

ševikii užrubežiniu reikalu mi- 4 , ' 4 ' 4
tiisteris pasiuntė Persijai pilsiu 
Ivmą pradėti tarybas apie iš
traukimą Rusijos kariuomenės 
is Persijos, jei Turkija ištr»<?i > 
savąją kariuomenę.

Korespondentas sako, 
Rusijos komisarai nutarė 
ti *s su Lkr.ainos valdžia
pripažinimą I k rainos respubli 
kos, jei ji netrukdys 
prieš gen. Kalediną. 
kad tos tarvbos butų
Smolenske ar Vitebske.

ti. kas pagimdė situaciją, kuri 
buvo viena iš kares priežasčių. 
Vokietija padarė kitus pasiūly
mus vis su tikslu įgyti labiau
siai remiamos šalies poziciją. 
Rusai atsakė, kad jie tiki į ly
gybę pirklyboje ir kad šiuo le
mentu, kada jie socializuoja 
pramoniją. nacionalizuoja ban
kus ir tt. negali pasirašyti po 
priešingais socializmui princi
pais. Tečiaus vokiečiai šiame 
dalyke atsisakė nuo savo jiozi- 
cijos.

t ir

veikimo 
Siūloma, 
laikoma

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSAI REIKALAUJA
TEISĖS SUSINEŠTI SU 

VOKIEČIŲ SOCIA
LISTAIS.

Slapti dokumentai.

Rusijos užrubežiniu reikalų 
•ministerijos archive rasta nepa
prastai įdomus dokumentai apie 
Vokietijos ir Rusijos valdžių ta
rybas apie nacionalę konvenci
ją. kovai su socializmu. Kiti į- 
domųs dokumentai, paliečiantis 
priežastį karės, apšviečia neku-

Reikalauja ištirti deportavi
mų lietuvių darbininkų. 
Vokiečiai sakosi nesą įga
liotais apie tai tarties.

koje. J ie dokumentai bus pa
skelbti kaip tik bus užbaigtas jų 
klasifikavimas.

PETROGRADAS, s. 3. - Da
rbas komisijos, kuri tariasi apie 
belaisvius, slenka labai pama
žu!

Rusų delegatai pareikalavo 
teisės siųsti kokius tik jie nori 
raštus rusų belaisviams Vokie
tijoj, taipgi eentralinių valsty
bių socialistams. Jie taipgi rei
kalavo neaprubežiuoto tiesiogi-

socialistų partijų atstovais prie-
Taikos tarybose.

pondentas sako, kad taikos ta-

tų. kuriuos atstovavo gen. von
Uoli man. Labiau nuosaikes-

nių reikalų hiinisteriai von Ku-

Tarp tų dviejų srovių tankiai 
kildavo ginčai. Jie užsibaig

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai pripažįsią 
bolševikus.

LONDONAS, s. 4. — Sulig 
Daily Chroniele, kuris išspaus
dino pranešimą didelėmis rai
dėmis, talkininkų pripažinimas 
Lenino valdžios Rusijoje yra 
galimas, delei krypsnio rusų-
vokiečių tarybų.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, January 5, 1918, 
as rcauired b\ the act of Oct. G. 1917.reųuired by the act of Oct. G, 1917.

KAIZERIS TARĖSI SU
CARU APIE KOVĄ 

PRIEŠ SOCIALIZMĄ.

Parodo slapti dokumentai.

PE l ROGRADAS. s. 1. Bol-

skelbė slaptus dokumentus, ra
stus Užrubežiniu reikalu minis- 4 4
tori joj. kurie parodo, kad caro

jos autokratija apie sušaukime 
tarptautines konvencijos, kuri 
Išdirbtų pienus visapasaulinei 
kovai prieš socializmą. Arcbi- 
vas parodo, kad viena laikų bu
vo pradėtos tuo žvilgsniu disku
sijos

True translation filed uitli the post- 
master at Cnicago, January 5, 1918. 
as 'reųuired by the act oi Oct. 6, 1917.

ŠVEDIJA PRIPAŽĮS FIN- 
LANDIJOS NEPRIGUL- 

MYBŲ.

LONDONAS, s. 4. — Sulig 
pranešimo iš Stockhohno, Rū
dijos Taryba nutarė pripažinti 
Finlandijos neprigulmybę.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, January 5. 1918, 
as reųuired by the act oCOct. 6, 1917.

Paskandinta 367 norvegų 
laivai.

COPENHAGEN, s. 4. - Nor
vegija 1917 metais neteko pa
skandintais 367 laivų, kurių į- 
talpa sieke 566,000 tonų.

Danija nuo pradžios karės 
pražudė 215 laivų, 224,000 to
nų įtalpos. Ant jų žuvo 234 da
nai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Vėl užpuolė Padua.
RYMAS, Sausio 4. Karės 

ofisas paskell>ė, kad nežiūrint 
Vatikano protesto, teutonų avi
atoriai šiandie vėl bombardavo 
apgyventąsias dalis Treviseo ir 
Padua miestų.

True translation filed vvith the 
mastei* at Chicago, January 5, 
as rcciuired by the act of Oct. 6,

Ima brangiau už anglis.
PITTSBURGH. Pa., s. 3.

Suv. Valstijų maršalo pageli).

post- 
1918, 
1917.Vokiečių delegatai atsakė, kad 

jie nėra įgaliotais daryti sutar
ties tame dajyke.

Rusai reikalavo sutvėrimo 
specialus komisijos 
deportavimo lietuvių ir 
darbininkų darbui privatiškose' Harry Halnilton, kadangi jis pa- 
dirbtuvėse Vokietijoj. | šį rei- rdavinėjo anglis brangiau negu 
kalavimą vokiečiai atsakė, kad $2.45 už toną, valdžios nustaty- 
jie nėra įgalioti svarstyti šį kla- tos kainos.

ištyrimui šįryt atvežė į čia iš Butlre. J*a.
r lenkų Standard Coal Co.. prezidentą

i • v« I Tf T T J •!<

Provost Mąrshall General 
Crowder išsiuntinėjo visiems 
valstijų gubernatoriams sekamo 
turinio telegramą:

“Visiems gubernatoriams:
No. 10948. r Meldžiame pa

sirūpinti kuoplačiatįsiai galimu 
ir nuolatiniu išgarsinimu per 
generalį adjutantą, vietų ir di- 
striktų “boardtįs”, laikraščius ir 
visomis kitomis galimomis prie
monėmis, persergėjimą visiems 
registrantams, kurie peymaine 
savo gyvenimo! vietas ir krasos 
adresus, kad jip tuojaus susine
štų su savo “local board”, kur 
jie yra užsiregistravę ir priduo 
tų savo dabartinius adresus, kad 
klausimų lapai (Questionnai- 
res), kurie yra pradėti siuntinė 
ti gr. 15 d., pasiektų tokius re-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 5, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

GALBŪT PADIDINS KA
RIUOMENĖJ TARNAVI

MO AMŽIŲ
4

50,000 žmonių nestojo 
kariuomenėn.

WASH1NGTON, Sausio 4.
Provost marshal gen. Crowder 
savo suglaustame raporte karės 
sekretoriui sako, kad padidini
mas drafto amžiaus nuo 31 iki 
40 metų ar 45, yra viena “iš at
eities galimybių”.

Draftas senesnių 
retų būti padaryta 
dėl išlavintų karės
taipjau padalinimui kares naš
tos.

Gen. Crowder savo raporte 
apskaito, kad Suv. Valstijose y- 
ra 50,000 tikrų slakerių. Sulig 
to apskaitymo išeina, kad 10

žmonių tu- 
svarbiausia 
darbininkų,

Vokietijos kancleris teisina savo 
politiką

Tnic translation filed with the post- 
jnaster at Chicago, January 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

NESUTIKIMAI TARP 
CENTRALINIŲ VALSTY

BIŲ DIPLOMATŲ

Austrija, Turkija ir Bulga
rija norėtų nusileisti, bet 
Vokietija atkakliai sprias. ja.

Barono kalba.

Užrubežiniu reikalų ministe- 
rio pagelbininkas pasakė, kad 
paraleliom taikos tarybų Brcst- 
Litovske buvo tarybos F okea
nuose už pertraukimų mūšių 
pietrytiniame fronte, kuriose 
buvo atstovaujama ir RumnuL

Registrantai yra verčiami įsta
tymų pranešti apie savo kilnoji- 
mąsi ir nepadarius to, jie gali 
pražudyti teisę reikalauti po
li uosavimo. Meldžiame prašy
ti laikraščių, kuoplačiausiai ir 
TiT^datiniai išgarsinti šį perser
gėjimą nuo šio laiko iki kol ne
užsibaigs sitiiUinėjiinas “Ques- 
tionaires”.

Crowder
3

Truo trnnslDtion filed with the post- 
inaster at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

Iš Rusijos
UKRAINA NEKLAUSO 

RUSUOS

Prisiuntė i Brest Litovską 
savo taikos delegatus.

jos distrikto paspruko nuo tar
nybos ir nėra sugautais.

Kuomet biskį daugiau kaip 
250,000 žmonių iš daugiau kaip 
3,000,000 užsiregistravusių žino 
nių neatsiliepė kada buvo pa
šaukti egzaminacijai, gen. Cro- 
wder mano, kad 85.000 iš jų į- 
stojo kariuomenėn nepranešda
mi vietos boardams.

“Tas palieka daugiau kaip 
150,000 nepriskaitytais. Ar jie 
visi yra ‘slakeriais* ?’’ klausia 
Crowder.

Ir jis atsako į savo klausimą 
apskaitymu, kad galbūt jie nė
ra tikrais siakej^hiis, nes 100,000 
jų galbūt yra nepilieciais. I'as, 
jo apskaitymu, palieka 50,000

PETROGRADAS, s. 4. — Pa
skelbtosios smulkmenos apie 
Brest-Litovsk taikos tarybas ai
škiai parodo, kad Vokietija .už
ėmė griežtą poziciją, kuomet 
Austrija, Bulgarija ir Turkija 
buvo labai nuolaidžios ir nesu
tiko su Vokietijos pozicija.

Buvo nesutikimų ir tarpe vo
kiečių delegatų. Užrubežiniu 
reikalų ministeris Kuehlmann 
ir gen. Hoffmann atvirai susi
remdavo visuotinuose taikos 
posėdžiuose. Vokietija nuola
tos rodydavosi kaipo pergalėto
ja, kuomet kitos jos trįs talki
ninkės rodė troškimą taikos ir 
palinkimą prie kompromisų.

Bolševikų išleistasis praneši
mas pabrėžia faktą, kad dabar 
esanti Petrograde priešo dele
gacija neturi diplomatiškos rei
kšmės ir ji yra čia atvykusi vien 
išdirbti smulkmenas, kilusias 
delei pertraukimo musių, kaip 
apsimainymą belaisviais ir at
naujinimą krasos susinėsimų.

AMSTERDAML Sausio 4.

tovsko, ten atvyko Ukrainos 
taikos delegatai ir pranešė, kad 
Ukrainos valtį 
visur vesti 
reikalus.

Telegrama š Varšuvos sako, 
kad ten pravažiavo specialis 
traukinis, vež uitis eentralinių 
valstybių taikos delegatus į 
Brest-Litox ską.

Pagal pakvietimą Vokietijas 
užrubežiniu rėikalų ministerio 
Dr. von Kuet Įmanu, Emil Op- 
lik, artistas važiuos į Brest-Li- 
tovską, padaryti piešinius susi
rinkusių laikės delegatų.

ižia rengiasi pati 
sAvo užrubežinius

filed with the post- 
go, January 5, 1918, 
le act of Oct. 6, 1917.

True translation 
master at Chicu 
as required by t

Pripažins Ukrainą.
PETKOGHĄDAS, Sausio 4. 

Liaudies kom 
die nutarė pripažinti Ukrainos 
(Mažrusija-M; dorossija) nepri
gulmybę.

sarų taryba šian-

True translatior filed wlth the post- 
nmster at Chici go, January 5, 1918, 
as require*d by 1 hc act of Oct. 6, 1917.

Paskyrė atidarymo dieną.
PETROGRADAS, Sausio 4.— 

Bolševikai paikyre sausio 18 d. 
atidarymui Steigiamojo Susi
rinkimo, jei ici to laiko susi
rinks kvorumas iš 400 narių.

go, January 5, 1918, 
hc act of Oct. 6, 1917.

giau kaip 16,000 pažinta ir biskį 
daugiau kaip 2,000 buvo teisia
mi.

Raportas parodo, kad 928 vo
kiečiai, drafto amžiaus yra pa
imti tarnybai nacionalėj armi
joj. Išviso paimta 14,161 atei
vių priešų; likusieji jų — aus
trai ar vengrai. Svetimšalių 
priešų užsiregistravo 279.431, iš 
kurių buvo pašaukta 104,672, 
sudarymui 14,161 paimtųjų. Iš
viso svetimšalių paimta kariuo
menėn 76,545.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

moteris šaukia tai
kos KONFERENCIJĄ. -

Konferencija įvyks kovo 
mėn. Šveicarijoj.

BERNE, s. 4. — Šveicarijos 
moterų komitetas pastoviai tai
kai šaukia tarptautinę moterų 
konferencijų Berne mieste, nuo 
3 iki 8 d. kovo. Tai padaryta 
prašant moterų taikos draugi
joms kariaujančiose šalyse.

True translation filed with the j>ost- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DIDELI POTVYNIAI 
SIAME.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIŲ KANCLERIS 
AIŠKINASI.

Teisina Vokietijos poziciją. 
Atmeta perkėlimą tarybų 
į Stockholmą.

Viešumas apsunkinąs 
tarybas.

Baronas sakė, kad tai seku- 
's taikos tarybos natūraliai 

langi jos 
turėjo būti vedamos tarp koali
cijos iš vienos pusės ir vienval
dystes iš kitos pusės. Kaslink 
bėgio tarybų, tai publika bnvo 
informuojama daug plačiau, ne
gu paprastai tai buvo daroma 
pirmaiu tokiuose atsitikimuose. 
Tas dar labiau apsunkino tary
bas, kadangi talkininkų valsty
bes “įstengė trukdyti tarybas 
skh idinui neteisingų žinių.”

Centras pritaria valdžios 
politikai.

Laike debatų centro (katali
kų) partijos narys išreiškė pil- 
!ą užgyrimą vokiečių atstovų 

ozicijai Brcst-Litovske. Jisai 
[įsakė:
“Musų siekiniu turi būti ne- 

k susitarti su bolševikų val
džia, bet įgyti pastovią taiką su 
Rusijos žmonėmis ir išvengti 
karės ateityje.“

Kalbėtojas tikrino, kad kons
titucinės įstaigos, esančios da
bar Lietuvoje, Lenkijoje ir Kur- 
llandijoje, įsteigtos sulig įstaty
mais ir išreiškia tų teritorijų 
žmonių valią.

Socialistai nepritaria.
Socialistas narys užreiškė, 

kad butų imperijos reikalu pri
pažinti principą žmonių apsis
prendimo teisės. Jis sakė:

“Politiškas gyvenimas užim
tose teritorijose yra trukdomas 
karinio spaudimo, kuris turi bū
ti privestas prie užganėdinančio 
galo. Tai yra noras Vokietijos 
žmonių ir Vokietijos šalies sa- 
vaimi.“

sibs taikos tarybos ni 
buvo labai sunkios, kad:

BERLINAS, s. 4. — Kancle
ris von Hertling vakar kalbėda
mas reichstago didžiojo komi
teto posėdyje sekamai pasakė a- 
pic atmetimą Rusijos taikos pa
siūlymo kaslink užimtųjų Ra
sis jos teritorijų:

“Mes galime linksmai laukti 
tolimesnio bėgio to incidento. 
Mes remiamės musų stipria po
zicija, musų ištikimais mieriais 
ir musų teisingomis teisėmis”.

Kancleris paskelbė, kad Dr. 
von Kuehlmann’ui paliepta at
mesti rusų pasiūlymą perkelti 
taikos tarybas į Stockholmą.

Kancleris von Hertling pasa
kė, kad jis su užsiganėdinimu 
sveikina progą valdžios pasitari
mo su žmonių atstovais apie la
bai svarbius nuosprendžius, itpie 
kuriuos dabar diskusuojaina.

Nori nurodymų.

Kancleris sakė, kad valdžia 
pasinaudos šia proga praneši
mams apie bėgį taikos tarybų ir 
kad jis nori gauti nurodymų 
nuo žmonių atstovų.

Jis pasakė, kad užrubežiniu 
reikalų ministeris von Kuęhl- 
mann po dviejų dienų lanky
mosi Berline, vakar sugrįžo į 
Brest Litovską. Jis todėl, kaip 
nė gaila, negalėjo pats pranešti 
apie bėgį tarybų su Rusija. Vie
ton to, tai atliks užrubežiniu 
reikalų ministerio pagelbinin-

Sudaryta kas baronas von Deni Bussbe- bijos misija bus priimta senat* 
| Haddenhausen. subatoj.

Mexika paėmė laivus.

MEXIC0 CITY, Sausio 4. — 
šiądie paskelbta, kad valdžia pa
ėmė laivus, priklausančius Me- 
xico Navigation Co., kad nelei
dus jų parduoti svetimoms ša
lims ir tuo nepriieidus prie jų 
išgabenimo iš Mexikos. *

Trečia laisvės paskola.

WASHINGTON, S. 4. — Šian
die patirta, kad kampanija už 
trečių laisvės paskolų prasidės 
vasario 15 d. Kiek )>us jiešho- 
ma paskolos - nepatirta.

Paleido parlamentą.
VVASHINGTON, s. 4. J Pot

vyniai Siame (pietinėj Azijoj), 
kokių nebuvo nuo 1831 m., nai
kina šalį. Amerikos legacijos 
Bangkok'e pranešimai sako, 
kad vanduo pasiekė iki namų 
stogų, ant kurių valstiečiai gy
vena. Dideli javų plotai sunai
kinta; galvijai žūna ar priger- 
da ni ar nuo bado.

True translation filed with the post 
mastei- at Chicįgo, January 5, 1918, 
as rcquired by

2,000 kazolų žuvo eksplo
zijoj.

SACKHOL d, Sausio 4. — Iš 
Baparandos į Tidningen prane
šama, kad neseniai Rusijos piet
vakariniame fronte eksplodavo pagelbos komisija.

he act of Oct. 6, 191 /

MADRID, s. 3. — Karalius AL 
fonsas šiandie pasirašė po pa
tvarkymu, paleidžiančiu cortes. 
Rinkimai įvyks vas. 17, o nau
jas parlamentas susirinks kovo

WASHINGTON, s. 3.
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L. S. Sąjungoj
Pagalba draugams.

Indiana Harbor, Ind. — Sau
sio 2 d. Mikalociaus svet. įvyko 
LSS. 217 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo perskaitytas laiš-

/NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Sausio 5, 1918.

MILŽINIŠKAS KONCERTAS IR METINIS BALIUS

reikalaujantis finansiškos pagel
ta* vedimui bylos Sąjungos 
Centro darbininkų. Nutarta iš 
iždo pasiųsti 10 dol. ir ant vietos 
išrinktasai komitetas smulkių 
aukų surinko $5.90, kas sykiu 
pasidaro $15. 90. Aukavo sekan
tis draugai: J» Kondroška, M. 
Mauricas, P. Matonis, J. S. Stri- 
l>eikis po $1.00; J. Pukėnas, P. 
Pakšt i s; A. Lekavičius, po 50 c.;

15 c. Pinigai $15.90 moncy or
deriu pasiųsti Amer Liet. Soc. 
Sąjungos Apsigynimo Fondo 
raitininkui J. Jakimavičiui, Bro-

F. išdininko J. Matiošaičio. Var
de areštuotųjų centro darbinin
kų aukavusiems tariu ačiū.

(kuopa įstojo naujus apykan
tas, Beje, reikia pastebėti, kad 
vienas narys, tikrai nepatyręs 
dalyko, labai įžeidė naująjį ap
ykantą, prikišdamas jam negra
žų paprotį; betgi čia jau pasiro
dė, kad tai visai ne ta ypata, ant 
kurto kaltė buvo mesta. Geisti
na, kad ateityje panašiai neat- 
aikartotų.

Nariuose pasirodė užuojauta 
gelbėti areštuotuosius centro 
draugus visomis spėkomis, 1x4

Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas
Atsibus

Nedek, Sausio-Jan. 6,1918 Pradžia

iberty Svetainėje 
Kampas 30-tos ir Union Avė.

6 valandą vakare. Inžanga 25, 35 ir 50c.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės: Visiems yra gerai žino
ma, kad Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubas parengia visuomet pui
kius vakarus ir visuomet publika lieka užganėdinta, bet šilas va
karas bus puikiausis iš visų, nes išpildyme jo Programo dalyvaus 
įžymiausi Chieagos Lietuvių chorai ir solistai, ir kalbės vienas iš 
geriausių kalbėtojų, gerb advokatas K. GUGIS. Rus ir daugiau vi
sokių pamarginimų. Taigi, Gerbiamoji visuomene, kviečiame vi
sus kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį vakarą. J. L. A. T. Kliubas.

^J^asilinksminimo V akaras
Scenoje statoma

“SALAPUTRIS”
Nedelioje, Sausio-Jan. 6,1918

nepatenkinti tuo, kad redakto
riai, viską palikę, bėgo, suvertę

—K-pos Koresp-tas.

Pastabėlės

pai. Dagi pirmos ir antros mei
lės specialistas, kurs pirmiau ir 
Pabraižose pasirodydavo, dabar 
kelines pasiraitojęs braidžioja 
dilgelėse ir gėrisi:

-OL dilgelės dilgelės, kokios 
jos švelnutės!

Juokai
Nu, pabandykite!

Rengia L. S. J. Lygos 2 kp.

1 P. Pakšto Svetainėje |
4837 W. 14th St., Cicero, III

Baliaus pradžia 4 v. popiet. Inžanga 25c ypatai. 
Perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare.

Lošime dalyvaus gabiausios Cicero spėkos. Po 
programui bus paleista devyniosdešimts devyni 
maišai juokų. Kviečia m kas tik gyvas atsilan
kyti. ‘ KOMITETAS.

Mokslo knygos rašo, kad pra
eities gyvūnai buvo visai kitoniš
ki ne kaip dabar.

Apie, guvunus aš nežinau, bet 
apie augalus tai kai ką patyriau. 
Imkite, pavyzdžiui dilgeles. Ke
letas metų atgal dilgelės buvo 
tokios kandžios, kad jei kam 
dilgtelėdavo, net karšta daryda
vos. O dabar tai kai kulbių la-

Kai kas kalba, buk revoliuei- 
niausieji Kovos redaktoriai bėg
te pabėgę.

Be abejo, kad tai prasimany
mas. Jie visai ne bėgte bėgo,tik 
sau gražiai, palengvėle žingsnia- 
ti, kiek kas galėdamas, draugų 
N. 6.
vo ir nužingsniavo/ Kam jiems 
buvo bėgti, kad jie buyp visai 
not responsible.

Lietuviai, nepratę prie ilgų žo
džių, rugoja ant laikraštininkų, 
kurie kaip kada pavartoja ilges
nį žodį. Bet ką jie sakytų, jeigu 
jiems prisieitų skaityti sekamą:

Snellpanrdelooszoondeerspoor 
wegi)itrocĮlrijtung? O tai yra 
praščių piuščiausias daiktas fla
mandų kalboje automobilius.

Geras linkėjimas.

Onute sykį rašo savo

MASKINIS BALIUS
Dovanų verte $150.oo

bus duota šiame Malkiniame Baliuj puikiausiai ir prasčiausiai apsirčdžiusiems.
Rengia Lietuvių Kriaučių Kliubas Savitarpinės Pašeipos

Nedėliojo, Sausio 6 d., 1918
DIDŽIOJOJE SCHOENHOFENS SVETAINĖJE,

Kampas Milwaukec ir Ashland Avės., 1 Dėjimas iš Ashland Avė.
Svetainė bus atdara nuo 4 vai. po pietų. _. Pirma Dovana vertės $15.

Tikietai perkant iškalno 25c ypatai; 0rie durų 35c.
Kviečia visus atsilankyti ir gauti dovanas. KOMITETAS

Indiana Harbor, Ind.
Puikus Vakaras su Programų

Parengtas LSS. 217 ir 201 kuopų

Ned., Sausio-Jan. 6,1918
KOSCIUSZKO SVETAINĖJ

3809 Cedar Str., Indiana Harbor, Ind.
Pradžia 5:30 v. vakare. Inžanga į teatrą 35 ir 50c ypatai; 

Ant baliaus įžanga 35c porai.
Scenoje statoma dvi komedijos:

Mokytas Mimikas

Kai kurie asmens labai nepa
sitenkinę moksleiviais, kad jie 
nieko neveikia. 

C »

Palaukite, turėkite kantrybės. 
Užbaigs mokslą — pamatysite, 
kai ims veikti. Jei manim neti
kite, pasižiurėkite į seinpelius, 
kur senai išėjo mokslą: ar ne 
fain ve ikia? “Del labo tėvynės” 
doleris iš jų neištrūksta, oru le
kiant pagauna.

—Slapukas. ,

Mažoji 
tetai Kotrjynai:

—-Mylima tetule 
siems einasi gerai ir musų juo
doji katė atsivedė septynis ka
lyčius. Sudieu, laukiame nuo 
tamstos to paties ir liakame 
sveiki..

mums vi

Didelis Metinis Balius
Rengia

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS

Subatoje, Sausio-Jan. 5,1918 m.
PULASKIO SVETAINĖJ, 1711-1715 So. Ashland Avė.. Chicago 
Pradžia 7 valandą vakare. įžanga 25c. porai

Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Kviečiame visus atsilankyti j 
sį pasilinksminimo vakarą, nes tai bus vienas puikiausių va
karų, kur galėsite linksmai laiką praleisti it bus viena pui
kiausių muzika, kuri grieš lietuvius ir angliškus šokius. 
Apart to minėta draugija deda visas savo spėkas Šitam vaka
rui. Taigi nepamirškite atsilankyti kuoskaithngiausiai. 
Kviečiame visus, kaip jaunus taip ir senus, nes busite užganė
dinti. Lauksime kuoskaitlingiausių svečių. O mes stengsi
mės visus priimti. Kviečia Dr-stės L. Gojus Komitetas.

Orkestrą J. Bernoto.
Nepraleiskite progos, kad polaik nereikėtų gailėties.

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę

Didžiausią ant Bridge- 
poFto. Katrie norite 
nusipirkti gražų laik
rodėli, deimanto žie
delį, devizkėlj, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų. 1

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS, 
3303 S. Morgan St., Chicago

Bowman

Dairy Company
Pa 

Tob
Piėną ir Smetoną 
SUPILSTYTA I 

<AS LAUKUOSE 
ISIUNČIAMAS 
DIEN IN JŲSŲ

NAMUS
LEM AND 

CENTRAL AVĖS.
OAK PARK

Telefonas Oak Park 82

ėginkite musų 
lai Pasterizuotų

REGISTRACIJOS BLANKAS išpil
dau.

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiką ant smuikoa 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas 

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS $9.50.
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturejimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

Atsilankykite vakarais.

I II I

HAR

JUOZAPO GRUŠO

August Saldukas,
So. California aye. Chicago

3.

LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO

u

Chicago, UI.1840 So. Halsted St

Skaitykite ir Platinkite *

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

H. P. SKOURUP & CO,
30 SO. HALSTED ST., 

P. P P 900 Chicago, III.

WESTS ĮDĖJĘ

PARENGTAS KETURIOLIKOS DRAUGIJŲ 
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO (JAN.) 6 d., 1918.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 West 23rd Place. Chicago, III. 
Scenoje statoma d Gėjų veiksmų drama 
“NAMINIO LIŪTO LIZDAS“

Svetainė atsidarys 6 v. vak. Progranto pradžia 6:30 v. v. įžanga 25, 35, 50c. 
Laike pertraukos bus prakalbos. Po perstatymo dainos ir kiti įvairus pa- 
margtnlmai.. Kviečia visus atsilankyti Lietuvių Viešas Knygynas.

2222 South Leavitt Street.

"Didelis Maskinis Balius5300
Parengtas 

VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS
LAVINIMU KL1UBO 

Stib., Saus’O-Jan. 5, ’18 
COSMOPOLITAN SVETAINĖJ

7938 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 50c ypatai

Gerbiamieji ir gerbiamosios, meldžiam ne
praleisti tos progos, kur bus galima gauti ge
riausios dovanos. Yra paskirta už 300 dolerių 
dovanų, todėl kviečiame į šį Balių, kur turėsite 
daug smagumų. Labai puiki svetainė, kurioj 
lietuviai dar pirmu sykiu surengė vakarą. Tai
gi nepamirškite atsilankyti, o pilnai busite už- 
ganėdinti. Su pagarba, V. Z. L. K. Komitetas.

Iškilmingas Balius
Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos Draugystė 

Subatoje, Sausio-Jan. 5 d , 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Place. 
Pradžia 7:30 v. vak. Gera Muzika. Inžanga 25c porai 
Meldžiame atsilankyti kaip jaunus taip ir senus, mažus ir didelius. 
Neužmirškite nė vienas. Kviečia visus KOMITETAS.

| Knarkia Paliepus 
Taipgi bus monologų ir deklemaciji,

Maloniai kviečiame visus virtos ir apie- 
linkės lietuvius atsilankyti, o busite užga
nėdinti. Taipgi pirmu kartu šiame mieste
lyje bus proga išgirsti panelę A. Grušiutę 
grajinant ant korneto solo. Visas pelnas 
yra skiriamas I.SS. XII-to Rajono naudai.

Grieš Jos. Grušo Orchestra.
Kviečia visus LSS. 217 ir 201 kuopos

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti graįit 
j trumpą laiką 
per ptis-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
PrivatiŠkos lek
cijos ant smui
kos, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGD2IUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

BONt
PR 

KAS

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tal
kias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page
rintų Ophthalmomet- 
er. Ypatinga doasa 
atkreipiama i vaikas 
Valandos: nuo t ryte 
iki 9 vakaro; nedali

k ’* nuo 10 iki 11 diena- 
go. Ashland Aveaaa, 
Kampas 47 Sft 
phone Yarda 4117

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

r>ARBAQ
Knyga parašyta garsaus fr^neuzų rašyto- 

omanas, kurisjo Emile Zola. Tai užimantis n 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną D a r b 
jas pamatys, kaip žmogus pilnai 
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

a s, skaityto- 
apsišvietęs pa-

“NAUJIENOS”
1840 So Halsted St.. Chicago, Ilk

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
- Minties pasekmė ant aplinkybių. 

Minties intekmė ant sveikatos ir kūno. 
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U

1840 So. Halsted St Chicago, III.

Skourup’o sveikatos 
Mašina 

$9.50
Naudokis šiąja mašina nuo 

šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, mistojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.
TURINYS:

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.
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Viena saugiausiųjų Bankų
VHDA11YKITE TAUPYMO BASKAITA CHICAGOJE 

ūmoje ir Tikroje Rankoje, -—2# metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK

Korespondencijos
MONTELLO, MASS.

Prakalbos — Koncertai.

naujieji atneš dar didesnių dar
bininkų klesaj lainW‘jimų.

—Si u būnąs.

CINCIN NATI, OH1O.

Įvairios
1900 RI.UE 1SLAND AVĖ

\V. KASPAR
prezidentas

rro kaspai 
xicc-preziden

prez. Oeting Bros. 
MARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

ii. E. OTTE 
vicc-prez. Nat. City Rauk 

GEO. C. YVjl.CE 
*c Co. vicc-prez. T. YY’ilee 

JOZEF SIKY I'A 
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

kampas 19 gatvės.
NSKI V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co.
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co.
OTTO KURIN 

Co. prez. Alias 
[Brewing Co.

bus malonu pasimatyti su jumis

Jis včl sugrįžo. J. J. SCHEM1OT No. 1 I 
Jis bu\o pasitraukęs nuo mus. kadangi 
jam reikėjo eiti ant operacijos, ir dabai

p'gaEzaaanDia

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
H.ilsteli st., ale tebedirbu kaip 
pirmiaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

Repair Co.
2117 W. 45th St., Chicago 

Tel. McKinly 5233.

Gruodžio 29 LSS 17-ta kuopa 
turėjo balių ir prakalbas Tautiš
ko Namo naudai. Kalbėtoju bu- 

j vo vietinis, nesenai iš Škotijos 
atvykęs, d. .1. Pakaušis. Papa
sakojo gana įdomių dalykų apie 
Škotijos lietuvių vargus prieš 
karę ir karei einant.

Kadangi diena buvo begalo 
šalta, tai dėlto, tur-but, ir publi
kos nedaug tebuvo atėję. Kaip 
teko girdėt, rengėjai vietoj pel
no turės keletą dolerių deficito.

L. T. Namo komisija gruod
žio 30 buvo surengus prakalbas 
dgei K. Baltrunytei, Moterų Bal
so administratorei, iš Philadel- 
Pbij os. Kalbėjo dviem atvejais, 
pirma, apie socialistų judėjimą, 
antru atveju kalbėdama papasa
kojo apie kratą ir areštus LS. 
Sąjungos Centro įstaigoj. Kalbė
toja ragino vietos draugus au
koti, kiek kas galėdamas, drau
gų gelbėjimui. Suaukota 29 
doleriai, kas parodė, kad mon- 
tellieciai supranta reikalą ir už 
tai reikia tarti jiems ačiū. Taip
jau surinkta trįs doleriai su cen
tais aukų susirinkimo lėšoms pa
dengti.

Pažymėsiu dar, kad vienas ka
valierius, užsidulinęs kiek rei
kia, sumanė baiką krėsti: užsi- 
krapšlė ant pagrindų ii’ ėmė nei 
ši nei ta “deklamuoti.” Pirmini- C c
nkui teko nupravodyti tą “dek
lamatorių" nuo estrados. N

Del nepapiTstai didelių šalčių 
pradėjo užšalti Obio upė Todėl Musų32 metinis žaliatikietinis išpardavimas

šventadie-

tuo bildu kast

no budu pasidarė 
inglių. Kad kiek

tik per pusę leleidžiama žiburių, 
o elektrinės skelbimų iškabos

i. Apskaito, kad 
ien miestas šutau- | 

po apie dvidešimts penkis tonus

didelė, stoka ;
anglių sutaup us, dilbai' uždari
nėjama krai tuvės

džingoistų mušeikos buvo pasi
gavę kankinti

Žmonių BažnC

ko kankiniui' 
kartą jau kai 
sirinkime.

dabar yni jau pa
kas šventadienis 
čios skelbia tie- 

Tity ant veido pasili- 
) žymių. Vieną 
)ėj<» socialistų su

sumanymą, Lad butų sušauktas 
LSS. suvažiavimas. Kuopa ma
to reikalavimą tokio suvažiavi
mo, kad sutvarkius Sąjungos 
dalykus po t6, kai Centro ir Ko
vos įstaigoj įvyko tokie, atsitiki
mai, palietupieji Visą musų or-

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvot •kaadejimą.
Jeigu nuolatos Tau aitroi krinta Ii akla
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga i krvv«. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba. 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tnokan esi 

reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi metų f» 
tynine iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jūsų akių ir 
■kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO U1RASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ant Platt’s Aptlekos 2-ras augliai 
vak. Nedeliom nuo * ryto iki 12 diena

Tel Canal
Aimp*» H-fos gatvės i
Valandos; nuo M ryto iki • vak Nedeliom nuo

f, ~~u
Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KA1T1ENĖ

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

Vk n n ■■■»■■■</

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos? čia mokinama!- 
Lietuvių kalbos S.V.Istori)os Laiškų Rašymo
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybcs Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

£ Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.f Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
5 3103 S. Halsted St. Chicago lu_. h KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

Gruodžio 31 NAPP. (? Bed.) 
Šelpimo Fondas buvo surengęs 
koncertą ir prakalbas. Kalbėjo 
<1. K. V. Zurinskas, iš Nonvood, 
tema: "Kūdikių auklėjimas ir 
lavinimas.“ Antru kartu kalbė
jo apie politinius prasikaltėlius 
ir jų šelpimo reikalą.

Po to Liuosybės Choras, d. 
Baciulio vedamas, padainavo 
darbininkų Marselietę, p-lė M. 
Monikaitė sudainavo solo “Ma
no laivelis”, ir A. Bačiulis, solo, 
“Kur klaidžioji, darbininke, eik 
pas mus“. Paskui vėl choras 
sudainavY® keletą dainelių, už
baigiant Ylarscliete.

Ant rytojaus, sausio 1, 1918, 
buvo NAPP. šelpimo Fondo ko- 

I nferencija. Nebuvau ten, tai 
nežinau, kas nutarta.

žvirblialogijos Studentas.

MUSKEGON, MieH.

Tel. Drover 7041 I

Dr. C. Z. Vezelis i
Lietuvių Dantistai

Valandos: nuo 9 ryto iki • vak. Į 
Nedaliomis pagal suturimą.

4712 So. AsMand Ava.
arti 47-tos gatvės,

Tel.' Cicero 252

Dr. A, P. GURSKIS
DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedėlioms pagal sutarti. 
4817 W. lith St., Cicero, III. 

Kampas 49th Avė.

A

•s
Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

M. Lewis, sulietuvino Dr. A.-4. Karalius. 
Išleido J. Tlgaudas.

TURINYS:
Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck. (L
Danvin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina0.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui,
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer'io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

1.

5.

8.
9.

10.

1810 S. Halsted St Chicago, III,

Gruodžio 31 LSS 216 kuopa 
hi’rėjo šeimynišką vakarėli su 
užkandžiais. Dalyvavo daugiau 
kaip trįsdešimts žmonių, užsi
mokant 75 centų įžangos, ir už 
tai turėjo malonios pramogos. 
Vakarienės laiku, susėdus apie 
stalą, d. M. Punis. kaipo vakaro 
šeimyninkas, pasakė trumpą 
prakalbą ir pakvietė kitus tarti 

'iš eilės žodi. Svarbesniu kulbė- fc c

tojų paminėsiu d. J. Budrį, ne
senai sugrįžusį iš kariuomenės 
ir papasakojusį ap'ic savo paty
rimus armijoj ir viešpataujantį 
ten režimą. I)-gė Ivanauskienė, 
kalbėjo apie moterų organiz.avi- 
mos nekalus; d-gė Ardinavičie- 
nė iš IVaVųck, Midi., taigi iš ap
skričio; kur gyvena daug lietu
vių ūkininkų, pasakojo apie rei
kalą socialistinės agitacijos ir 
organizavimo lietuvių ūkininkų 
ir ūkio darbininku.

Užbaigiant, d. M. Punis kalbė
jo apie prabėgusius senuosius 
metus, ką tais melais nuveikė da 
rbininkų klesa. Svarbiausias gi 
tų metų atsitikimas, tai Rusijos 
revoliucija ir nušlavimas caro 
nuo siusto ii- tuo sutiiuškinimas 
aršiausiojo pasaulyj despotizmo. 
Ant galo p-lė F. J. Stasiuniutė 
gražiai padainavo “Sukruskime 
broliai”.

Y akarėlis pasibaigė Nau jų 
Metų trecia valandų ryte. Taip 
buvo palaidoti senieji metai, 

tlrnitHU viltimis, lci<J

APATNEŠU P AVY DALAI
Vyrams, Moterims ir Vaikams 

.1. V. FARYVELL amt CO’s
\ isos Prekės Roadmen’o apatnė

šy pavydaly.
Čia dėl pardavimo

Sutaupant trečdalį ir daugiau! 
Daugiau kaip 10.000 šmotų, 

šimtai stailių.
SKYRll’S 1 ApatneŠy pavydalai, 
verti 33c iki 10c, pasirinki- 4 
mas po ......................... I I
SKYRU S 2—Pavydaiai Apatnešu, 
verti 48c iki 65c, pasirinki- OTF'* 
mas po ............................. ■
SKYRIl'.S 3 Pavydaiai apatnešu, 
verti 55c iki 6!)c, pasirinki- O"7‘’ 
mas po ......................... w ■

SKYRIUS 5—Pavyda- 
las apatnešy vertas $1 
iki .$1.18, j>asi- ^*7c 
rinkimas po .. ■ ■

SKYRIUS 1 l’avyda- 
lai apatnešu, verti 79e 
iki 98c, pasirin- “““ 
kirnas po .... 57c jj

PANČIAKŲ IŠPARDAVIMAS
Y’yry rudos pančiakos 
vidutinės ir sun- Q,ąj<' 
kios vogus.... O

Motery šilku nudirb
tos juodos pan- C’^c 
rinkos.......... O

ŽALIŲ TIKIETŲ IŠPARDAVIMAS
MOTERŲ KAUTŲ

• C-

EXTRA SPECIALLS

143'pardavimui..

PANEDSLYJ TIKTAI -
Fnecda Ris-

suknčs, vertos Š8.7.')[, 
parsiduoda po ....

vilno- 
13X

Kailiu papuošti Kautai 
nio velour, verti 11175, 
lik po ......................

šilkinio pliušo Kautai 
papuošti, verti .$32.50, 
tik po .....................

Vidutinio dy
džio apvalios 
skalbiniams 

{liūtinės; 69c 
^is 42

, kailiu

vilnonės

5

Didelis išpardaviitias puikių 
Moteriškų Kautų. Kiekvienas 
kautus kuris yra musų sankro
voje, šiame išpardavime par
duodamas labai luipigiiiLi kai
na

Mes jiarduosime geros vertės

tai į-

yrą Overkautų

Moterą šilkines pan
čiu k os baltos ir 4 C c 
juodos .......... Iv

Vyry juodos šilkinės 
pančiakos, dvi- 4 Oc 
gubais kulnais I »

dėtuc Rajono.

Sausio 12

Laukiama
s ne vien cincinnatie

čia i, bet ir
J. I). Bendokaitis.

$22.50ŠIOL CITY, IOVA.

Miestelis gražus. Lietuvių gy
vena ne menkas skaitlius ir turi 
net septyn as draugijas. Perei-

koncertą.
e B. Yrargšo dramatomą sccno

“Penktas I
taipgi ir prakalba. Visa
vvks salėj 1 113 Central

tais metais įsikūrė ir vyčių kuo
pa, kuri s engiąs patraukti vie

prie Midngano

los jauniu ų į savo eiles.
Kadangi svaiginamieji

niai čia t ždrausta pardavinėti, 
tai ir šventes žnfonės gražiai ir 
blaiviai praleido. Žinoma, kas 
be to negjili apsieiti, randa kelių 
kur sau sįaigalų susirasti. Taip, 
pora vyčių buvo taip šventėmis 
nusilakę, kad nuėję kiton šlu
boji pas savo draugus labai ne- 
gražiaipįidarė, ir šeimininkė, tu
rėjo daug nemalonumo.

K. Juodvarnis.

Socialistų Partijoj.
Delegatai j Tarptautinę 

Konferenciją.

Išrinkta Hilląuit, Kirkpatrick 
ir Berger.

Tarpiau tinčii konferencijoii, 
kuri galbūt dar šios karės bėgiu 
turės įvykti, Socialistų Partija
visuotinu balsavimu delegatais
išrinko d(|. Hillųuilą, buvusį 
soc. kandidatą į Nevv York o ma
jorus; K i’kpalricką, buvusį soc.
kandidatei, į Suv. Yzalstijų vice
prezidentais pereitais rinkimais, 
ir Bergerį, buvusį soc. atstovą 
Suv. Valsit. kongrese.

Dabai* paskelbtos balsavimų 
pasekmės1, paroilo, kad llillijui- 
tas gavo 11,980 balsų; Kirkpat- 
rickas 0,705; Bergeris 1.055. Ki
li daugiadsia balsų gavusieji y- 
ra: prof. Seott Nearing 1,561,
James H. Maun i* 1,221 ir Kate
Riehards O‘IIai*e, 81 |

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

piinedė- C'-j 
Iv tik □

rams ir vaikinams, naujau
siu stailių ir audimų,, viso
kiu mieru, verti iki $15„ nu--

$11.75
gi ir jauniems vaikinams

Redakcijos Atsakymai į
Jt B. Stulginskiui. Atleiski

te. kad Justi raštelio nebedėsi- 
nu*. Jus pasakėte savo, jie — 
savo, ii* to pakaks. Geriau ru
sinėkite mums šiaip žinučių iš 
vielos žmonių krutėjimo.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir v»rto 
Jamos daugumos lietuviu, kurie 
jija koncertiną ir augštai rekomen* 
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, a 
merikoje. Mes galime jas parupto 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt tisini 
čiame dykai.

Georgi & Vitąk Music Co.
1540 W. 471h St.. * Chicago, III

Kmber skalby
klos muilas 1 
šmotas y| ¥»c 

<5 šniot. "T 
apribota.

nįėlynais kra
štais abrusui, 
16 col. 4 rtc 
.jardas I U

Shinola arba 
2 i n 1. če ve- 
rvku švei tū
las, io<- 
dėžutė V

Brook’s arba 
Elgin Maid 

mezgimui bo- 
vclna, ma- 
Ikelis.. v

Langų užlai-
ritinuką; 6 pė

24po

birtos pančiu
12*"pora

( ambric mus
linas; 36 col. 
pločio*; 19c ry 
šis, ja- 4O’<' 
rdas ■w 
(10 jar. apr.)

Puikus suk- 
nėms gi ūg

liam, 2 iki 10

c. ryš. 4 
jardas ■ t

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, 111.

NAUJAS
Laikraštis

! Tikrai puikus. Išeina tokio pavi- 
j dalo, kaip kad eiliavo Seinų šaltinis, 
i Kainuoja tik 75 e. metams. Viena ko- 
1 Įiija siunčiame dykai dėl pažiūrėji
mo, kas prisiunčia krasos ženklelius.

Adresuokite taipl

AMERIKOS ŪKININKAS
2214 YV. 23rd P., Chicago, Iii.

Tel. Drover O.M)9

P. CONRAD

D r. Ramse
ARI V SPEC IALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius. eg/Atni- 
) nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Mi!waukęe avė., arti Chicago «v. J ros 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomia nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2481.

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Gco. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vtcnintčlę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu į trumpą laiką,
•oktai ats’buna kas panedėlį ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAI SKAS 
oagelbininkėm.
W0() S. Union avė., Chicago,

SU

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
Kjodanie kuopai 
ktk/sias dova- 
nas/N Darbi) at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

DR. G.M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St. kertė S2 at. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišky it Vaiku 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Tclephone Yards 687

Šokių

Prof. J.
Tel. Canal 7270 Prof’

Mokinamo sulig naujausia mada visokius šo- 
*kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Pa- 

nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:48 ▼. vak.
J. IIASH1NSKIO SVETAINĖJ 

731 W. 18th 8t., Chicago, III
Duodama Privatinės Lekcijos
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t^a^aiau—dMūnuaaMoaannHosinB 
Viena saugiausiųjų Bankų

vriDARYKITE TAI RYMO SĄSKAITĄ ( HICAGOJE 
lupioje ir tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.

I .. Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (('learing House) Depozitų 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE 1SLAND AVĖ., kampas 19 gatves.

prez. Pilsen l.umber Co.
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co.
OTTO KUBIN

prez. Atlas
[BrcNving Co.

Korespondencijos
'iiaujieji atneš dar didesnių dar
bininkų klesąi laimėjimų.

—Si u hunas.

\VALENTY SZYMANSKI

MONTELLO, MASS.
CINCLNNATI, OH1O.

Prakalbos — Koncertai.
naujienos.

halsted:20™ srs * 
CANALPORT AVĖ

J. SCHEM1OT No. 1 I. 
;ęs nuo mus. kadangi

bus malonu pasimatyti su jumis

prezidentas
[)TTO KASPAB 

vicc-prczidentas
VHLI.IAM OETTING

('HABI.ES KlU’PKA

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

H. E. OTTE 
ci-prez. Nnt. City Bank 

GEO. C. XVILCE 
>). vice-prcz. T. YVilcc 

JOZEF SIKYTA 
kasicrius

PERVIRŠIJA $6,000,001).
KALBAMA LIETUVIŠKAI

sasDEiciKioaiDEianDEiiOfiiOEiKinoiic

Co

turėjo balių ir prakalbas 'tautiš
ko Namo naudai. Kalbėtoju bu-

1 vo vietinis, nesenai iš Škotijos

šakojo guria Įdomių dalykų apie

šalta, tai dėlto, tur-but, ir publi-

♦tai didelių šalčių
Lodei

Del nt papra 
pradėjo užšalti Ohio upe 
turėjo apsistoti vaikše Musu32 metinis žaliatikietinis išpardavimas

.lau aš nrbečsu ant 1718 Su. 
Halsted st., ule tebedirbu kaip 
pirmiaus -— l'Jektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPU A N

Sudegė 
Viskas

Electric Works & 
Repair Co. 

2417 XV. 45th St., Chica 
Tel. McKinly 5233.

AKIM IV

no turės keletą doleriu deficito, t- v

dgei K. Bultrunytei, Moterų Bal
so administratorei, iš Pliiladel-

pirma, apie socialistų judėjimą, 
antru atveju kalbėdama papasa
kojo apie kratą ir areštus LS.

loja ragino vietos draugus au
koti, kiek kas galėdamas, drau
gų gelbėjimui. Suaukota 29 
doleriai, kas parodė, kad mou- 
tellieciai supranta reikalą ir už 
tai reikia tarti jiems ačiū. Taip
jau surinkta trįs doleriai su cen
tais aukų susirinkimo lėšoms pa-

t

Pažymėsiu dar, kad vienas ka
valierius, užsidulinęs kiek rei
kia, sumanė baiką krėsti: užsi- 
krapštė ant pagrindų ir ėmė nei 
šį nei ta “deklamuoti.” Pirmini- 
nkui teko nupravodyti tą “dek
lamatorių'’ nuo estrados.

Gruodžio 31 NAPP. (? Red.) 
šelpimo Fondas buvo surengęs

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

temo: ‘Mvudikių auklėjimas ir 
lavinimas.” Antru kartu kalbė
jo apie politinius prasikaltėlius

REIKALAUJI
kenti galvos sksadėjtmg.
nuolatos Tau ašaros krints Ii akių.
Tau skauda akys, 
skaitant rantės susibėga | krevg. 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba dovani, inokan atl

reikalingas akinių.
Daokli* aptiurėti savo akis specialistui aklu, kuris turi Ik nitUl M 
tynmo iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
•kinis! padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TCMYKIT MANO UŽKASA.
1891 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Aamps» Ig-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2;rąs sugilai 
Wslsnd<»s nuo 9 ryto iki • vak. Nedėllona nuo f ryto iki 12 dieną 

Tel Canal MSS

LBačiulio vedamas.
darbininkų Marselietę, p-lė M. 
Monikaitė sudainavo solo “Ma
no laivelis”, ir A. Bačiulis, solo,

pas mus vėl choras
neliu, už

Ant rytojaus, sausio 1, 1918,

Tek Amutage 6580

AKUŠERE Vakarine

A. M. K A1T1BNĖ
Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligone. Prižiūri Ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 
Skūkalbėti, skaityti ir raAyti, tai lankyk mošų 

[mokykla. Apart Anglų kalbos; čia mokinama>

I
Lietuvių kalbos S.V.lstorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos

.^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
tlr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory Scliool
33103 S. Halstl o S r. Chicago lu.,1
||| KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ Į

* nferencija. Vebuvau ten, tai 
nežinau, kas nutarta. • 

žvirhlialogijos Studentas.

MUSKEGON, Mlffl.

Tel. Drover 704J

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki I vak, ' 
Nedėliotais pagal sutarimą.

arti 47-los gatves,

Tel. Cicero 252

Dr. A. P. GURSKIS
. DENTISTAS

Valandom: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutartį. 
4817 W. llth St.. Cicero, III.

Kampas I9th Avė.

turėjo šeimynišką vakarėlį su 
užkandžiais. Dalyvavo daugiau 
kaip trįsjdešimts žmonių, užsi
mokant 75 centų įžangos, ir už 
tai turėjo malonios pramogos.

šeimyimDkas,

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

TURINYS:

iš tūlės žotli. Svarbesniu kalbu- c c

tojų paminėsiu d. .1. Budrį, ne
senai sugrįžusį iš kariuomenės 
ir papasakojusį apie savt) paty
rimus armijoj ir viešpataujantį 
ten režimą. D-gė Ivanauskienė 
kalbėjo apie moterų organizavi
mus reikalus; d-gė ArdinaviČie- 
nė iš Peacock, Mieli., taigi iš ap

1.

8.
9.

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Danvin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui,
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.
M

1810 S. Halsted St Chicago, III,

vių ūkininkų, pasakojo apie rei
kalą socialistinės agitacijos ir 
organizavimo lietuvių ūkininkų 
ir ūkio darbininkų.

Užbaigiant, d. M. Punis kalbė
jo apie prabėgusius senuosius 
metus, ką tais melais nuveikė da 
rbininkų klesa. Svarbiausias gi

revoliucija ir nuštavimas caro 
nuo stosto ir tuo sutriuškinimas

gražiai padainavo “Sukruskime 
broliai”,

pasibaigė
Melų trecia valandų ryte. Taip 
buvo palaidoti senieji metai, 
didžiomis draugų viltimis, kad

Virginijos. Tuo budu pasidarė 
didelė, stoka anglių. Kad kirk 
anglių sutaupius, dkibar uždari
nėjama krautuvės šventadie
niais, miesto gatvėse nuo 12 v. 
tik per pusę tclicidžiama žiburių, 
o elektrinės skelbimų iškabos 
visai uždarytai. Apskaito, kad 
tuo bildu kasdien miestas šutau-1 
po apie dvidešimts penkis tonus

gavę kankinti, dabar yra jau pa

žiaunių Bažnyčios skelbia tie

ko kankinimo žymių. Vieną 
kartą jau kalbėjo socialistų su
sirinkime.

j • •
LSS. 184 kuopa nutarė duoti 

sumanymą, kad butų sušauktas 
LSS. suvažiavimas. Kuopa ma
to reikalaviijią tokio suvažiavi
mo, kad sutvarkius Sąj-ungos 
dalykus po to, kai Centro ir Ko-

niai, palietuSieji Visų musų ne

Kuopa gavo taipjau kvietimą 
iš d. V. V. Vasio, kad ji prisi
dėtų prie Mieliigano Rajono.

Sausio 12 LSS 181 kuopa ren
gia teatrą ir koncertą. Bus sta
toma scenjįje B. Vargšo drama 

Bus 
tai į-taipgi ir prakalba. X įsa 

vyks salėj 1 113 Central 
Laukiama, kad vakaran

.J. I). Bendokaitis.

SI O

M iesteli 
vena ne n 
net septyr

s gražus. Lietinių gy- 
enkas skaitlius ir turi

tos jaunimą į savo eiles
Kadang svaiginainiij

tai ir šventes žmonės gražiai ir 
blaiviai pialeido. Žinoma, kas

nusilakę, kad nuėję kiton stu- 
bon pas si vo draugus labai ne- 
gražiaipad irė, ir šeimininke tu
rėjo daug nemalonumo.

K. Juodvarnis.

Socialistų Partijoj

Kbnferencijų.

Išrinkta llillųuit, Kirk pat riek 
ir Berger.

Tarpiau tinėn konferencijon, 
kuri galbūt dar šios karės bėgiu 
turės įvykti, Socialistų Partija 
visuotinių balsavimu delegatais

jojus; Kirkpa^ricką, buvusį soc. 
kandidatu į Suv. Valstijų vice
prezidentus pereitais rinkiniais, 
ir BergeH, buvusį soc. atstovą

Dabar 
pasekmė! parodo, kad Ilillųui-

paskelbtos balsavimų

11.080 balsų; Kirkpat-

Ii daugiausia balsų gavusieji y- 
ra: prof. 
James 11 
Bichards O’IIare, <8 I t

GAf’SINKITES 
“NAUJIENOSE”

APATNEŠŲ PAVYDALAI
W Vyrams, Moterims ir Vaikams 
I J. V. FARXVELL and CO’s 
r /\ Visos Prekės Roadmen’o apatne- 
.vįjLfo pavydaly.
Aį P ) Čia dėl pardavimo
- i®// Sutaupant trečdalį ir daugiau! 

Daugiau kaip 10.000 šmotų, 
šimtai stailių.

SKYRIUS 1 ApatneŠų pavydalai, 
j verti .33c iki 10c, pasirinki- 4 

mas po ................ II
SKYRIUS 2--Pavydalai Ai>atnešų, 
verti 48c iki <»5c, pasirinki-

ŽALIŲ TIKIETŲ IŠPARDAVIMAS 
MOTERŲ KAUTU

Didelis išpardavimas puikių 
Moteriškų Kautų. Kiekvienas 
kautus kuris \ ra musų sankro

voje, šiame išpardavimo par
duodamas labai nupiginta kai- 
m .

SKYRIUS 4- Pavydu 
lai apatnešy, verti 79< 
iki 98c, pasirin-qE*9c 
kinius po .... w f

SKYRU S 3 Pavydalai apatnešų, 
verti 55c iki 69e, pasirinki- O"7‘‘ 
mas po ........................... w ■

SKYRIUS 5—Pavyda- 
las apatnešy vertas $1 
iki $1.18, pasi- ^"7 ' 
rinkimas po .. ■ ■

PANČIAKŲ IŠPARDAVIMAS
X’yry rudos pančiakos 
vidutinės ir sun- OK’<‘ 
kios Vogos.... O

Moteru šilku nudirb
tos juodos pan- 
čiakos...........

EXTRA SPE( TALIS

Kautų, vertų *25 4 
pardavimui.. I "V

Kailiu papuošti Kautai 
nio velour, verti 19.75, 
tik po ........................

šilkinio pliušo Kautai,

tik po

Vyry juodos silkinės > 
pančiakos, dvi- 4| Oc I 
gubais kulnais I fc R

Motery šilkinės 
rinkos baltos ir 
juodos ...........

pan-

15

Moterų ir Merginų 
siiknčs, vertos $8.75, 
parsiduoda po ....

žalių Tikietų Išpardavimas vyrų Overkautų

Mes Varduosime geros vertės

tams ir vaikinams, naujau
sių stailių ir audimų,, viso
kių mierų, verti iki $15„ nu-

$11.75
Vyrų ranka siūti Overkautai

gi ir jauniems vaikinams

Redakcijos Atsakymai;
-__________________ _____ __________ ;_________ f

J. B. Stulginskiui. Atleiski
te, kad J tisų raštelio nebedesi- 
me. Jus pasakėte savo, jie — 
savo, ir to pakaks. Geriau ra- 
šinė‘kite mums šiaip žinučių iš 
vietos žmonių krutėjimo.

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuviu, kurie ar* 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, a 
menkoje. Mes galime jas parupto 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur} išsini 
čiame dykai.

Georgi & Vitąk M u sic Co.
1540 W. 47th St.. ' Chicago, III

vilno-

13S
kailiu

<gg48

vilnonės

PANEDĖLYJ TIKTAI I
l'neėda Bis-

panedė- C
Iv tik □

Amber skalby
klos muilas 1 
šmotas JĮ Vm‘ 
5 šmot. 
apribota.

Union lininiai 
mėlynais kra
štais abrusai, 
16 col. 4 rtc 
jardas ■ U

Shinola arba 
2 i n 1. čeve- 
ryky šveita-

dėŽUtl
10c C 
ė O

Vidutinio dy-

skalbiniams 
pintinės; 69( 

;^is 42'
Langų užlai
dos; ant gerą 
ritinukų: 6 pė

24
tvirlos pančia 
kos, 4 O *įjc 
pora I ■■

(’ambric mus
linas 36 col.

19c rų 
šis, ja- 4 O 
rdas ■ w 
(10 jar. apr.)

$22.50
arbaBrook’s

Elgin Maid 
mezgimtii bo- 
velna, ma- 
tkelis.. O

Puikus suk- 
nėms gi ūg

liam, 2 iki 10 
jardo ilgio, 18 
e. ryš. IO j 
iardas ■ "

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

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

NAUJAS
Laikraštis

Chicago2214 XV. 23rd P,

Dr. Ramse
AKI V SPECIALISTAS

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

786-88 Milwaul.ee avė., arti Chicago ar. 2rea 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomls nuo 9 išryto iki 2 po pietap 

Tel. Havmarket 2481.

! 't ikrai puikus. Išeina tokio pa 
j dalo, kaip kad eidavo Seinų šalti 
i Kainuoja tik 75 <‘. metams. Viena 
1 pija siunčiame dykai dėl pažitnėji 
ino, kas prisiunčia krasos ženkleli

• Adresuokite taip.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

('hieago, III. 
Rezidencija:

731 XV. 181h S., arti Ilalsted st. 
'1'clephone (Janai 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 rak.
Of tRAR *

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiektu.

Telephone Cttnal 11<.
Valandos 3—-6 po pietų 

liskiriunt Nedėldieaius ir Seredai

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
<’co> Uhernaacko 
Svet., 1900 S. Union 

7 avė. ir kampas 19-
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
I Šokiu Mokyklų. Vi

si šokiai mokinama 
. sulig naujausia nia- 
I da;—angliški ir lie- 

taviški. Aš užttk- 
W rinu, kad išinokin- 
" siu į trumpų laikų, 

'okfai atsihuna kas panedėh ir ket- 
/ergų; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkrni.
W(H) S. Union avė., Chicago.

Tel. Drover 6369

CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbi) at
liekam gerai Ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St. kertė S2 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto; nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. NcdėHo- 
rais vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Šokių Mokykla

Prof.
Prof. J.
Tel. Canal 7270

Mokinamo sulig naujausia mada visokiu* ko
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Pa- 
nedėliais ir Pūtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASH1NSKIO SVETAINĖJ 
731 W. ISth St., Chicago, III

Duodama Privatinės Lekcijos

HABI.ES
Milwaul.ee


4 N A U J I E N O S, Chicago, III.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

1810 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal l.»06
Naujienos eina kasdien, isskii lant 
nedėki i mins. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1810 S. Halstcd St., Chicago, 
HI._Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, 
pačtu:

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

Kanadoj, melams .... 
X isur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
(halelių, kartu su užsakymu.

$(>.00 
3.50 
1.85 
1.15 

. .75

.......... 02
............. 12 
..............50 
no Chicagoje,

.... $5.00
............ 8.(M>

7.IMI 
8.00

Rašytojų ir korespondentų prašomi 
siunčiamus išspausdinimui, laikras 
t\j rankraščius adresuoti tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Rcdakto 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sės. be to paliekant platesnius tai; 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai 
ko visas teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš 
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia kraso: 
ženklelių pakankamai persiuntiim 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali 
ma tik nuo 5 iki 5:3(1 vai. vak.

1 

i

Redakcijos
Straipsniai

Truc translation filed with the post- 
vuislcr at Chicago. .laniiary 5, 1918.

Atmaina talki
ninkų politikoje.

Vakarykščios telegramos 
paskelbė griežtą atmainą ta
lkininkų užsienių politikoje.

revoliucinę Rusiją, talkinin-

ja draugiškus ryšius. Talki
ninkai ketina jau pripažint

priimt jos diplomatinius at

Tos atmainos reikalingu
mą šitaip prirodinėja vienas 
įtekmingųjų Londono dien
raščių, “Daily News”:

“Prieš musu akis dedasi
A-

niekuomet nėra matęs iki 
šiol šitame didume nuo 
Francijos revoliucijos. 
Prieš musų akis eina sta
ti kova tarpe šalies su ide-

diplomatiniu klastingumu.
“Ar mes tečiaus busime 

tylintis ir pasyviai to nuo
stabaus susirėmimo liudi
ninkai? Ar talkininkai 
stovės nuošaliai ir nedaly
vaus jame, tarytum jisai 
butų tuščia žaismė, kuri 
neprivalo mums rūpėti? 
Ar mes dar vis leisime Ru
sijai vienai grumties su 
musų priešu?

“Šitoks yra klausimas 
šios šalies demokratijai ir 
kiekvienos talkininku ša
lies demokratijai. Beveik 
metus laiko mes žaidėme 
su Rusijos revoliucija. Be
veik metus laiko mes lei
dome vieną progą po kitos 
ir nepasinaudojome, kad 
padarius ją galingesniu 
musų pergalės įrankiu ir 
sparčiausia priemone pa
baigt karę ir įsteigt šva
rią taiką.

“Jeigu mes kovojame už 
tai, kad nuvertus Prūsijos 
militarizmą ir Prūsijos au 
tokratiją, tai kodėl mes 
nededame visų savo jiegų 
parėmimui šalies, kuri 
stato paskutinąją delei 
nuogo principo, apie ku
rį mes kalbame miglo
tais sakiniais. Dabar

valanda didžio tikėjimo kaizeriškiems aneksijų ple- ir gr įsina atnaujint karę 
darbo—tikėjimo į tą daly- nams; Anglijos darbininkų prieš Vokietiją, jeigu pasta- 
ką, kurį mes vadiname sa- kongresas (kuris dar tebesi- roji i eišsižadės savo užgai- 

......... ................. ' ’ ’ ’ ” • dy
Aneksijoms smarkiausiai 

priešinasi ir Vokiečių socia- 
Jie reikalauja, kad 

urnai sušauktas reich- 
; ir kad jisai suvaldy- 
i-germanistų apetitus, 
budu mes matome,

vuoju. Ta valanda neturi tęsia) pasmerkė aneksijas ir 
būt praleista. Jeigu val
stybės vyrai i&veiks, žmo
nės turės veikt.”

laikraštis prabilo? Atkrei
pkite d omą ypatingai į tuos 
jo žodžius, kuriuos mes pa
braukėme augščiaus paduo
toje citatoje. Talkininkai 
žaidė Rusijos revoliucija! 
Talkininkai praleido daugy
bę progų su pagelba Rusijos 
revoliucijos pergalėt Prūsi
jos autokratiją ir įvykint tei 
singą taiką! Jeigu valdžios 
ir diplomatai ' neveiks, tai 
žmonės turės veikti!... Tei
singi ir išmintingi žodžiai.

Bet jų svarba yra ne tiek 
jų prasmėje, kiek tame fak
te, kad jie pasirodė viešpa-l 
taujančiųjų klesų spaudoje, i 
Tokius pat žodžius yra tūks
tančius kartų tarę darbinin
kiškos spaudos organai vi
sose talkininkų šalyse, bet 
kapitalistų laikraščiai pirma 
atmesdavo juos, kaipo nedo
rą “kaizerišką propagandą”, 
skaitydami prakilniu užsiė
mimu “žaisti Rusijos revo
liucija”. 7 i

Šiandie jiernfs ima atsida
ryti akys. Daugelis tos ka-

priėmė gilių socialių refor- 
imj pieną; Francijos sociali
stai pareikalavo taikos ir at
sisakė remt savo valdžią....

Po prezidento Wilsono ka
lbos kongrese mes sakėme, 
kad neužilgio turės pasiro
dyt, katras iš dviejų princi
pų paims viršų talkininkų 
politikoje — senasis “triuš- 
kinimo” principas, ar nauja
sis demokratijos idėjų pri
pažinimo principas. Wilso- 
no kalba, užgirianti “neapta
šytą Rusijos formulą”, buvo 
pirmas aiškus pakrypimas 
oficialėse talkininkų sferose 
prie dabartinio kurso.

Bet reikia neužmiršti, kad 
priežastis yra ne diplomatų 
užreiškimuose ir argumen- 

7|tuose. Tas talkininkų ap
reikštasis pasiryžimas eit 
ranka už rankos su Rusija 
bus įvykintas ant tiek, ant 
kiek plėtosis jiegos, priver- 
tusios juos prisipažint savo 
klaidose. Jeigu revoliucinis

tai Rusija pataps ne tiktai 
pageidaujamu talkininkų 
draugu, o ir vadovu; priešin
game atsitikime bus priešin
gai.

Revoliucine 
taktika.

- kų — sakysime, musų kleri- 
kališkieji ir tautiškieji orga
nai — dabar čiupinėsis sau 
už nosų, klausdami savęs, ar 
jie nesapnuoja, kad ta Rusi
jos revoliucija, kurią jie tik- 
ką buvo pašarvoję ir palai
doję, staigu tapo iškelta ant 
garbės pastovo. Vienok, jei
gu jie butų buvę bent trupu 
tį akylesni, tai šioje valan
doje jiems nereikėtų daryti 
nusistebėjimo grimasas.

Atmaina talkininkų atsi- 
nešime prie Rusijos nėra ne
tikėta. Jos ženklai ėmė rei- 
kšties jau tūlas laikas atgal. 
Taip, paskutinėmis savaitė
mis laikraščiuose vis daž
niau ir dažniau pradėta Ru
sijos laikinosios valdžios na
rys L. Trocky, vadint “Rusi
jos užsienių reikalų ministe- 
riu” (o ne “niekšu”, “kaize
rio agentu’ ’ir p.); vis daž
niau ir dažniau telegramos 
atsiliepdavo apie tą valdžią, 
kaipo veiklią ir tvirtą santy
kiuose su Vokietija. Paga
lios, keletas dienų atgal ta
po pranešta, kad Anglija at
šaukė vienu kartu tris savo 
ambasadorius iš svarbiau
siųjų valstybių — Francijos, 
Su v. Valstijų ir Rusijos.

Butų tečiaus labai klaidin
ga įsivaizdint, jogei Anglija 
arba kiti talkininkai ėmė da
bar mainyt savo frontą to
dėl, kad jie pagalios suprato 
tikrą revoliucinių Rusijos i- 
dealų reikšmę. Suprast tas 
paprastas tiesas, kurios iš
reikšta augščiaus paduotoje 
ištraukoje iš Londono “Dai
ly News”, butų buvę nesun
ku ir dešimt mėnesių atgal 
—jeigu butų buvę reikalo. 
Bet iki šiol to reikalo talki
ninkai nejautė! Jie manė, 
kad, “žaizdami Rusijos re
voliucija”, jie geriau atsieks 

’savo tikslų, negu skaityda- 
miesi su ja, kaipo su galin
giausiu pergalės ir taikos į- 
vykinimo įrankiu.

Rusijos revoliucija paga
lios parodė savo spėką —ve 
kodėl po beveik metų laiko 
talkininkai ėmė pripažint tą, 
kas ji buvo iš pat pradžių.

Nesileisdami į platų apra
šymą tos įtekmės, kurią pa
darė į visą pasaulį Rusijos 
revoliucija, mes čia pažymė
sime tiktai kelis žymesnius 
faktus, pastūmėjusius talki
ninkų politiką į naujas vė
žes: Kaledino sukilimas ne
pavyko; revoliucinė Rusijos 
valdžia griežtai atsisakė pri- : 
imt pažeminančias taikos 
ooįvo-as; Vokietijos socialia-1

-—ro-ingai pasipriešino džia tam griežtai priešinasi

“Laisvė” cituoja iš Petro
grado lietuvių bolševikų or
gano “Tiesos” sekamus V. 
Kapsuko žodžius:

i “Mano nuomone, galima 
buvo dalyvaut jame (sei- 

r me) ir revoliuciniam soci
aldemokratui, tik būtinai 
reikėjo savo klesos revo
liucinę liniją jame vesti”.
Seimas, apie kurį čia eina 

kalba, yra Rusijos lietuvių 
seimas, į vykusis pereitais 
metais. Jame dalyvavo vi
sos partijos, išskiriant bolše
vikus arba, kaip jie save va
dina, “revoliucinius social
demokratus”.

Savu laiku mes nupeikė
me tą bolševikų taktiką (ją 
nupeikė ir “Laisvė”), kaipo 
kenksmingą revoliuciniam 
judėjimui. Ačiū bolševikų 
nedalyvavimui, seime keletu 
dešimčių balsų paėmė viršų 
dešinieji — klerikalai ir su- 
klerikale jusie ji tautininkai 
— ir tuo budu sustiprino sa
vo smunkantį autoritetą.

Dabar girdime, kad ir vie- 
Įnas įžymesniųjų musų bolše
vikų vadų suprato tos takti
kos klaidingumą. Tik dar, 
matyt, ne visai suprato, nes 
dar aiškiai nepasako, ar rei
kėjo bolševikams dalyvaut 
seime, ar nereikėjo; sako ti
ktai, kad buvę “galima” da
lyvaut.

Taigi tas paviršutiniškas 
revoliucionizmas, kuris sten
giasi apsireikšt kuodidžiau- 
sio griežtumo formoje, anai
ptol nėra taip revoliucinis 
dalykas, kaip daugeliui ro
dosi; dažnai jisai esti visai 
atžagareiviškas dalykas.

Tikra revoliucinė taktika 
yra ta, kuri stiprina revoliu
cionierių eiles, organizuoja 
jų spėkas ir silpnina atža
gareivius.

Ne žodžių ir gestų smar
kume yra revoliucinio darbo 
vertė, o tame, kiek jisai ar
tina mus prie galutino mu
su tikslo. '

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Qct. 6, 1917.

Pamoka musų 
“diplomatams".

Vokiečių valdžia nori ane- 
ksuot (prijungt prie savo 
žemės) Lietuvą, Lenkiją ir 
Pabaltijos provincijas.

Rusijos revoliucinė vai-

eišsižadės savo užgai
dų.

listai.
butų
staga
tų pa

Tuc
kad ( viejų šalių socialistai 
visomis jiegomis kovoja, kad 

,is Lietuvą (ir kitas 
niasias Rusijos tau- 
s kaizerizmo nagų.

mažės 
tas) i

O musų klerikalai su tau- 
tinink 
kad s 
priešą 
listus, jie girdavosi, kad jie 
(kleri falai ir tautininkai) 
išgausiu laisvę Lietuvai “di-

ais visados skelbdavo, 
jcialistai esą tautos 
i. Niekindami socia-

Jų‘

— SU r 
gaiš c 
džiųjų 
sostines, 
miems

;ijos” keliais.
diplomatai” — Bartu- 
ielskis, Yčas, Šliupas 
nktais iš žmonių pini- 
arė ilgus žygius į di- 
ir mažųjų valstybių 

siuntinėjo “įžy- 
asmenims” memoria- 
telegramas, bučiavo 
aus pantaplį ir vis pa
kraščiuose, kad iš to

popiež 
šė la 
gimsianti Lietuvos laisvė.

O kur jų veikimo vaisiai? 
Popiežius savo taikos notoje 
apie L 
Katali

ietuvą ir neužsiminė. 
<ų partijos vadas Vo- 
Je, von Hertlingas, 

kuris dabar užima tenai vy- 
riausiejo ministerio (reichs- 
kancle
su savo kolegomis Lietuvos 
pavergimo pienus.
“įžymus ponai”, kurių ma
lonės ub.agavo musų “diplo
matai”^ žiuri, kaip į kokią 
žaismę, į tą revoliucionierių 
kovą siji kaizerio įgaliotais 
grobikais.

do) vietų, daro kartu

O kiti

revoliuciniai darbininkai, 
bet ne ačiū musų “diploma
tų” “pasidarbavimui”, o dėl
to, kad jie eina visai kitokiu 
keliu, negu musų diplomatų 
“patronai”.

Ve delko mes, socialistai, 
turime t
kalams ir tautininkams, kad 
jų “pasidarbavimas 
vosdaisyės reikalui yra ne
vertas n
Tik pinikus jie iš žmonių iš
kaulijo savo tuščiais priža
dais, nieko gero nepadary
dami.

niano, kad paremia, sušelpia 
materialiai kakią draugiją ar 
kuopą. Bet ištikrųjų taip nėra. 
Plūgais pasinaudoja visai kas 
kitas. Juk draugija, ar kuopa, 
rengdama vakarą, ypačiai spek
taklį. pasidaro sau apie šimtą ir 
daugiau dolerių išlaidų. O kiek 
pelno? Labai maža, o kartais 
dar ir skolos pasidaro. Vadinas, 
visi pinigai, kuriuos draugija pa
inia už bilietus etc. eina ne pa
čios draugijos sveikatai, bet pa
šalinių žmonių: Svetainės ša
rvininkui, muzikantams, kostiu
mų įstaigoms etc. (T rengėjai 
turi tik darbo, bėgiojimo, nuo
vargio.

Publika, žinoma, vistik esti 
patenkinta, by tik gauna pasi
šokti, pasitrinti. Kas dėl lošimų, 
apie juos nėra ką nei sakyti. Kar
tais da da ; bet dažniausia tai 
tik šokiais publika ir tepasiten
kina...

Kai sakiau. pasilinksmini
mams neesu priešingas, ypač 
dailioms ir malonioms pramo
goms. Bet dabar gyvename sun
kiais, rūsčiais laikais, kur tos 
linksmybės atrodo kažinkaip 
klaikiai, ne vietoj. Kad paimi lai
kraštį, tai pilna korespodencijų, 
kuriose vien tik apie vakarus ir 
pramogas terašoma, ir tokiais 
parengimais korespodentai did
žiuojasi. vadina juos draugijų 
ir kuopų svarbiu veikimu.. Išti- 
kro gi tai visai ne veikimas. Mu
sų veikimas ypač šiuos laiku tu
rėtų apsireikšti visai kitaip. Rei
kėtų savo energiją suvartoti nau
dingam visuomenei darbui: ren
gimui rimtų paskaitų, laviniluos 
susirinkimų svarstymui gyvinu
siųjų dienos klausimų, diskusi
jų, o ypatingai —j sistemačiam 
žmonių švietimui. Tai butų iš
tik ro veikimas, nešas naudos 
žmonėms. Linksmyli^ms, šo
kiams ir pinigų mėtymams da
bar netoks laikas.—Iškė Bibel.

Sveikatos Skyrius

isės pasakyti kleri-

Lietu-

sudilusio dvylekio.

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 

yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinč 
ti ir šiaip asmeninis, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Monlvid, 3332 W. North 
Avė., Chicago, III.—Red.
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Musu Moterims
V ------ ---- Į ................, , ..... ________________ ■■

MOTERŲ PRIEKYŠTĖ 
—Pavyzdys No 8683.

turi dnug gerų ypatybių, ir la
bai paliks namų šeimininkei. 
Labai lengva pasiūti, iš viciitt 
gabalo; apsivelkama per galvą. 
Apikakle iškirpta keturkampiai 
iš priešakio ir užpakalio; be ran
kovių; pažastįs iškirptos iki juo
smeniui. Parankumui, butų la
bai gera priešakyje prisiūti dar 
kišenius. Priekyštę galima ne
šioti palaidą, kaip šiame paveik
slėlyje, arba, jei kam geriau pa
tinka, gali prakirpti skylute* 
per juosmenį ir įverti platų dir
želį kokių dviejų mastu ilgio, ir 
užpakalyj surišti dailiu mazgu.
Šios moterų priekyštes pavyz-

kirptas trijų dydžių: 36, 40 ir 41 
colių krutinės mieroje. .'Ui 
colių dydžiui (kaip paveikslėly
je) reikia yardų, jei mate
rija yra 27 colių pločio, arba 
•1% yardų, jei materijos ploti* 
yra 36 coliai.

gauti tokiai priekyštei susikirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti ten pavyz
džio numerį, kiek colių dydžio, parašyti savo vardą pavardę ir 
aiškų adresą ir, įdėjus konverlan kartu 10 centų markėmis, pa
siųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS PATTERN DEPT.. 
So. Halsted St., Chicago, IIL

1M-

NAUJIENOS
1840 S. Halstcd

Pattern Dept.
St., Chicago, UI.

Čia įdedu 10c pačto margėmis už kuriuos atsiųskite

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS:!

o

man pa- 

. . colių.

Skai tytoju Balsai ;
{Už i are 

rnonet
katąs šiame skyriuje nuo-
Redakcija neatsako.] s

Tie šok ai ir tie perstatymai.

Tikrai, kai per tą “patapą”.
Sako, kai tik vanduo pradė

jęs augstyn kilti, žmonės tmt

ne panašiai dabar ir lietuviai el
giasi — ne tik lietuviai: nege
riau elgiasi ir socialistai. Bet aš
tik apie lietuvius kalbu.

Atvykome šion šalin, palikę 
savo brolius ramiai gy
ti kame jie šiandie? 

sų senieji tėveliai, bro-

s, tarp svetimųjų, var-

Lietuvo 
veliant. 
Kur nu 
liai, sesers! Išblaškyti, po įvai
rias šal
gą ir badą kenčia. O mes patįs? 
Kur ir k
mes karės nepaliesti? Ar mu
sų jaunuoliai neimami kraujo 
lieti? A 
ar kiti gabenamieji daiktai ne
pabrango tris ir keturis syk tiek, 
kaip pirpia kad buvo?

O bet 
to visa 
čia linksmybes, pramogos, šo
kiai, bal 
butų rei(igiama, visados pilnos 
svetainės prisirinktų... 4

Aš net 
silinksmint geras daiktas lir žmo
gui reiktįlmgas. Bet kas iš tokių 
parengimų sem'ias sau naudos?

aip mes gyvename? ar

r maistas nepabrangęs,

i musų žmonės čia lyg 
neatjaučia. Visuomet

ai. Kad ir kasdien jų

u tam priešingas. Pa-

žmonės, kur lankosi į vakarus, 
moka įžangos nuo 35 centų iki 
dolerio. Tatai mokėdami jie

Atsakymai j klausimus.
M. Dailidienei, Pi ils ton, Pa. — 

bkių dalykų neaiškinu laikraš
tį. Eikite pas vietos gydytoją.

C. Shillingui, Dės Moines, la. 
-Apie tuos dalykus jau esu ra- 

;s laikraštyj, ir tai nėra jokia 
ga, todėl gydytis nereikia.
J. Senk., iš Castle Shannon, 

Pa., rašo: “Du metai atgal liko 
padaryta operacija ant ausies. 
Kaulas liko iškaištas. Bet ir 
dabar vis da teka iš ausies dvo
kiantis skystimas, nors bus jau 
du metai po operacijos. Kaip

(rali reikėti 
'Pečiaus pir- 

operacijos,

Atsakymas. — Operacija, ku
rią jums darė, yra nepasekmin- 
ga. ji turėjo sustabdyti tekėji
mą iš ausies, o jei nesustabdė, 
ji nuėjo niekais, 
antros operacijos, 
ma negu ėjus ant
reikia bandyti gydytis kitokiais 
budais. Mažu jie pagelbės. Tuos 
budus patars ir pavartos vietos 
gydytojas. Svarbu yra ausį vi
sada laikyti švarią, todėl kasdie
ninis jos išvalymas yra reikalin
gas. Po išvalymo ir reikalingų 
vaistų pavartojimo reikia labai 
liuosai užkimšti vata įėjinią į 
ausį, bet taip, kad pūliai galėtų 
sunktis lengvai į tą vatą. Kaiti
nimas dalių apie ausį porą sy
kių dienoj yra patartinas daly
kas. Viso kūno sveikatos pa
statymas ant augšto laipsnio ir
gi gali pagelbėti. Vaistus ir ki
tas reikalingas priemones pabur
tos vietos gj’dytojas.

Tai ne pirmas.
A. G. iš Pamauna, Pa., rašo: 
“Ant brekerio akmuo numušė 

man koją. Pradėjo ją sukt ir

bonkutę vaisių įsakymu imti 
5 lašus 3 sykius dienoj su van
deniu. Kada kaja sugijo kiek, 
aš nusprendžiau nečėdyt vaistų, 
tad ir paėmiau po 15 ar 20 lasų 
kokius tris kartus. Už kelių 
dienų pradėjo skaudei po kru
tinę, jaučiau tartum kas mitru-' 
ko ir genda. Jau praėjo 20 die
nų ir vis taip. Atėjo mintis, jog 
galėjau užsinuodyt, todėl nuė
jau pas tą patį daktarą ir pasa
kiau viską, jis davė receptą ir 
liepė gert vaistus ryte ir vaka
re. Abejoju, ar pagelbės. Ar 
negalima prisiusi receptą nuro
dant vaistus, kurie pagelbėtų?

Atsakymas. — Negalų , nes 
niekam receptų nesiuntinėju, o 
kita man jūsų liga arba užsinuo- 
dijimas yra nežinomas. Aš ne
žinau, kokie buvo tie vaistai, 
kuriais užsinuodijote (jeigu jie 
buvo nuodingi), nes vaistų nuo 
susižeidimų nėra. Išrodo, kad 

' arseniko prirengimas buvo jums i 
užrašytas, bet tikrint negaliu. . 
Kiekvienas nuodas reikalauja ' 
savotiško antidoto. Daktaras žį- | 
no, ką jums davė, todėl jis gis i 
riausiai žino ir ką duot prieš tuos 
vaistus. Aš manau, kad vaistai 
nepadarė jokių organų išsigini i- ’ 
mo (ko galima tikėtis), tai jo
kių vaistų imt nereikia, nes jau 
pervčlu. Dajug vandens ir myii- 
kšlas maistas yra geriausiai, lai
kant vidurius liuosais. Gali būt, 
kad turite visai kitą ligą, negu 
vaistais užžsinuodijimą. šiaip 
ar taip dabar tų vaistų jūsų ku- i 
ne jau nėra, tik bukite atsargus I 
kitą kartą. Nors maistas ir 
vaistai nesvietiškai pabrango ii’ ! 
patriotai pataria nieko nemes- j 
t i laukan, tečiaus vaistų ■ 
išbaigti niekad nereikia, kada 
j u nebereikia, ii’ niekad nereikia 
imt daugiau, negu daktaras įsaj- 
kė. Galite suprast, jog vaistai 
buvo veiklus, jei 5 lašų užteko 
dožai. Vaišijais galima nusinuo
dyti arba užkenkti sveikatai. 
Musu žmonės turėtų pasimokin
ti biskutį iš šios lėkei jos v nes 
daugelis imą vaistus savotiškai.

Dr. A. Montvidas.

vUe ir Platinkite
- - T? xt a a ”

Kazimieras Gugis

Vtda viįokius reikalus, kaip kriminahiki 
tr crvitiikuose teismuose. Daro 

kitokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

U2I $. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto OfiMs:
127 N. Bearborn ti 

nil-USsity
Tel. Central 441)

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku j 
“Naujienų” Ofisų, pažymėda
mi No 160.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, tlel biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

TELEPHUNE YARDS 272)

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgai

3315 S. Halsted St, Chicagi

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lėc.
Prie šių kainų priskaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra G A TV 8

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Balmaa MZ-M4 National Llfa
2» 8o. La Baile 84., Chieare, II).

Tel Central 6S90-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir «ubatoe vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numerio: 
1H« MILWAUKSE AVE„ Ckica«a, UL 

Tei Humboldt VI.

Nariai Cook Connty Reai Estate Tarybee 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda b 

maino namus, lotus ir fartnas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Pertiuri apstraktua, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. SSta ratvi
kampas Halsted Drorer 2M3

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

Valandos: 10—11 ryte 
2—3 po pietų 
6—8 vakare

3332 North Avė.. Chicago, UI.
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K Mano Pati
tokia rai

Bet in;|no pati yra baisaus bu
do, ir dėlto ji taip vysta ir vys
ta vis labiau, — ištiesų, tai nė 
ra jokiom priežasties x taip su-
kempėt!

Kam mokėti renda?
Savo pačią aš niekuomet 

mušu.
Aš manau, kad, aplamai,

ne- III.

Specialia išpardavimas tiktai šiame mė
nesyje 5 namų, kurie liko. Mes pastatėme 
38 dviejų augštų mūrinius namus ir tiktai 
5 liko, kurie neparduoti. Mes parduosime 
likusius 5 namus labai pigiai, tiktai šiame 
mėnesyje. Jeigu jus turite keletą šimtų do
lerių grynų pinigų ir mokate randą, ateiki
te dabar į musų ofisą ir mes parodysime 
jums šiuos puikius namus ir išaiškinsim są
lygas. Šie namai yra dviejų augštų, mūri
niai, gesas, elektros šviesos ,ir visas moder
niškas plumbavimas, ir tiktai 1 blokas nuo 
naujos didelės Crane’o Co. dirbtuvės ir arti 
3 karų linijų ir bažnyčios.

Mušt moterį yra visai bloga.
Aš galėčiau i 

svarbių prirodymų apie mano 
nuomonių teisingumą.

Maša yra stebėtinai negud- 
ng_ raus būdų.

Vakar mudu praleidova vaka
rą pas p0nus Hagenus. Buvo

išdėslyti daug Marijos Ivanovus varduvės. Su
si rinko gi 
musų banl

na svetelių — daug 
ko žmonių, muitinės 

Mano 
buvo pasi- 

velniai žino kaip. Pa

Bet dalykas eina ne apie pri- valdininku ir k i t ų. 
rodymus. Dalykus yra tame, Maša, suprantama, T
kad aš suvis netikėtai esmi pri- pu°»us 

sidariusi nugštą frizūrą ir apsi
vilkus aksji

—Kas ti i do frizūra?
siu jos. 

Ji tyli. 
—Mano

ominę bliuzą.
- kiau

yra
kunigaikštiene, kokia 
frizūra ?

BUCK RUN OIL *U2 REFINING C2

Vos Kelios Dienos Beliko
Pirkti po $1.00 serus

BUCK RUN OIL AND JREFINING KOMPANIJOS
Nuo I0 ,d, Sausio-Jan. Šerų kaina šios kompanijos pakįla

šius kompanijos

Šulinys No 1. išduot nuo 200 iki 250 bačkų aliejam kasdien

Aliejaus bačka parsiduoda dabar po $2.00 ir betų mokama po 20c premium, tai vadinas, už 
kiekvieną bačką aliejaus gaunama po $2.20.

Šie namai bus parduodami su mažu {mo
kėjimu ir likusieji mažais mėnesiniais išmo
kėjimais.

Ateikite nedėlioję ir atsiveskite savo mo
terį ir mums bus labai malonu parodyti 
jums šiuos puikius mūrinius namus ir išaiš
kinti jums pirkimo sąlygas.

Sandera, Wajer & Co.
Namų Statytojai

4244 Archer Avė., arti Albany Avė.
Archer Cicero karai važinėja pro mus duris. 

Ofisas atdaras nedėliomis visą dieną

August Šalčiukas & Geo. Lucas 
UŽŽIURĖTOJAI IR PARDAVĖJAI

Gyvenimo vieta: 4411 So. California avė., Chicago.

i.

AKINIAI
IvairiGS 
Mados

$3.00
ir augščiau

ne.

Ai Z A '-—f ' •* t
I I Y

f

V \

ga,i reika,nuti akini»#arba
Aš esmi AKIU EXPERTAS, 20 METU prakti- 

auVm?}* an* GATVĖS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiamsAKINIŲ. į
Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali- 

KUOjasi akių ligose ir kaina nebus brangesnė kaip jus mokėsite iusvelie- md arba optikai.
Ateikite į ofisą—

Dr. FRANKLIN O. CARTER
Akių—A ilsu—Nosies ir Gerklės Specialistas 

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL.
Visas antras augštas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 12 dieną.

ėjęs prie labui liūdnos ir man 
pačiam stebėtinos išvados: man, 
kaip pasirodo, reikės likti neiš
tikimu savo principams ir pa
kelt ranką prieš pačią.

III.
Apsivedimas be kraičio 

tiesiog neprišista tomas.
I O vienok, nebuvo tai kraitis, 
kur mane užžavėjo.

Mano pati turėjo lūšnelę ir 
truputį grynais pinigais, bet 

tokį turtą aš galėjau gauti ir ki
tą vesdamas.

Taipjau negalima sakyti, kad 
a.š bučiau apsivedęs iš didžios- 
kraštos meilės: ženyboje meilės 
niekuomet nėra pasekmingos. 
Savo Mašą aš apsivedžiau todėl, 
kad ji man patiko. Maša belo ne
buvo iš pačių negražiųjų merg
šių: didelė gudlrgalve, pajotžar- 
ga, juokdarė ir tokia buini-rau- 
dona.

Aš linkęs prie buiniųjų...
Mašos akyse nuolat liepsnojo 

tokia savotiška, patraukianti 
ugnelė.

Dabar tos liepsnos jose nebe- 
matvt. Maša nūn pasidarė to-

I fkia susmukusi, pilka moteriškė, 
kaulai ir oda. Nuolat užsi

dariusi savyje, tokia paliegusi, 
tyli, surūgus.. Kartais žiuri, 
žiuri į ją ir nusigręži nuo jos:— 
aš juk dar jaunas vyras, vos 

I pradėjęs trisdešimt treciuosius, 
eęu stiprus, nepailstąs, žaliukin- 
gas vyras — ir kaip ilgai aš tu
rėsiu gyventi su tokia dekaden
tiška figūra?

Krutinę — kaip šachmatų sta
lelis; strėnų visai nėra; veidas 

I toks, pageltęs, raukšlėtas; akių 
žvilgiai — rodos, kad ji dar va
kar palydėjusi į kapines savo 

I pirmagyinį. Nu, fiziškosios išti- 
Į kilnybės ji iš manęs tegul nė ne
reikalauja, jeigu ji jau tokia! Aš, 
beje, visai ir nesislepiu tuo, kad 

Į daleidžiu sau tūlų laisvių už že- 
I nybinio gyvenimo ribų. Aš dargi 
I esu įsitikinęs, lead niekas man 
I nė neišinėtinės delei tų mažų 
I šelmiškumų. Beje, su ta musų 
kambarine, Dunaša...— su ja

I ištiesų nereikėjo prasidėt.. Juo 
labiau dėlto, kad tas prietikis 
negali būt priskaitonias prie 
leistinų, kad mums yra vaikų, o

I mus>ų kambariai nedideli ir 
virtuvė veik ten pat.

Nu, su Dunaška suvis nerei
kėjo — tai tiesa...

Bet užtaigi aš nei kiek nepro
testavau, kad Maša pavarė tą 
mergšę. Aš nepratariau nė vie-

I • *no žodelio.
Po to, kuomet tapo pavaryta 

Dunaška, per pusmetį mes netu
rėjome jokios kambarinės.

Maša pati visa atlikdavo, ir 
išties, buvo daug geriau ir ra
miau. O tausumo atžvilgiu kur 
kas praktiškiau.

Sutausotais pinigais Maša nu
pirko vaikams antklodėles. Ste
bėtinai gražias antklodėles. Da
bar pas mus tarnauja Agaška. Ji 
— senutė, ir dargi liguista: tu
rinti strėnose diegimą.

Mašai vienai vis dėlto buvo 
persunku, — su tais vaikais per
daug buvo vargo! Nu, tegul bus 
ir senė.

Man rodos, aš turiu teises pri
statyti save kaipo neblogą žmo
gų; aš juk, dievaž, neesmi toks 
opus, užmačia ar vaidininkas. 
Bendram gyvenimui aš esmi y- 
tin ertvus.

Be to, aš nešini joks skupuo- 
lis; aš mielai sutikčiau leisti 
Mušą kur nors, kad ji atsigautų, 
pasveiktų. Man juk labai pa-

—Bet kasgi, ar ji—?
Ne “kasgi, ar-ji”, bet kokia 

čia plaukų frizūra?
Ji žiuri 

stiklinėm 
toks page

maniu savo didelėm 
akim, o jos veidas 

raukš-
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Ko čįi 
aš netaip .

—Tu gi 
smaigius 
nė? Vistu 
neveikli, 
dysi su 
jom.

a taip žiūrėt j mane, 
au pasipuošusi nė ką. 
d manai, kad susi- » I
įlaukus likusi šaunes- 
k esi susmurkus ir 
Tik publikai pasiro- 

i tederamam pretenzi-

Su a'tsa cymu, suprantama, ji 
nesiskubii a.

Ir pradeda ardyti plaukus.
numano, kad aš turiu

Bet pripažinti
- perdaug mat pas

Ji gerai 
tinkamą skonį, 
tai nenori 
ją sau m y lybes.

Plaukus ji susitaiso glūdžiai, 
ir rodo tokį surugusį veidą, tar
si pjaujan 
padaryta c 
no atsineši 
laukinis, (

a. Pasigailėkite! Jai 
idelė nuoskauda, ma
linąs link jos esąs

ai supratau tuos jos 
irotestus; jie mane į-tyliuosius 

žeidžia iki gyvam kaului, bet aš 
stengiuosi suvaldyt savo piktu
mą.

Nu, bet kaip bus su bliuzą? 
ramiai kreipiuosi jon.

Nu, kas gi vėl su bliuzą?
Ir vėl ji ;:iuri į mane.
Jos stiklinėse akyse visiškas 

abejutiškuipas.
Aš ją su 

pranta.
Ji mielai 

mane, kaip 
kokie ruba
Bet negudris jos išdidumas ne
leidžia jai 
rėtų patirti 
pylankomis. 
ra ji manęs

—Nu, k 
ir vėl klaupia.

Bet į tą meškerę aš nesikaby- 
siu.

) rantu, perdėm su-

norėtų 
geriau 
jai geriau pritiktų.

išgirsti pas 
apsirengus,

dausties. Muša no- 
apie tai nejučia, a- 

. Bet šitokia meške- 
i nepagaus.
s gi su bliuzą? - - ji

Tu esi gudri, bet ir aš ne iš 
paikių.

Ir tylėsiu. Rengkis, kaip tin- 
Rengkis sulig savo sko- 

ei nori, ir Agašos 
inčs ir mauk kad ir

kaina.
niu, Ink, 
vatinės ke 
ant nosies

Aš nieko nesakysiu, nieko.
Mano Maša žiuri į mane ir 

laukia.
Bet aš ii

Kam visą
Klausk manęs aiškiais žodžiais, 
ir aš pasakysiu didžiausiu džiau
gsmu.

Aš pasiimu laikraštį ir pada
rau tokį veidą nei bučiau tvir
tai įknibęs skaityme. Skaitau 
apie Persijos šacho nedorybes. 
Maša tyliai atsidusta — nu, su
prantama! — ir nusigrįžta.

Ji pradeda mauties pirštinai
tes... Bet 
sa tai gal

Ar ji yra mano pati, ar nėra?
Ar mane, ar kokį kitą ji su

galvojo
žvilgančiais atbalsiais pas ponus 
Hagenus?

—Mesk tą bliuzą šalin!
Aš taip stipriai riktelėjau, 

kad Maša net truktelėjo. Bet 
gali būt, kad taip tik pasirodė, 
jogei ji sudrebėjo. Tatai pas 
ją nuolat madoje, — reikalinga

lė žodžio. Nežaisk! 
veidniainvbė?

pavelykite! Kaipgi vi- 
palikt?

kompromituot savo

Chicago Company Strikes Pay in the Chelsea 
Dutrict

CHICAGO, Dec. 27.—The Buck Run 
ing Co. of this cfty has just recelve^l 
ooe of men on the ground to the ęffect that its No. 

ii.l well was completed in the or the NE% of the 
3W‘/4, section 27. townshlp 24, range 17E, Rogera County, 

kla.; 145 feet of oil standing in the casing. This well 
will be put upon the beam as aoon as the weather moder 
ates, and the produetion is estimated at from 200 to 250 
bąrreK per day. /

The fract upon which this well tvos brought in is 
adjacent to the Tidal Oil Co.’s tract upon which a big 
well was brought in lašt week, reported locally to be 
350 barrelB. The produet of this section is pretty hign 
grėdo oi] and commands a premium of about 20 cente peiri 
barrel on the present market. • J.eases on six sections 
of land in this distriet are said to have been sold some 
timo ago for $2,000,000. There is a ready fnarket for 
the produet, as the field is connected with the! pipe Hnes 
of ąll the largęr coijnpanies who operato in thcį statė.

Oil ęnd Refin- 
a report from

Mums praneša, kad šitas yra 
paskutinis pasiūlymas ir kad 
labai galimas dalykas, jogei 
kompanija daugiau Šeru ne- 
beparduos.

Norinti prisidėti prie šios 
kompanijos ir nusipirkti jos

Tolinus gyvenanti išpildykite žemiau atspaustą aplikaciją ir prisiųskite savo orderius pačiu 
kartu su pinigais. Gyvenanti Chicagoje ir apielinkėse, atvažiuokite tiesiog i ofisą. Ofisas 
bus atdaras: Subatoje iki 9 vai., Nedėlioję nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare; panedėlio, u tur
niko, seredos ir ketvergo vakare iki 8 vai. Įvakare.
Nereikalaujate užmokėti v|sų pinigų. Prisiųskite ketvirtą dalį, o likusius užmokėkite per 
tris mėnesius. (Pavyzdžiui: jeigu pirksi 1(H> Šerų, tai gali prisiųsti $25.00, o likusius $75.00 
gali išmokėti per tris mėnesius po $25.00 Į mėnesį).

I
Mažiau kaip 100 serų neparduodame. Patariame pirkti šėrų kuodaugiausiai. Galite pirkti 
iki 10,000.
Kad Jūsų orderiai butų greitai užregistruojami ir laiškai tuojaus atsakomi, tai išrašykite or
derius ir siųskite pinigus tiesiog J. ILGAUDO vardu.

J. ILGAUDAS
su firma

CHAS. A. W00D & CO.
110 S. Dearborn St., 
Room 1016—Chicago.

mat parodyt, kad aš ją užuju.
—Bet kodėl toji bliuzą taip 

bloga ?
— Ne bliuzą yra bloga, bet 

tu!... Arba gal tu sumanei ei
ti pas močiutę, kad apsivilkai 
tuos atlasus? Pas ponus Hage- 
nus susirenka šauni draugija ir 
tau nors kartą reikėtų atmest sa
vo bajoriškus papročius....

Visą tą atkarųjį banalumą 
Maša nuolat parsineša iš savo 
motinos.

Reikalinga tik jai valandą-ki- 
tą pabūti tos gerb. damoš drau
gijoje ir aš turiu darbo visam 
mėnesiui, kol išvarau iš jos ba
joriškuosius aromatus, kurių 
ji ten prisirenka.

Stačiog dėlto aš jai ir užginu 
palaikyt artymesnius santykius 
su motina.

Maša apsivilko kitą, ytin de
ramą kašniero bliuzą, ir mes iš
ėjome.

(Bus daugiau).

lelephon* Humboldt 1271

Senas Rusas Gydytoj** ir Chirurgą* 
SpeeMiatae Moteriškų, VyrUkų b 
Vaikiokų, taipgi Chronilkų Ligų
OFISAS: 1578 Mi)wauke* Are 

Kampas North Avė Kambarv* 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryte 

1:80 iki 0 ir 7:80 Iki 0 vakare

Telephone Yards 50S3

Dr. M. Stupnicki 
8109 So. Morgan SU Chlcage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 H 

ryto Ir nuo 5 lk» A

ri--------------------- APLIKACIJA ——---- -----~~~
Gerb. p. J. llgaudas:

................................ •. 1918.
žinomi užsirašau ................ serų Bl’CK RUN 011

AND REFINING CO. ir kartu šiuomi prisiunčia $.........
Vardas ............................................................. . .................
Adresas ..............................................................................

Reumatizmas Sausgėla.
Neslkankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gčlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pačtą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :‘4AALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

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

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

j
■—■■■■ ■ ........................... .... .....

Tel. Armitage >84

DR. A. J. KARALIŲ
Gydytojas Ir Chirurgą

X-SPINDULIA1 
2121 N. VVeaiera avė. 

Valandos: •—12 ryte: 2— 
vakare.

s
IS

-»

HA5TER 5TEP1
I

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
Ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Ju

sti miera—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Destgning Schoo]
J. F. Kaanicka, Perdėtinia

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

Vyrišky Drapanų Sargeliai 
'Nauji neatimti, daryti ant užs«« 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
?30 iki $50, dabar parsiduoda po $1S ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamot 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdiei ą, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S» Halsted SL. Cb.icaac* -ik

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Kaomas per 18 m*- 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akuieris.

Gydo aitrias ir chronilkas ligas, vy
rų, moterų ir vaiku, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie 
tairus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IStk 
fit. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, !> 
• 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stree

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

J 
■



Subata, Sausio 5, .1918

Sausio 15 d., 1918 m.

Laikrodėlių i r visokių aukso daiktų 
krautuvė

K. Nurkaičio, 1617 N. Robey St.
ymo Akių Gydymo ofiso
7 \V. Madison St.

“Keleivio” išsišokimas. I

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
III čio Bajono narių visuoti ..ųs 
suvažiavimas Pittsbmge, 16 d. 
gruodžio, 1917 m., apsvarstęs

Didelis Gaisro Išpardavimas

Lietuvių Tautiškos Kapines
„ niętj.is tapo įsteigtos Lietuviu Tautiškos kapinės, kurios
priklatiso visiems C3hicu«<»s lietuviams, bet da ng uimi i dxar vra iiki- 

žai žinomos.
Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint ją pabaigų, pavienčse 

duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nrto 35 dol. ir aukščiau.
PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Ketu avė. o nuo 

ten į pietus.
Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.

Al USER K A MUS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
3’13 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

snį apie Kovos ir Naujosios Ga-i 
dynės sustabdymą, vienbalsiai 
pasmerkia nedraugiškumą ir nc- 
socialistiškumą, koks tame strai
psnyje apsireiškia.

Tenai “telegramoje” iš Pbila- 
delphijos sakoma: “Pakol popic- 
ras kraustė, tai musų “revoliu
cionieriai” Vidikas ir Staliorai- 
tis paspruko”. čia žodis “re
voliucionieriai” (svetimžodyje! 
turi reikšti, kad jie netikri reve- 
liucfonieriai. O už ką? ( ž tai, 
kti<i “paspruko”. Hu-

sijos revoliucionierių paspruk
davo ir jų draugai džiaugdavosi; 
net musų priešai pirmeiviai, to
ki, kaip “kadetai”, nė mažiau 
šio šešėlio nemesdavo ant pas
prukusių soc'ialistų.

Kasgi dabar pasidarė, kad mu
sų pačių tarpe atsiranda tokių.

Pas BALNIS IR PUND1NAS 4536 S. Paulina St

Panedelio rytą Gruodžio 17 d„ 1917 m. ir tęsis iki Gruodžio 27 dinos
ŠIS IŠPARDAVIMAS BUS PER INSURANCE ADJUSTERS S. HORNER & CO.

Tavoras turi būti išparduotas į 10 dienų už pusę kainos

KUR KAINAVO 100 DABAR BUS PARDUODAMA 50c ARBA 70c.

BALNIS & PUNDINAS
4536 S0. PAULINA ST. Tel Drover 3774 CHICAGO, ILL

| Pranešu Gerbiamai Visuomenei, ■ 
kad aš atidarau lietuvišką Aptiekę, Roselande, g 
Sausio 6 d. Užlaikysiu visokias žoles, šaknis ir ii 
kitokius dalykus, kurie randasi aptiekoj. Re- J 

g ceptus sutaisau su didžiausia atyda.
Reikalui esant meldžiu atsilankyti, o gan- U 

site pigesnį ir geresnį patarnavimą negu kitur. U

Į PETRAS SINUSAS i 
g REGISTRUOTAS APTIEKORIUS, ■ 
g 10646 So. Michigan Ave., Roeeland-Chicago, III. ■ 
IlIlIlIHIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIim

'Poliaus rašo pats redaktorius:
“Nesenai Pildomasis Komi

tetas vieną konferenciją dėl 
Kovos jau turėjo ir buvo įsa
kęs redaktoriams valdžios iš
erzinti, bet redaktojiai ne
klausė”.
Visos musų agitacijos, višos 

prakalbos ir rašymai, anot Ke
leivio, tai buvo tik “erzinimas" 
valdžios. Mums gi rodėsi visuo
met, kad tai buvo kova už dar
bininkų išsiliuosavi’iti.

Męs jokių erzinimu arba be
tikslių išsišokimų, nemalonu* 
nė dabar. Kovą už laisvę pava
dinti erzinimu gali liktai tie, ku
rie pasmerkia ją. Argi Keleivis 
yrą pasirengęs itsisce'kinti ko-

rinį.
Pirmiausia reikia pastebėti, 

kad pittsburghiečių kritikuoja
mam Keleivio straipsnyje nėra 
nieko (langiaus, kaip tiktai kele
tas faktų ir nuomonių, išreik
štų laikraščio redakcijai nepri
klausančių asmenų. Redakcija 
tiktai paskelbė tuos faktus ir tais 
nuomones (o ne pati “aprašė”, 
kaipi sako rezoliudijos autoriai).

Klausimas dabar: ar tie as- 
< — L. S. S. nariai — ture- 
isės tuos faktus pranešti ir 

įmomones išreikšti, o redak- 
duoti jiems vietos laikra- 

‘? Pittshurghiečiai mano, 
kad ne, bet jie paduoda tik vie
ną ir 
parų 
vai <|labar esąs “sunkus momen
tas”.

Iš

-> (o ne pati “aprašė

Toliaus redakcija mint kokį 
ten “seną Philadclpbijos sąjun-

“Kovos red. pakalikas nygos 
Milionas Keleivį ir Naujienas iš-

mem 
j° t<f 
tas i

notyvą to savo manymo 
mimui, būtent, tą, kad Ko-

VISNA HMM BCGISTKUOTAl RUSAI APTOEKORIUB ANT BRIDGKPORTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso r*i*a<j»* nuo M.M Ir su- 

jjįįįt t į fcvPHIk' <ičiau. Sidabro rėmuo** nuo IJ.H Ir 
t» ‘ augičiau. Pritaikomo akiniu* u*dyk*.

0 A U r*"-") tcP* Atminkit i Galvo* sopėjimą*, n*rrilkw-
m. ma*. •kaudėjlmaa, ulvilkima* Ir

11 3y <Ia-4 ®F~ > tt- yra rainiai* {vairių ligų, kuri* gali
Ak /MU F /7h\A pralalinto* gerų akinių pritaiky-

I CTcljlJ t jf I * mu. Iltyrimaa utdykų, j«i p*rftl ar
i ir ’/l'a * skauda akis. Jei jo* raudono*, jei gal-

listų įrankiais, valdžios pataikū
nais, darbininkų suvedžiotojais 

•— už tai, kad tie įdėjo “Laisves 
Paskolos” skelbimą....

Čia Keleivis naudojasi bjauriu 
įrankiu patremti savo oponen- 
fus. Tas įrankis, tai dabartinis 

uukusis momentas.

to išeina, kad sunkiam mo
mente socialistai neprivalą kal
bėt įpie klaidas savo organiza
cijoje. Toks manymas tečiaus 
neišlaiko jokios kritikos. Juo 
gali vadovautis reakcionieriai, 
kurių atsitikymas prieš savo 
priešus priklauso nuo to, kiek 
jie s įgeba dengt savo ydas; juo 
keblesnis esti jų padėjimas, tuo'snis esti jų padėjimas, tuo 

daus yra jiems slėpt savo 
Bet tokiu manymu

i vadovauties revoliucionie- 
Kaip tik sunkumo momen
tą tina juos prie savęs kri-

silpdumus.
negą
riai.
tai s
tikos, prie svarstymo, ar musų
pačiu klaidos neprisidėjo prie

z H ^n*a* utdykV Atmink kad kat*
» || n<ra rvarantuojem akinio* ir ktaakfo*

nam gerai prirenka**.
M. MKSIKOrr, Kkap.rtaa Optika*.

/, . < **«**!? 1* ratkalaojata patarimo arba vaistų, ateikit paa mane. Al bursa »»•
A“*rU“J 1* Al duodu patarimus DYKAI. Galia 

padaryti blU kokiu* rnailku* Tai*to*. Al rekomenduoju tik GERU8 daktaru*. Al m* 
lran*a* Įmonių S M «8IWr, 114* 80. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS-
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvairų eilių.

nė kritikuoti nega’ėt.y Jis tar
tum sakyte sako to sunkaus mo
mento ponams:

^Viešpatie, aš ne toks, kaip 
jie; štai aš priešingas jiems”.

Su pasipiktinimu pasmerkia
me tokį Keleivio raštą. Jeigu 
jau jis negalėjo žmoniškiau tą 
atsitikimą aprašyt, tai rinkėjo 
velyk pa tylėt, o ne provokuoti 
savo draugus sąjungiečius prie 

ginčių, kur vieni apsitvėrę sun
kaus momento tvoromis visados 
suginčys kitus, neapsitvėrurfius.

L. S. S. III Bajono komisija:
S.Pikšrvs M. K. Bolvs,

J. Baltrušaitis.

Pažv

tiesti J

IJgkime į revoliucinio ju- 
10 praeiti bent kurioje ša- 
ir pamatysite, kad tai yra 
ką mes čia nurodome. Kaip 
riziso momentai revoliuci- 
judėjimui visuomet esti 

įgiausios kritikos momen-
niam 
vaisii 
tai; ii>tame yra jo spėka.

Kriziso laikas privalo stabdyt 
revoliucionierius ne nuo kriti
kos, o liktai nuo tam tikrų kri
tikos formų.
Naujienų arba Laisvės atsiliepi
mai!
Ii rir
užm
apskritai imant, buvo aštriai pa
sine
tūlų

Bet argi Keleivio,

knygelė 106 pufdap’y, «u gražiais popieri-
niais viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, Dl.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
M

1840 S Halsted St„_______ Chicago, DL

L.*S. S. 111 čiojo rajono kon
ferencija kuky ta gruodžio 30 d. 
1917 m. užgiriu papeikimo re
zoliuciją Ke leiviui, kuri buvo iš
nešta IlI-čiojo rajono visuotina
me narių suvažiavime gruodžio 
lt) d. 19917 m. Prieto šį kon
ferencija prideda, kad mes taip- 
pat žiūrime ir į Naujienas ir vi
sus kitus LSS. ėdikus.

Konferencijos
Pirm. J. K. Mažiukna. 
Sekr. S. P. Kasinskas.

s apie Kovos incidentą ga
ntai protaująs žmogus ką

asmenų; bet kas dėl Kovos 
takt kos, tai apie ją buvo išreik
šta taip susilaikančioje formoje, 
kad pittsburghiečiams prisiėjo

idant išaiškinus j ubs, kaipo 
paniekini-

mę, 
“rcvoliucioniškumo
mą.

Pittsburghiečių išsišokimas.
Dedame šitą Pittsburgli’o są-

teringą laiko dokumentą, kad 
skaitytojai matytų, kokio dar 
protavimo esama tūlose musų 
darbininkiškos, net revoliorinės, 
visuomenės dalyse.. Įdomus yra 
lasai dokumentas da ir tuo, kad 
po juo pasirašo ir J. Baltru
šaitis !

Truputi panagrinūsin^ jo tu

n e žiūrint t o, kad 
ui Kova, kiek tik drūta, nie

kindavo ir juodindavo ne tiktai 
Keleivio, Naujienų arba Laisvės 
taktiką, bet ir stengdavosi juos 
su dumblais sumaišyti! Ji buvo 
priėjus juk net prie to, kad ra
ginu sąjungiečius prie boikoto 
tų laikraščių ir spausdino kores- 
podencijas, kuriose su džiaugs
mų buvo pasakojama, kad to- 

m ir tokiam susirinkime mi- 
ieji laikraščiai negavę nė vie- 
prenumeratorians! Įsivaiz-

m a

kit 
nei
no

mokėt jai lygiu pinigu.
Dabar dar trumpai apie kiek

vieną tų trijų “nuodėmių’’, ku
rias išskaito pittsburghiečių re-

Joje sakoma, kad Keleivis pa
vadinęs “erzinimu” “visą musų 
agitaciją, visas prakalbas ir ra
šymus”. Viena, yra netiesa, buk 
apie “erzinimą” išreiškęs nuo
monę Keleivis; tai buvo ne lai
kraščio, o vieno L. S. S. Pil<L 
Kom. nario nuomonė. Antra, a 
nė Keleivyje, nė kitam kuriam 
socialistų laikraštyje ne-

agitacija, visos jų prakalbos ir 
visi rašymai. Iš pittsburghie
čių pusės tatai yra labai nedai
lus prasimanymas. Pats žodis 
“erzinimas” rodo, kad tenai ėjo 
kalba dauginus apie toną ir išsi
reiškimo budus, o ne apie turinį. 
Prie to-gi, įsivaizdinimas, kad 
Kovos špaltos tai buvo “visa mu-

Toliaus, pittsburghiečia'i pasa
koja, kad užsiminimas apie ne- 
Į>adorius Kovos užsipuldinėji
mus ant Naujienų ir Keleivio 
delei žinomųjų apgarsinimų, tai 
esąs “ naudojimąsi bjauriu įran
kiu". Bet juk tie užsipuldinėji
mai yra faktas! Kodėl pitts- 
burghiečiai nepagalvoja apie tai, 
kadr tie užsipuldinėjimai minė
tuosius laikraščius irgi stale į 
keblų padėjimą ( į juos prie da
bartinių sąlygų nebuvo galima 
tinkamai atsakyt) ? Kodėl, paga
lios, jeigu tie užsipuldinėjimai, 
pittsburghiečių nuomone, buvo 
geri, tai dabar apie juos negali
ma nė užsimini?

Na, ir ant galo tas “revoliu
cionierių pasprukimas”. Vidi-, 
ko bėgimą rezoliucijos auto
riai lygina prie Busijos revoliu
cionierių bėgimų. Jiems užten
ka to, kad vienam ir antram at
sitikime yra “bėgimas", dėl ko-j 
kių priežasčių, prie kokių aplin
kybių jiems tatai ne galvoj. 
Bile bėga, bilc nuo valdžios, bi- 
le revoliucionierius — tai jau 
ir reikią džiaugties. Et, vyrai, 
vyrai! Nestatykite savęs ant juo
ko ir nežeminkite revoliucionie
riaus vardo!

Naujienų redaktoriui kitąsyk 
irgi teko bėgti, bet su tokiais 
“■bėgimais’’, kaip Vidikas, jisai 
nenorėtų būt vienoje kompani
joje, kaip, manome, nenorė
tu ir joks kitas revoliucionic-
rius.

Tas faktas, kad net tokie ele
mentai, kaip Rusijos “kadetai”, - * • • • 1Naujienos, Keleivis ir Laisvė, j mi ntai, kaip Busijos “kadetai”, 

ji‘jgn jjp butu ncreic dabar at- gerbdavo revoliucionierius, ku

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, perai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsipuvo. Reu
matizmas pranyko, diepliai nebebade po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SAI U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baitrenas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, m.

riems pasisekdavo ištrūkt iš ca
ro budelių nagų, rodo tik, kad 
Pittsburgh’o sąjungiečiai turi 
mažiaus revoliucinės nuovokos 
ir už “kadetus”, jeigu jie tų re
voliucionierių žygius stato ant 
vienos lentos su nepateisinimu 
Vidiko bei Stalioraičio pasi-

Francnzų patarle sako, kad 
“tamsoje visos katės pilkos’’. Ir 
Pitsburgh’o sąjungiečiai per “re
voliucinių’’ frazių ūkanas jau 
pradeda nebeatskirti paprasčiau-

gadynes revoliucionieriai, t. y. 
socialistai, privalo visų-pirma 
mokėt aiškiai matyt dalykų skir
tumus. Tiktai tada jie sugebės 
nuosakiai protaut ir apsisaugo! 
besikeičiančiose gyvenimo aplin
kybėse nuo iškrypimo iš tiesaus 
kelio.

Toks-gi “revoliucioniškunias”,

juodo j e spalvoje, o antrą balto
je, yra niekas daugiau, kaip at
sirūgimas praeitųjų gadynių 
protavimu, aiškinusiu viso pa
saulio nuotikius kova tarp gero

Didelis Išpardavimas.
Parsiduoda nupigintom kainom 

auksiniai bei sidabriniai daiktai, 
kaip tai: laikrodėliai, deimantai, žie
dai, branzalietai ir daug kitokių 
daiktų. v

Užlaikoma viskas kuogeriausiai ir 
parduosim viski) nu- 
pigintoni kainom. Tai- 

■BLyįįlateikite ar atvažiuo- 
■ffiJBtkMraFlkite persitikrinti, o 

pamatysit e, kad nie- 
kur pigiau negalėsit 
gauti kaip pas mane..

Taipgi už akinius, kur pirma mo
kėjo! $1.00, dabar parduodu už 25c.

Nepamirškit ateiti persitikrini pas 
PETER A. MILLER,

2128 W. 22-ra gatvė, Chicago. 
Tel. Canal 5838.

Nusipirk Mosties'
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatuni Co. Prieš eisiant galt iš
tepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toii inostis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Ka-tik išėjo iš spaudos

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

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

MACBETH
Tragedija 

penkiuose aktuose.

Parašyta
William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon 

(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsteė St., 
Chicago, III.

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių: 
pigios mokestis, lengvi išmo
kėjimai; klesos dienomis n 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumif 
tuojaus.

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St.. Chicaięr Skaitykite ir Platinkite

1 “M ATTTTI?xta^ih
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Lietuvos Atstatymo Bendrove įvi£XdioSeK."yį- 
parduodama 5 serai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos ant vieno puiįkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru- hliii Liifcoc Užsisakymus siųskite ir
UBŲ Reikalaukite informacijų šiuo adresu:

i

L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION 5%Fifthave’NEWyork

Chicago ir Apielinke
Išnešė už 15 tūkstančių 
dol. brangakmenų.

Keturi ginkluoti banditai 
kar užpuolė David Iloltz’o J u

(and gt. t’žkomandave “ran
kas augštyn!” banditai pasiėmė 
iš krautuvės apie už 10 -15 tū
kstančių įvairių brangakmenų 
ir. susėdę j du jų laukusiu auto
mobiliu, nuvažiavo savais k(-

Policijai įsakyta stropiai

rių krautuves, kur. man >ma, 
anksčiau ar vėliau blogdariai

Atsisako tyrinėt valsti
jos prokuroro žygius.

Teisėjas Kersten atmetė kun. 
E. \Villiams'o peticiją, reika- 
I a u j a n č i ą p a s k y r i m o 
prisaikintųjų teisėjų tyrinėji
mui valstijos prokuroro, Mac-

laiko atgal Hoynes detektivai 
užpuolę kun. \Villiamso namą ir 
darę ten kratą. Detektivai išsi- 
uešę daug NVilliamso popierų. 
Laike kratos, be to, detektivai 
esą neprideramai elgėsi su Wil- 
liamso motore ir lt.

Kun. \Villiams betgi nenusi-

Pagavo septynis

vo eptynis vagi- 
nuo 18 iki 20 
Areštuotieji pei

ju mėnesių jie suspėję pavogti 
už virš 100 tuksiančių dol. įvai
rių daiktų.

Kaltinamųjų byla bus atiduo
ta prisaikintųjų teismui. Vagi
lių tarpe randasi du lietuviškom 
pavardėm James Blasis, 
So. Hoyne avė., ir YVilliam 
bąn’as, 2229 Oaklcv avė.’

1 IK

Prof. Lomonosovo 
paskaitos.

Bušų organizacijų: Bušų Kliu
bo “Znanije”, Bušų Inžinierių 
Draugijos ir Bušų Nepriklauso
mosios Draugijos rūpesčiu pro
fesorius M. J. Lomonosovas, 
BusijoS misijos narys, skaitys 
du referatu “Apie Atsitikimus
Busi joj". Viena paskaita bus 
šandie, sausio 5, Einmet Meluo

kampas Tailor gtv. Pradžia 8

Antrą referatą skaitys neda
lioj, sausio 6 d., 2 vai. po pietų 
VValsho svetainėj, kertė. Mil- 
waukee avė. ir Noble gtv.

Be referatų. Rusų Kliubo

mną “Da zdravstvujet Bossija”

Užpuolė elevatoriaus

Du apsiginklavę blogdariai 
vakar užpuolė Inving Park ele
vatoriaus stotį. Atėmę iš bilie
tų pardavinėtojo 27 dol., blog
dariai įsėdo netoli stovėjusiu 
automobiliui! ir pabėgo.

Rengiasi paliuosuot
300 policistų

Policijos šefas Schucttlens 
rengiasi atstatyt nuo pildymo 
savo pareigų apie tris šimtus po
licistų. Pasenę.

Negražus 
pasielgimas

Chicagos Lietuvių Vyrų ('.bo
ras, vadovaujamas pp. S. Di
liaus ir M. M. Juodžio, iškirto 
puikų šposą Chicagos Lietuvių 
Socialistu Vvru Chorui. Prie to v £
šposo jie rengėsi per kelias sa
vaites ir per Naujus Metus su
rengtame LSS. 4-tos kuopos pa
silinksminimo vakare, Mildos

Ch. Liet. Soc. V. Choras ru- 
denyje dikčiai padidėjo, lodei 
senu dainų nedainavo, bet nu- 
tarė mokyties naujas, kurias 
jam suteikė Susivienijimas. Juo
dis sužinojęs, kad choras kaipo 
naujas, tuo tarpu gali gerai dai
nuot tik dvi naujas dainas su 
tūlo pono-draugo pagelba, išga
vo iš Soc. choro gaidas ir išsimo
kino “Jaunimo Giesmę.” Min. 
vakare jie pirmutiniai užėmė 
vietą ant pagrindų ir sudainavo 
tą dainą. Gale programo Soc. 
choras išėjęs jau nenorėjo kar
toti tą pačią dainą, taigi buvo 
priverstas dainuoti kitą, kurią 
nevisi dainininkai mokėjo.

Juodis ir nekurie jo choristai 
vėliau šaipėsi ir džiaugėsi, kad 
pasisekė užtaisyti šposą Soc. 
Chorui, kuris jam tarsi tas ša-

Naujienų skaitytojams gal 
bus neaišku, kodėl Ch. L. Vyrų 
choras negalėtų dainuoti tos dai
nos? Todėl, kad tą dainą paga- 
Liet. Soc. Dain. Am. ir Susivie-

Let. Soc. Dain. Am. ir Susivie- jv du iš kitos. Debatai užėmė a- 
nijimas duoda dainas dovanai 
tik tiems chorams, kurie pri
klauso prie Susivienijimo. O 
Ch. L. V. Choras nepriklauso 
prie Susiv.., tik nori naudoties 
dovanai jo dainomis (ta daina 
kaštuoja .$10.00) ir kenkti Soc. 
chorui. Jie juk ir vardą prisi
taikė taip, kad jis mažai skiria
si nuo Soc. choro: stoka tik vie
no žodžio.

Šį dalyką Soc. Choras, kuo
pos, kurios užlaiko jį ir pats Su
siv. turėtų atkreipti atydą.

J. Jankauckas.

Liaudies Tarybos 
prakalbos.
' Ryto, sausio 6 d., Chicagos 
Liaudies Taryba rengia didelį 
viešą susirinkimą — prakalbas 
Čarpenter’s svetainėj, 6412 So. 
Halsted st. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų.

Tarp kitų kalbės Wni. Knise, 
jaunų socialistų lygos sekreto
rius, Frank Shiflersmith, Wm. 
Nathanson ir Jos. Morris, soc. 
kandidatas į aldermanus nuo 32 
wardo.

Bus kalbama apie svarbius 
dienos klausimus. Suprantan- 
tįs anglų kalbą tegul nepralei
džia tų prakalbų. Įžanga dy-

()ie porą valandų. Už nuosai
kumą debatuose kreditas pri

klauso menševikams, nes deba- 
tiuMlami daugiau rėmėsi faktais 
ir geriau laikėsi temos. Bolše
vikai mažai skaitėsi su faktais 
įr teina. Bet už tai vartojo daug 
skambių žodJžių ir nieku nepa
matuotų pavyzdžių. Prirodyme 
iš kur atsirado vardai “bolševi
kai” ir “menševikai” jie nupa
sakojo, buk jie kilę nuo dviejų 
garsių rašėjų, kurių pavardės 
prasideda su raidėm “B.” ir 
“M.” (minėjo ir pilnas jų pa
vardes, bet aš dabar jų nepa
menu), kurių raštus vieni ir ki
ti daug skaitė. Tuo budu jų pa
siekėjos ir pradėta vadint “bol
ševikais” ir “menševikais”, kaip 
had pas mus “šliuptamius”.

Iš menševikų puses buvo nu
rodyta tokio aiškinimo klaidin- 
gumas, ir parodyta tikrosios 
priežastįs tų vardų atsiradimo. 
Vis dėlto, neatsižvelgiant { ar
gumentus ir jų teisingumą, su- 
s rinkimo simpatija buvo bolše
vikų pusėje. Mat dabar labai 
inadoje bolševizmas.

Sekančią nedėlią, sausio 7 d., 
lekciją duos drg. A. Petrulis.

—M. Petrukas.

CICERO.

BRIDGEPORT
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VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie

Cukrus, burokų arbu 
nendrių, svaras ................ 8—8¥»

Miltai (Maišas)
¥t bačkos maišas.............. 2.85—2.98
% bačkos maišas...............1.45—1.51
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c 

Rugiu Miltai . , „ „Maišas
Bohemian style % bač. 1.31—1.43 
Juodi, ¥< bačkos ............ 1.20—1.32
5 svarai ................................... 29—34
Grabam miltai 5 sv. maiš. 31—35

Corn Mea!
Balti ar geltoni ............

Maisas (Honiiny), svaras

Ryžiai,
Fancy head .....................

; Bluc rose..........................
Bulvės

N 1 Mis., Mino. ir Dak. . .23—27
Pienas

Condcnsed, geriausias „.. l^ff
Vidutiniškas .............. .
Evaporated, nesald. .

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

Batterine
Plytose ......................
Šmotuose ....>............
Vidutiniškas ................

Kiaušiniai 
švieži extra ............
Refrigcratorių ,extra 
Refrigerątorių N 1 .

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

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

Kumpis, geras, svarui 
Prastesnis .............

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

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

Kalakutai
» švieži ............................

Šaldyti ............................
Vištos

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

svaras 
.. 5 ¥2-6¥2 
L. 5H—6%

svaras 
.. 10%—14 
.... 10—13 
(10 svarų)

(Kenas)

16H—
... 13—15c 

svaras 
,,,. 50-—55 
... 44—52 
.... 44—50

svaras 
... 32—35c 
.... 31—34 
... 29—33 

tuzinas 
.... 51—67 
.... 46—52 
.... 43—49

svarui 
16 ¥1—19 ¥s 

.... 17—20 
.... 13—D 
.... 13—10 

. ... 11—14 

.. .. 33—37 

.... 32—36

.... 45—5b

Atsibus
Dideli Masiniai Susirinkimai, kuriuos rengia Ru
sų ir Lietuvių Social-Demokratų Darbininkų Par
tijos (kairysis skyrius) Bolševikų ir Rusų ir Lietu
vių P. P. I). Unijos Lokalai 85, 604 ir 609 rengia 
masinius susirinkimus šiose vietose ir dienose:

Pullmane, Subatoj, sausio 5, 7:30 v. vak. Stanči
ko svetainėje, 205 E. 115 Str.

Town of Lake, Nedėlioj, sausio 6, 2:30 v. popiet, 
A. Blinstrupio svetainėje, 45 gt. ir Hermitage ave.

Bridgeporte, Utaminke, sausio 10, 7:30 vai. vak. 
Radavičiaus svet., 936 W. 33rd St.

Melrose Park Ketverge, sausio 10, 7:30 vai. vak. 
Fr. Lapinskio svet., kertė 25-tos ir Lake str.

Į paskelbtus augščiau susirinkimus publika kviečiama 
kuoskaitlingiausia atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

dienį laikė savo metinį susirin
kimą, kur buvo išduota raportai 
iš metinio kuopos veikimo (ti
kiuosi, plačiau apie tai praneš 
raštininkai). Beto, buvo ren
kama valdyba sekamiems me
lams. Išrinkta visi jauni, ener
gingi ir gabus vyrai. Galima 
todėl tikėties, kad šių metų pa
baigoj kuopa paaugs jei jau ne 
iki 1000 narių, tai penkių šim
tų ši u r. Iš pereitų metų raporto 
paaiškėjo, kad kuopa turi 200 
pilnai užsimokėjusių narių.

Į sekamą Rajono konferenci
ją rinkta net 25 delegatai. Beto, 
išrinkta ir nuolatinis kuopos ko
respondentas. Geistina, kad jis 
butų darbštesnis už praeitais 
metais buvusį korespondentą.

Pažymėtina dar apie darbi
ninkų rinkimą naujų melų va
karui. Seiliaus tokiuose rinki
muose negalima buvo priprašy
ti “kandidatų”, bet dabar kas 
kita. Komitetui padavus reika
lavimą 20 darbininkų, pasigir
do balsai: “aš apsiimu, aš apsi
imu, aš, aš, aš ir aš, ir aš”, taip 
kad raštininkas nespėjo nei už-

kuopos lianų ūpą, jų energiją ir 
norą dirbti kuopos labui. O kur 
dirbama tokia energija ir pasi
ryžimu, ten yra ir pasekmes. Ir 
naujų metų vakaras tai liudija. 
Jis buvo smagus, linksmas ir 
skaitlingas svečiais, nežiūrint 
dargi blogo oro. Turiu vilties, 
kad šiais metais kuopos nariai 
dirbs dar didesniu pasišventimu 
kuopos ir darbininkų klesos la
bui, skleisdami jų idėjas darbo 
žmonių miniose, agituodami už 
darbininkų organizaciją, socia
listų partiją, kurios dalimi yra

M. Petrukas.

Debatai
Gruodžio 30 d. LSS. 4, LSJL. 

1 ir LMPS. 9 kuopos surengė 
bendrą lavinimosi susirinkimą 
Fellowship svetainėje. Debatų 
tema buvo; “Kas yra tie bolševi
kai ir menševikai, ir kurie jų 
padarys dauginus gero Rusijai”. 
Debatavo 4, du iš vienos pusės

š draugijų veikimo. 
Gruodžio 30 d. Vyrų 
rų Apšvietus Dr-stė, 
i t k o n u t a re
eikli moterims pilną lais- 

ę lavinimosi bei apšvietus sri- 
ęje. Moterįs, kurių nemažai 
riklauso prie viršminėtos dr- 
;>s, tokiu nutarimu labai paten- 
intos. Savo lavinimosi pienus

P 
J 
ki 
jos žada paduoti ir LMP. Sus
ino 43 kuopos moterims, kad ir 
jos prisidėtų prie bendro lavi
nimosi darbo, 
kl 
g

Buvo pakeltas 
laušimas kas dėl draugijos or- 
mo 1918 metams. Išrinkta ko- 

misija pasiteirauti pas sekamu 
du laikraščiu: “Naujienas” ir 
“Laisvę”. Daug narių, žinoma, 
stovėjo už “Naujienas”, bet di-

v 
n

is tame, kad ciceriečiai ir taip 
si skaito “Naujienas” kasdie- 
į. Todėl, pasak jų, “Laisvė” 
‘i'iaus tinka imti organu,
Sausio 3 d. LSJ. Lygos 2 kp. 

Įnikę mėnesinį susirinkimą T.
: Gudg. svetainėj. Išrinkta na- 
( a kuopos valdyba 1918 me
nus. Kuopa, beje, rengia pa- 
inksminimo vakarą p. Pakšto 
(dainėj, kuris įvyks sausio 6 

Bus vaidinta juokažaisle —-

li

u, 
tu
si

Sausio 3 d. J. Neffo svetainėj 
rojo įvykti susirinkimas visų 
ceros draugysčių delegatų, 

ki d pasitarus, ką jų dr-stės ma- 
apie prisidėjimą prie Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos. Susirinkimo sušaukimui 
buvo psakirta specialė komisija, 
Ik t pasirodė, kad nėra nei pačių 
kpmisijos narių, neigi jų nuvei
kto darbo. Tai peiktina.

J. Aceris.

tui

ne

svanii 
30—35 % 
. 29—34 
25 ¥2—31

svarui
. 3-1—40
. 30—37 

svarui ■
. 29—33
. 22—26 
. 32—37

. 28—34 
dėžutes

. 19—28 
. 27—33

žąsis .............
žuvis (salmon)

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

Suris i i
Amerikoniškas (full crcam) svar.
šmote: .... i....................... 28¥s—35
Supiaustytas ... ...................... 30—38

Balta duona, svarui ..................... 8—9

Šitokiomis kainomis groserninkai 
turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, net jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino* 
mis.

DIDELĖ GYVENIMO 
MOKYKLA

Draugijų domai.
šiuo pranešame visų draiigi- 

priklausančių ir norinčių
įklausyti prie Chicagos Licdii-lįįįį' toliau.

vi j Darbininkų Tarybos, valdy-
ms sekamą: Ateityj, kreipian-
s by kokiais reikalais į Tary-
, reikia adresuoti naujojo Ta

rybos sekretoriaus, Fr. Jakavi-
čiaus, adresu, kadangi senasai
Tarybos sekr., St. Strazdas, pa
sitraukė.

Turint reikalo, adresuokite:
F. JakaviČius,

751 W. 35th st.
Chicago, III.

—Ch. L. D. Tarybos Pild.
Komitetas.

jų 
pr

be 
tie 
ba

t

Pagarsėjęs rašytojas sa
ko, kad gyvenimas yra dide
lė mokykla: faktai yra mo
kytojais, o prityrimai yra le
kcijos.

Jeigu jums kenkia vidurių 
betvarkė, jieškokite sutver
tų faktų ir prityrimų jųsų 
sandraugų kentėtojų.

P-as John Josefik, Lehigh, 
Iowa, rašo mums gruodžio 
12 d. 1917: “Visi kenčianti 
nuo vidurių betvarkės, ar 
nenoro valgyti privalo nau
doti Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą.

Aš turėjau skausmus po 
kiekvienam valgiui, bet vie
na bonka Trinerio Kartaus 
Vyno Elixiro prašalino ma
no skausmus, mano noras 
valgyti sugrįžo.

Aš esu, pilnoj sveikatoj ir 
galiu vėl dirbti”,

Paimkite šią lekciją širdin 
ir visuomet turėkite Trine
rio gyduoles savo namuose. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Tri
nerio Linimentas yra gyduo 
lė tokio pat pasitikėjimo reu 
matizmui, neuralgijai, strė-' 
nų gėlimui, nikstelėjimams, 
išsisukimams, tinimams ir

Kaina aptiekose 35 ir 65c, 
per krasą 45 ir 75c. Joseph 
Triner Company. Išdirbė
jai Chemikai, 1333 - 1343 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

(Apgars.)

Telephone Drover 9693
Dr. A. A. ROTH 

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visu chroniškų ligų 

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 popiet, 
7—8 vakare. Nedaliomis 10—1 dieną 
3354 S. HALSTED ST., CHICAGO 
933 S. ASUI AND AVĖ.

Tel. Havinarket 2544.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Te!. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
3514*16 W. 12th St., arti 
St. Louia Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th. 
St., Chicago, III.

REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAI
Ar .Jųsų name (jau randasi puikus Rusijos Revoliucijos paveikslai? 
Jeigu dar ne, tai nusipirkite tdojaus. Kaina 25c.
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. HalUted St., Chicago. Tel. Boulvard 7328

25*IfrSlAN 
RKISH 
TH

WtTH

Kas Išganys' Liaudį?

3.

tis

Knyga padalinta j skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškoio Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.

1840 S Halsted St. _ Chicago, III.
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Pranešimai
MASINLU SUSIRINKIMAI.

Rusų ir lietuvių P. P. Unijoa Lo- 
kalai 85, 604 ir G09 rengiu masinius 
susirinkimus šiose vietose ir dieno
se:

PaDmane, subatoj, sausino, 7:30 v. 
V. Stančiko svetainėje, 205 E. 115 st.

T»wn of I^ike, nedėl., sausio 6, 
7:30 v. v., A. Blinstrupio svet., 45 gt. 
ir Hermitage avė.

Bridgeporte, Utarninke, sausio 8, 
7*30 v. v. Radnvičiaus svet., 936 W. 
33rd St.

Me>r<H4c Park, Ketverge, sausio 10r

MPS. 9-tos kuopų bendras lavinimo
si susirinkimas įvyks nedėlioj, sau
sio 6 d., Feliowship House, 831 W. 
33 PI., 9:30 vid. tš ryto. Lekcijų 
skaitys d. A. Petraitis. Visi atsilun- 

, kvkite. —Rašt. K. Verbitskaa

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RANDAI DRAUGUOS DRAUGUOS NAUJIENŲ AGENTŪROJ

Evtra Pranešimas! — Viny LSS. 
kuopų išrinktieji komitetai reikale 
koncerto renginio naudai “Laisvės”, 
ir "Naujosios Gadynės”, būtinai turit 
pribūti sekuman susinnkiman, nes 
šimne susirinkime turėsime apsvar
styti pienų viršminėtaro koncertui. 
Susirinkimas atsibus sausio 5 d., Lie
tuvių knygyno kambariuose, 1617 
N. Robey st (arti Miiwtiukee ir 

tSTT North avė.). Pradžia 7 vai vaka-’i<o7ir l <kr^tr I"'- “rlnkUdi -
1 e .... ‘širdingai esat meldžiami pribūti.

—Komitetas.Į paskelbtus augščiau susirinkimus 
pubnka kviečiama kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti.

Pajieškau Onos Puidukės, savo 
pusseserės, kaimo Šilėnų, parapijos 
žežmurių, Trakų pavieto, Vilniaus 
mberniOB. Prašom praneši! jos ar 

‘ kieno kito šiuo adresu:
Ona Razulevičiukė, 

C-o K. K.
Bos 511, Sd. Milwaukee, Wis.

Pajieškau Jurgio šilingio, apie 30 
-—35 metų amžiaus; du metu atgal 
Jis gyveno Ledforde, III ir vargoni
ninkavo šv. Kazimiero parapijai, vė
liau iškeliavo Chicagon, ir kaip gir
dėjau, dirbo prie Sears Roebuck and 
Gp., ir gy veno adresu 816 So. Hal
sted str. Malonėkite greitu laiku atsi
šaukti arba kas žino pranešti, nes y- 
ra labai svarbus reikalas. Busiu, dė
kingas. Mano adresas:
S. M. J., Box 241, VVestvillc, III.

ATIDUODAMA RENDON Švarus, 

’l" kibaii pigiai. Taipgi priimanfe 
pakuleivius—suteikiame kuogeriau- 
sį piitarnus’imų.

LIETUVIŠKAS KOTELIS.
So. .lIulsitM, »d., Chicago

šviesius. šilti kambariai, su ar be val
gio.

itiot;

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI gera bučernė, turi 
būti parduota šin savaitę. Savinin
kas turi gerų priežastį pnrdav’inrui. 
Atsmaukite i
1640 So. Jerferson st., Chicago

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
.1. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North Avė.
.1. Lepeliu, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Duniblauskas, nutarimų rašt, 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmų ketver- 
gų kiekvieno menesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 \Vabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

A. Narbutas, fin raštininkas, 
„ , 27 E 102nd place
F. Shedvilas, kasierius

„ , ,, ,341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine pėtnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

X alkų Draugijėlės “žiedo” mėne
sinis susirinkimas jvyks/ nedėlioję, 
sausio 6. 2 vai. po pietų. Mark White 
S. svetainėje, Halsted ir 29 gt.—Visi 
"žiedo” nariai, o taipgi tie, kurie 
norėtų dar prisirašyti, kviečiami at
vykti. —Komitetas.

LSS. 170 kuopoa. S. Englewood, Ui 
‘vyks mėnesinis susirinkimas ne- 

_,.ioje, sausio 6d.. 10 vai. ryto, J. 
Butkeriėiaus s^vebtinėje. 8132 V in>- 
ceiincs avė.'—Draugai, atsilankykite 
paskirtu laiku: yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti. —Sekr. K. K.

LSS. 241 kuopoa Sioux City, Iowa, 
susirinkimas atsibus sausio 13 d., 
2501 C.onecst V. R.. 2 valandų <x> pie- 

susirinkiinų nedėlioj, sau-; tų Malonėkite visi atsilankyti, nes 
..i turjinc svarbių reikalų aptarimui.

--Fin. Sekr. Jonas Markūnas.

SI.A. 226 kuopa laikys savo susi
rinkimų nedėlioj, sausiu 6, d., 2 vai. 
po pietų. 1617 N. Robey st., arti 
North avė., Knygyno kambariuose. 
Visi nariai teiksitės pribūti.

l^iJL. 1 k p. mėneainin susirinki
mas jvyks subatėle, sausio 5 d.. 8 
valandų vakare, Aušros svet., 3001 
S. Halsted si. Ateikite visi, nes yra 
svarbių reikalų lųdarimui. Valdyba.

iUckford, III.—USJ.R. susirinki- 
naa atsibus sausio 5 d. Vokietaičio 11 
s-w<a*Rineje. 1012 S. Main st. Visi dra
ugai bei draugės malonėkite atsilan
kyti į šį metinį susirinkimų.

— Rašt. J. Valentas.

Meėe ratas.—LSS. 234 kp. laikys la- 
X niuo ' J.
sau 6d. 11 vai. ryto, Uiiiversity Sel- 
ttaamut svetainėj. 4630 Gross avė. 

susirinkime skaitys referatų 
rL A. A. Vasiliauskas temoj “A. D. F. 
^rditika”, Draugai, ateikite laiku 

k? būtinai visi. Kviečiami ir pa.šali- 
t-tti —Komitetas.

Jštts. Liet. Am. 185 kp., Indiana Ha- 
Tteor, Imi., susirinkimas įvyks sausio 
6 d 1 vai. jh> pietų, Ant. Mikalo- 
ihmus s»‘t., 212 — 137th gat. Vi
sam narius ir norinčius prisirašyti 
kr»eėiame atsilankyti. J. S. Stripeikis

LSS. 174 kuopoH mėnesiniH suni- 
rmkunas įvyks subatoje, sausio 5 <1. 
T. Mhženio svrt., kampas Kedzie «iv. 
ir 3H-to Place. Pradžia 7:30 v. vnk..

ku. nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. kurių negalima atidėlioti. At
siveskite noriničių prisirašyti.

Sekr I. Schegamogas«

Cicero, ĮH.—LSS. 138 kp. mišraus 
ihoin repeticija įvyks subatoj sau
sio 5 d.r 8 vai. vakare, Tamoliuno ir 
Gudgalio svet., 1147 So. 49th avė ir 
15 gatv.— Draugės ir draugai daini
ninkai, susirinkite laiku, nes j>o re
peticijų turėsime gražų ir juokingų 
pasilinksminimų ir bus siuntinėja
mi inkeliai su visokiom "fonėin"!

Org. A. K. Linge.

SLA. 129 kp. susirinkimas atsibus 
sausio 6 d. 2 v. po pietų Stanford 
Park svetainėje.—Visi malonėkite 
atsilankyti, nes bus nominacijos 
Pilti. Tarybos ir tt. —P. M. Akstinas,

LSS. 43 kuopos, Melrose Park, III. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 

16 d., 12 vai. dienų, Frank ir James 
svetainėje, 23 avc ir Lake si. Drau-

styti. Atsiveskite ir naujų narių.
—Org. A. I. Staškus.

SLA. 194 kuopos, Cicero, III. meti
nis susirinkimas atsibus sausio 5 d. 
’ vai. j»o pietų. Tamoliuno svetai
nėj, 1447 I9th Avc. Nariai susirinki
te visi, nes bus svarbu išgirsti kuo
pos turtas ir veikimas j>er 1917 me
tus. Taipgi atsiveskite ir naujų na
riu prirašyti. Pirm. K. P. Deveikis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Milw aukee. Wia.—hSS. 119 kuopa 
vakarų sausio 6. Bus 
labai įdomios komedl- 

os. Įvyks South Side Turner sve
tainėje. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

lošiamos dvi

Lietuvių Darbininkų LietraturO* 
Draugijos 38 kp., \Vest Pullman, III., 
metinis susi) inkimas įvyks nedėlioj, 
s.atsio 6 d.. .1. Grozdžio svetainėje 
(122 W. 12t) str.). Pradžia 1U vai. • 
iš ryto. Visi malonėkite ųtajlnnky- 
ti; yra daug svarbių leikau.ja^ 

—Rašt. S. Tilvikas.

' i ■. h i \ . i. 11 ’ 
: • l-i• 1 • •

\Lukauskytčs ir 
B ’ abi'W dukters 3 metų
■ W 9 Stanislavos. Už-~ S inii škite praeit;)

‘ ■»>!■ h'ik:) ir sugrįžkit
atgal. Gyvvnsi- 

«/* • w ine gerai. Jeigu
kas putėmysite 

’ kur jos randasi,
' piginąs, už tikrų

I——.—r.’Oa&ai pranešimų gau
site $5 dovanu 

Stanislovas Globis,
2920 Emerald A,ve., Chicago, III.

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO kaipo janito- 

rius. Kalbu rusiškai, lenkiškai, lat
viškai, vokiškai ir lietuviškai. Jani- 
toriaus darbų moku atsukančiai. 40 
metų amžiaus, nevedęs.. Malonėkite 
atsišaukti. T. Šalis,
671 W. 18th Str., Chicago, III.

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis'— savininkas apleidžia Chica- 
gų. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicųgo, III. k

A. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

PAJIEŠKAI’ DARBO btičernėje ar 
šiaip krautuvėje prie švarių žmonių. 
To darbo nesu dirbęs. Liuosas nuo 
Kariuomenės. Kalbu lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai. T. D., Room 4, 
64-66 N. ('lark St., Chicago, III.

RSIDŲODĄ labai pigiai kar- 
i iš priežasties nesveikatos biz 
arininko. Vieta apgyventa tir- 
lictuvių, lenkų ir kitų tautų. 
.. "įdirbtas per 25 metus. Kum- 
! l-tos ir Oakley Avc.

GUST HA1INE,
So. Oakley Avė., Chicago. 
"ĮDUODA 2 ‘shosvcaše’ai” ir 

kur galima vartoti

PA1 _____ „
čiamh iš priežasties nesveikatos biz 
nio salininko. Vieta apgyventa tir
štai 
Biznas iščlir 
pus

JIEŠKO KAMBARIŲ
SMUIKOS LEKCIJOS mainais už 

naudojimąsi priekiniu kambariu, 
kaipo studija, vienų dienų savaitėje. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų”” o- 
fisų pažymėdami Nr. 161.

PAJIEŠKAU kambario vienai ypa- 
‘ni„ tarpe 35-tos ir 28-tos ir tarne 
Halsted ir Wallase gatvių apielinkėj. 
Geistina prie laisvu ir blaivų žmo
nių, ir kad pagamintų namie valai. 
Atsišaukite šiuo adresu: 3316 S. Hal
sted Str. Tclephone Boulcvard 7328.

. REIKIA DARBININKŲ

REIKALAI '.IA MA PENKIOSI) Ešl-
MTYS APSUKRIU MERGINU PRIE
Arda rymo dešrų. pastovi s
DARBAS. GERA MOKESTIS. PI 1 
kTaI'SI I)ARBUI KAMBARIAI, PA
SILSI! 1 LAIKOTARPIS RYTAIS IR
PO 1‘IETU- ATSIŠAUKI

1)20 \V
ILLINOIS.

REIKALAI .IAMA 2 PATYRI SIU 
PARDAVĖJU (MERGINU) PRIE 
MAS TAVU TAVORU. LABAI GE
BA MOKESTIS. PASTOVUS DAR-

BACH.’S DEPT. store

2401
PAhSIDU

3 “vvallcase’ai , ««« n......... ......... 
aptickoje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “tienčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. ‘22 st (storas) Chicago.

BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, perai išdirbta vieta, iš priežas
ties išėjimo į kariuomenę. Pigi 
randa arba sykiu su namu. Parduo
siu u;

išėjimo į kariuomenę.^ Pigi 

ž puse kainos, jei pirksit tuoj. 
X\allace St., Chicago.

RAKANDAI

ENTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už rdlai pigių kainų, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20.. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakau 
port, 
ranci, a už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už. $60.00. L’.. 
yra i 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. ’ 
Parsi 
kitę

dus, 2 puikiu divonu, daven- 
laipgi $525 pianų su 25 m. gva-

Šis 
etas pigumas ir jums apsimo-

Viskas vartota vos 9 savaites. 
Inos taipgi po vien:). Atsišau- 
uojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
.edzie avė., arti 22-ros gatvės,
40, 111.

$50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
gsais phonografų, 2 Jewcl 
s, ir rccordus, taipgi puikų pi
li) metų gvarantuotų ir ir ke- 
rakandų už pirmų pasiūlymų, 

įius 9x12, $8, firankas, tapytus 
Viskas vartota 3 

štai. 1520 N. YVcstern Avė., 
igo, Ilk

UŽ 
sprin, 
pointj: 
anų 
lėtų 
Divo 
paveikslus ir tt 
men(> 
Chic

LSS. 235 kuopos. West Pullman, 
11L. metinis susirinkimą.?įvyks nedė
liok sausio G d.. J. Grozdžio svetai
nėj (722 W. 120 st.). Pradžia 1 vai. 
po piųtų. Draugai, nepamirškit at- 
siftMikyti: turim daug reikalų apta
rimui. Apart to bus renkami dar
bininkai vakarui, kuris įvyks sau
sio ?7 d. —Rašt. S. Tilvikas.

Kiek laiko atKal L88. 4 kp. buvo 
HMlarus pastatyt scenoj veikalų “ko- 
nŠTabamlistai", bet dėl tūlų priežas- 
- tapo |r-rmainyta. Dabar vietoj 
'•fcontrabandistų” bus statoma du 
veUudni: "Žmonės” ir “Vagjs”. Per- 
Maftyinas atsibus vasario 17 d., M. 
IfeMažio svetainėj. 2211 W. 23rd PI. 
Todėl meldžiu kitų draugijų ir kuo
mi:-nerengti toj dienoj panašių va- 
■•rij- —Komitetas.

3LA. 100 k p., Racine, Wis., meti
nis susirinkimas atsibus sausio 6 d. 
2 v;d. jm» pietų, VS'inters svetainėj, 

” gatvės. Gerbiami draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti; nes 

daug svarbių klausimų apsva- 
rsgyti. —Sekr. X J. Saitas.

XJH.P.S.A. 29 kuopa nutarė statyti 
vetkaių * is Meilės" nedėlioj, kovo 3 

svet. 1 tnlel visos pro- 
Omyviškos (Iraugijos malonėkite 
nerengti tų dien jokių jierstatjmų.

— Komitetas.
Lietuvių Hučernių ir Grosernių 

(lurbinmkų susirinkimas įvyks nvdė- 
u>į sausio 6 d., 1 v. po pietų, J. Mi- 

kUitiuno svetainėj. 23Tt So. Leavitt 
‘ri,’u”,h‘j* draugai, malonėki

te Kiekvienas atsilankyti į šį susirin
kimų; yra svarbių reikalų aptarti.

renkama nauja vaidyba 1918 
nirtams. —^.Or<rani7u,'iiu

REIKALAUJAM

Pajieškau pono L. BRODOMTCH. 
Jis prasišalino jau bus arti metų lai
ko; pirmiau gyveno Cicero, III. Gir
dėjau, kad išvažiavo į East St. Louis, 
111., o dabar nežinau kur jis yra; jis 
mažo ūgio: 1 pėdų ir apie 7 colių 
augščio; jo veidas rauplėtas ir vie
na akia; nešioja akinius; jo priežo
dis, visados sako: “panie ir tego”. 
Jis yra .lietuvis, bet gerai kalba ir 
lenkiškai. Kas tokį žmogų patčmys 
ir pirmas "praneš man jo adresų — 
gaus $5.0(1.

P. Meškel is, 
1009 Market St., DeKalb, III.

Lietuvių Žemės Korporacija reik.i- 
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokintis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati- 
Škai arba per laiškų:

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

Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setų, tikros skuros, di- 
vonv 
komodas, $12.00; valgomojo kamba 
rio s;
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
playiT piano už $210.00.
vbs 
arti

s, 89.00; misinginės lovos, $22;

etas, §250.00 victrola, deimenti-

Vartota
90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 

Kedzie Avė., Chicago.

NAMAI-žEMfi

REIKALAUJAM bučerio, kad mo
kėtų'lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai kalbėti.

V. Nausiedas, 
1645 \Vabansia avė., Chicago

REIKALAUJAMA 50 moterų prie 
tvarkymo popierų ir skudurų. Paty
rimas nereikalingas. Namas apšil
dytas garu, gera mokestis, pastarus 
darbus. Atsišaukite j

Gunrbihsky Bros. Co., 
2261 So. Union avė., Chicago

, TAUPYKITE PINIGUS 
gul jųsų randa moka už jųsų na- 

Modęrniškas naujas, 2 flatų
_____ _ _ _ 1 _." • 

e dirbtuvių prie Šaxvycr ir 45

ros, Vanduo, Gazas, Elektros

mų. ___ ,r______ .
muripis namas, 3 blokaj į pietus nuo 
Crar <
gatvės. ___

Suros, Vanduo, Gazos,.
šviesos, Cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotų 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:platesnių Žinių atsišaukite: 

151 h St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiunlimui

REIKALAUJAMA vyro, siuvėjo; 
pastovus darbas, gera mokestis.

Antanas Bagdonas,
617 XV. 37 str., Chicago

"MĄžAS pataisymas padarys
JUMS GERA NAMA”

ai parduodama namelis, 2626 
___  ;7?'. Apsukrus 

;us gali iš to pasidaryti puikų 
į. Pamatykite šių savaitę.
LAN, 38th and Archer ,Chicago. 

Atdara vakarais ir nedaliomis. 
Phone Yards 6539.

VV. «'|6th place, už $800. 
žmoi 
nam 
PI H

REIKALINGĄ moterų prie tvar
kymo skudurų. Gera, mokestis.

L. Rosenberg, 
1500 So. Bucine avė., Chicago

MOKYKLOS

Pirmininkas A, Chepaltls, 
4812 W. 15th st.. Cicero, RL 

Pirm. Pagclb. — P. Shvelnis, 
1442 Milwankee Avė.

Raštininkas — A. Rinkevičius, 
1681 Milwaukee Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milwaukee Avenuc. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pCtny- 
čių kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milwaukec Avė., 7:30 vai. vak. 
8-čių subatų kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.

Ą. Miščikaitienė, organizatore, 
n Emerald avė.
P. Balicklenė, nut. raštininke,

3443 So. Union Avė.
K. Paberelytė, finansų raštininke, 

1315 Glrard St.
D. Girdvainiene, iždininke, 

3255 So. Halsted St.
M. Dunduliene, kasos globėja, 

1915 So. Halsted Si
A. Kuhutienė, kasos globėja.

Harvey, III.: Z. Putramentas. 
15725 Finch Avė.

Chicago Heights, 111.: P. Steimontas, 
144 E 16 St

Spring Valley, III.: A. Jakubauskas, 
516 Cleveland SL

Livjngston, IJL: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, II).: Žiūkus, 

539 Collinsville Avė.
Springfield, UI.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon Avg
E. St. Louis, HL: K. žukauskl, 

123 St. Chdr Av0

-^SačhušėttSValštūoK

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 W. Flournoy St.

A. Tamošiūnas, vicc-pirmialkas,
1632 S. Sevvaror avė. Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštminkąs,
807 S. Spautdinp avė.

Wm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd. 

M. Kazunas, iždininkas,
1501 S. Ilarding Avė.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis, . ~ 
2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pirmsčdžio pag., 
664 W. 18th St.

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt., 
1948 String St.

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union Avė.

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Wentwort Avė.

str.

CHTCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

Pranas A. Druktainis. turtų sekr. 
1604 North avė.

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1551 W. Chicago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mihvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po plot.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

11. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edxvard Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Hawland Avė. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
102 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas,
■162 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Mihvaukee Avė. 

Dr. I. N. Palt. daktaras kvotėjas , 
165 Main Street. 

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp.
P. O. Box b2.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 
SHEBOYGAN, WIS, VALDYBA

Juozas Rukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukcvičia, turtų rašt, 
1023 Broadvvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Diclininkaitis, iždo globėjas
1124 High avc.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pelnyčių kiekvieno menesio Eagle 
Hali svetainėje.

LaU’rence, Mass.: P. A. Jotui
144 Elm Street

Uontello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St

Worcester, Mass.: M. Paltanavičių,
15 Millbury SL

MonteUo, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

MonteUo, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 šmes St

Mass.: J. Baniui)!,
50 Charles 3L

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskai.
101 Oak St

MonteUo, Mass.: P. Stiga,
S Arthur SL

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 Firrt SL 

Paterson, N. J.: A. Atklnd, 
273 River 

Newark, NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut

Bayonne, N. J.: A. Schwartzbiirg, 
24 E. 15th Street

SL

SL

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen avė.

M. Žukas, vicc-pinnininkas, 
1608 W. North Avė.

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1049 N. Marshfield

Jur. Kalninė, iždininkas, 
1965 Evergreen

avė.

avė.

avė.
G. Moldenhauer. daktaras-kvotėjas, 

1554 W. Chicago avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON. ILL. 

Vladislovas Markauskis, prez., 
355 E. Kensington Avė. 

Juozapas Shimkus. vice-prezidentas, 
10707 XVat»asb Avė. 

Frank Yurkus. prot. raštininkas, 
355 E. Kensington avė. 

Antanas Bertašius, fin. raštininkas.
349 E. 115 St. 

Antanas Enzhigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė. 

Mitingai atsibuna kas pirmų pėt- 
nvčių kiekvieno mėnesio, vakare. F. 
Shadvillo svetainė!, po N 341 E. Ken
sington avė. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimų: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B.

NEW YORK VALSTIJOJ:

Brpoklyn, N. Y. F. Pasniewski, 
87 Grand Street

Nekv York, N.Y.: Louis K r am,
299 Broadway

Rofi'hester, N. Y.: J. Brukne,
577 Hudson Avė.

Ydnkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ava.

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

\lbany, N.Y.: M. Lazarko.
42 N. Lark Street

Arosterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main St

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Ava.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main St

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard lt

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St

I0WA VALSTIJOJ:

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R<.

OREGON VALSTIJOJ:

Mrkumas L. S. ir i). Draugystės, 
Him \ford, III., metinis susirinkimas 

4rims naujojoj svetainėj (Vega Hali, 
• oS; ,r k*n‘P!,s 15 aYc ), sausio 6d.. 
191* m., 2 vai. po pietų. Malonėsite 
vmm. nariai atsilankvti, nes yra svar
iu* reikalų. —RHšt. O. Valiulienė

-U>LD. 29 k p.. Roekford, III ., SUHI- 
’ mkimas įvyks sausio 6 d.. 8 vai. va- 
Imro. 319 E. State str. Visi malonė
site atsilankyti. — Rašt. O. V aliulienė

Cicero. IIL _ Sausio 7 d. S. Žvibo 
svetainėj, kampas W. 1 ith st. ir 50 
avc., įvyks Liet, kooperacijos visuo
tinas susirinkimas. Visi šėrininkai 
iiraionėkit pribūti 8 vai. vakaro bu- 
4«Mii. —Sekretorius.

Tarptautinės Biblijos Tyrinėtojų 
Draugija laiko susirinkimus nedė- 
UoMiis. 1 vai. po pietų, Mildos sve- 
tiMieje, 3138-12 So. Halsted Str. Ryt- 
<h»no tema: ‘‘Sugriuvimas 'Bsbifio- 
oo . Vakare 7:30. Kviečiama visi 
ftaalankyt. Inžanga dykai. Nėra ko- 

h ktų.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO - ZIG- 
MONTO AREšKOS, kuris prasišali
no nuo manęs 11 dienų Augusto, 1915 
metais. Paeina iš Kauno guberni
jos, Panevėžio pavieto, Ramygalos 
miestelio; 33 metų amžiaus, tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, 6 pėdų 
ir 5 colių augščio. Kairės rankos

REIKALAUJAM 10 patyrusių mo
torų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus dnrbasy P. GOLDMAN, 
1820 W. Hth St., Chicago.

nykščio galas trumpesnis. DauginusW • 
dirbdavęs geležies liejyklose kailio 
molderis. Paliko mane su mažais 4 
kūdikiais dideliame varge. Aš lig 
šiol nežinau ar jis gyvas ar miręs. 
Jis pats malonės atsišaukti, arba kas 
jį žinote malonėkite pranešti. Už tei
singų pirma pranešimų skiriu $5 do
vanų. Barbora Areškicnė, po tėvais 
—Cicrauskiutė, 32, 155 pi. Hammond 
Ind. arba brolio adresu: J. Areška, 
1330 So. 501h Avė., Cicero, III.

REIKALINGA mergina prie taba
ko plėšymo. Darbas nuolatinis ir 
gera užmokesnis. Atsišaukite:

23rd SL, J ei. Canal 4019.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya 
tės, stenografijos, typevvriting, pirk- 
lybou teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonomijos, pilletystės, dailia- 
rašystfis.

Mokinimo valandos: nuo S ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:80. 
3106 So. Halsted St., Chicago, H!

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Bražcvičius, pirmininkas, 
' 402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congrėss St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubclis, teisėjas. 

313 Ouince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis,

152 Main str. 
Petras Milauškas, vėlatincšis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

St.

St.

90.

St.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACLJOS.

REIKALAUJAMA karpytojų ir lei- 
berių. Atsišaukite į

LEOPOLD, COHEN 1RON CO. «
31st and Homan Avė., Chicago.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

SLA. 226 k p. laikys savo mėnesi
ni susirinkimų sausio 6 d., 2 vai. po 
pietų, Viešo Knygyno kambariuose, 
1617 N. Robey St.. prie Mihvaukee 
.tve. Draugai ir draugūs, susirinkit 
Luku ir .atsiveskite naujų narių pri- 
au’ašyti. Sekr. A. Martišius 314 Edwords St.,

Pajiešknu Alek
sio N'alinskio, — 
kuris pirmiau gy 
veno Staiidard’e, 
III. Rockforde 
gyvendamas taip 
-gi vis žadėdavo 
grįžti | mainas. 
Taigi kas jį pa- 
tėmytų meldžiu 
man pranešti, už 
visas padarytas 
išlaidas atmokė
siu.

M. šakočius, 
Roekford, III.

RE1KAIJNGA 2 moterų arba mer
ginų prįe abelno namų darbo ir va
lymo.

PRESBYTERIAN HOSPITĄL 
1753 \V. Congrėss St., Chioigo.

PĄTĖMYKITEI Reikalingi moters 
pųtarnhuti namuose laike ligos, taip
gi buliuose arba veselijose, kreip
kitės į mane. A. DOBKIEWICZ, 
31113 S. Halsted St., Chicago, I1J.

Teleonas Yards 3111.

GARSINKIS NAUJIENOS

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avc., Chicago,

A. TLALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III.
j. Šmotelis,

10604 luibrook Avė., Chicago, III. 
JUlLlA ŽEMAITĖ.

III.

III.

III.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETO9 
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaitienė, pirmininkė, 
3500 S. Emerald avė.

K. Katkevičienė, pirm. pag.
• ‘ • 2252 W. 22 St.

T. Pabarškienė, nut. rašt.
3429 Wallace str.

E. Ulkaitė, fin. rašt.,
2137 W. 21 pi.

E. Šatkauskienė, iždininke,
3123 S. Halsted st.

O. Dobrovolskienė, kasos globėja, 
2321 S. Leavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja,
3514 S. Wentworth Avė.

Siunčiant i centrų mokestis, mo- 
ney order ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst suslnešimų 
raštininkei.

--------------------------------------- 1;..................................... ................

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Guniuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
Ji M. Varekojis,

2919 \V. Division St., Chicago, IJL p Grybas, prot. raštininkas, 
----------  ’ ’ 123 Ę 104th Place

Liubinas, pirmininkas.
2129 W. 21___ a St

Petrauskas, pirmininko pagelbin 
G64 W. 18th Street 

Tamkevičia, nutar. raštininkas.
1948 String St

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Avė.

L. Kasper, iždininkas, 
3117 So. Wentxvorth avė.

Portland, Ore.: Omara News Co.

J. NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. M St

OHIO VALSTIJOJ:

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Cleveland, O.: A. Valenton,

2120 St. CIalr Ad

Agentai, užžiurintis platini mg “N- 
ny” savo miestuose arba distrlktno* 
•e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th Št.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Grecnvvich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr. Smlth, 3819 S. Kedzie Avė., 
J. MinkeviČia, 3848 S. Albany Ava. 
žurauskas, 4053 S. Maplexvood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas, 2418 Princenter av.
A. Rasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kensinittono, Roselando ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
Wcst Side Skyr.: A. Ambrozevičiua, 

2337 S. Leavitt St. 
To\vn of Lake Skyrius: A. Barlašus, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

Bridfeville, Pa.: T. Gelchls, 
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Can 

Liberty Avė and Grant BL 
Kųlpmont, Pa.: \Vally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasovvskl, 

2809 Peno AvB 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbea M 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tusti* B
Duųussns, Pa.: K. U dėka, 

306 Hamilton avfc
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 JacksoB B 
Scranton, Pa.: Petrikys J,

• ' Ct. and Albpight Avt«

MICHIGAN VALSTIJOJ

Saginaw, Micb.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Art

INDIANA VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 
5013 Tad avė,

Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 
3727 Dcodor St.

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston StatlM

Gary, Itjd.: D. Bassin, 
1214 Broadwa>

WISCONSIN VALSTIJOJ

Cicero> }?37 "l’aT'ct. Cicero, Iii. 
St. Charles, UI.: W. Grabauskas, * 

Melrose Park, 111.: M. Karčiauskas, 
1908 Man str.

DeKalb, Dl.: Mik. Taruty * 
Dlvernoon, I1L: W. A. žiMnskas,

Bos 219
Rockdale, III.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Avė
Westville, III.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State SI 
Waukegan, III. J. Miloszeviče,

8(11 — olB 31
So. Chicago, Ilk: Ad. Tarvidas, 

8950 Houston Avė.
R0CW°rffi& WkaMalrn S.

w. m.: w.7Pii^.2o Sl

Kenosha Wis.: K. Paukštis.
809 Park Ii 

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette aya 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon O

CONNECTICUT VALSTIJOJ!

Bridgeport,

Tarrington,

Conn. H. A. Mailand,
24 Railroad Avė., 

Conn.: V. Kelmeli!,
62 Levris M 

Conn.: J. Pruselaitia,
775 Bank K

Waterbury,

New Haven. Conn.: J. Vajtkeyivte
286 Wallaca M.

WEST V1RGINIA VALSTIJOJ!

Minden, W. Va.: J. Kairunąs,Box 49.

F IMDFPFF IKI


