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Taikos tarybos vėl pertrauktos
\ ' f *

Vokietija laikinai pertrauke 
taikos tarybas

True translation filed with the post- 
itfasler at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Turkijos taikos 
sąlygos

■■■ '..x-■■■■-■=J,

1’riic translation filed wllh the post- 
master at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LIETUVAI REIKALAUJA 
NEPRIGULMYBĖS.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct, Ii, 1917.

Talkininką karės 
tikslai

Sukilimas vokiečių ka= 
reivių tarpe

Rusijos delegacija visai neatvyko 
j Brest-Litovską

Ko Turkija reikalavo iš 
Rusijos

Taip sako.jStockholmo 
lietuvių partijos.

LONDONAS, s. 5
WASH1NGTON 5. - De-

1 partijų

Kaip jie apibrėžti premiero 
Lloyd George jo kalboje 
Anglijos darbininkų kon
grese.

■ ""7/ '
True translation filed with the j>ost- 
niaster at Chicago, January 7, 1918, 
a* reųuired by the act of O<5t. 6, 1917.

VOKIETIJA LAIKINAI 
PERTRAUKĖ TAIKOS 

TARYBAS.

Delei rųsų reikalavimo per
kelti tarybas į Stockholmą.

LONDONAS, s. 6. Oficia
lia pranešimas išleista Berline 
snbatoj ir šiąnakt išsiųstas iš 
Zuricho sako, kad dėlei rusų pa
kvietimo perkelti taikos konfe
renciją iš Brest-Litovsko Į Sto- 
ckholma. ccntralines valstybes 4 *
laikinai pertraukė taikos tary
bas su Rusija.

Subatoj gautoji Zuriche žinia 
sako:

Kita sosto tarvba ivvko šian- •> 4 *
die Berline, kurioj dalyvavo 
fieid-maršalas von llindenburg 
ir gen. von Ludendorff. Po su
sirinkimo išleistas sekamas pra- 
ih-Šimas:

“Dvlei Rusijos valdžios pak
vietimo |>crkelti tarybų sėdynę 
is Bre.st Litovsko i Stockholmą, 
ventndinės valstybės laikinai 
suspendavo tarybas su Rusija".

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI REMIA RUSUOS 

REIKALAVIMUS.

šimo iš Petrogrado, Turkija sa
vo taikos sąlygose, siūle Rusi
jai liuosą perėjimą rusų lai
vams per Dardanelus laike ka
rės. bet kartu reikalavo, kad ru
sai apleistų Turkija ir demobi
lizuotų Juodųjų jurų laivyną.

I Stoykhobne išleido proklamaci-

1 bes

25.000 kareivių atsisakė važiuoti 
į Francijos frontą

True translation filed with the post- 
mn.ster at Chicago. January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSAI NEATVYKO I 
TAIKOS KONFE

RENCIJA.

Vien pareikalavo, kad posė
džiai butų perkelti į 

Stockholmą.

LONDONAS, s. 5. Sulig 
Vienuos pranešimo i Zuricb. iš 
ten perduotu Evchange Tele- 
graph Co., kada centralinių val
stybių delegatai atvyko Į Brest- 
Litovską atnaujinti taikos tary
bas su rusais,, jie ten neatrado 
Rusijos delegacijos. Viskas kas 
juos laukė, tai telegrama, rei
kalaujanti. kad sekantis taikos 
konferencijos posėdžiai butų 
perkelti Į Stockhohną.

Rengėsi prie iškilmės. 
•

Sakoma, kad valdžia niekad 
pirmiau nesirengė taip iškilmi
ngai priimti ir vaišinti Vokieti
jos ir Rusijos taikos delegatus. 
Specialiai traukiniai parūpinta; 
miestas pasipuošė, o miesto rak 
tai turėjo prigulėti delegatams, 
kol jie tėn buvo.

Bet nieko nerado.
Augšti Vokietijos ir Rusijos 

valdininkai turėjo dalyvauti lai
kos konferencijoj ir prirengta 
jiems buvo puikios vaišės. Spe
cialiai programai esą buvo su
rengti ir visuotinos šventės lai
kas buvo paskelbtas.

Tada atvyko vokiečiai ir nie
ko nerado iš rusų delegatų. Vie
na tik telegrama juos priėmė.

Remia reikalavimą pašalini
mo armijų iš užimtųjų 

žemiu. «k-

AMSTEBDAM. s. 5. Vokie
tijos socialistų organas Vor- 
vvaerts, sulig šiandie gautomis 
žiniomis, tvirtai remia Rusijos 
laikos reikalavimus pašalinime 
Vokietijos armijų iš visų Rusi
jos dalių, kurias jos dabar lai
ko.' ,

"Rusija sako tiesą", rašo tas 
laikraštis redakciniame straips
nyje. “Tai yra didelė svarba, 
kad ims padal ytumėm su Rusi
ja taiką liuosą nuo neteisingu
mų ir galimų nesusipratimų."

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIETIJA NENORI AT
SIžADeTI LIETUVOS.

Vokietija laikysis savo 
reikalavimų.

AMSTERDAM, s. 5. - Kanc
leris Hertling užreiškė reichs
tago komiteto -susirinkime pet- 
nyčioje. kad Vokietija turi lai- 

kylies savo sąlygų palikimo sa
vo armijų Lenkijoje, Lietuvoje, 
Kurliandijoje ir dalyj Estonijos. 
Taipgi Vokietija turi laikylies ir 
savo sąlygos apie balsavimą lo
št' victose> *

Šiandie ganiosios žinios skai
toma pranašavimu apsistojimu, 
jei ne suirimo konferencijos 
Brest Litovske.

True translation filed with the post- 
niastcr at* Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917;

Vokiečiai grasina rusams.
AMSTERDAM, s. 5. "Ru

sija turės prisimti ant savęs pa
sekmes, jeigu ji pėrtrauks tai
kos tarybas” tokius grasini
mas vokiečiu kariškais sinti- 4
gia^i yra išreikštas pusiau ofi
cialiame pranešinu', gautame 
šiandie iš Berlino.

Pranešimas pabrėžia, kad dė
lei pertraukimo Brest-Litovsko 
konferencijų jokių permainų 
karinėje ar politiškoje* situacijo
je nebus.

True translation filed \vith the post- 
inaster at Chicago. January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ESĄ N E AREŠTAVĘ 
SOCIALISTŲ.

armiją delei talkininkų tęsimo

Sulig šiandie čia 
gautos oficiales žinios, delčia ra
cija n ikalauja, kad Lietuva bu
tų užimta jos pačios armija ir 

lietuviškosios daljs Rusijos 
būti priskirtos prie naujos

tvbės. <

L Pilnas atgaivinimas Belgi
jos.

2. Atlyginimas ant kiek yri 
galima už sunaikintus miestus

turi

Sekami yra paduotieji Žin lo True translation filod with the post- 
er ui Chicago, January 7, 1918, 

as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
mas

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Vokiečiai sakosi areštavę 
kelis žmones už šnipinėjimą.

PETROGRADAS, s. I. 'bol
ševikų užrubežinių reikalu mi- 
nisteris Leonas Trocki išleido 
notą, kurioj sako, kad grafas 
von Mirbach, viršininkas da
bai* esančios Petrograde vokie
čių politiškos delegacijos užrei-

1. Rubežiaus linijos pasilieka 
taip kaip jos buvo prieš karę.

2. Bėgyje dviejų metą po įvy- 
kinimui taikos abi pusi turi pa
daryti konvenciją apie jurų pir- 
klybą ir konsulatus.

3. Karės nuostoliai, panešti 
pavieniu žmonių, turi* būti atly
ginti.

4. Turi būti duotos gvaranci- 
jos teritorijos nepaiiečiamybės 
ir laisvo vystymosi Persijai, pa
matais visiškos neprigulmybės.

5. Bus duotas liuosas perėji
mas Rusijos laivams per Darda-

6. Aprubežiuota mobilizacija 
turi būti leistina šalies apgyni? 
mui.

7. Rusija turi iškelti savo ka
riuomenę į savo šalį už buvusių 
rubežių laike 6—8 savaičių po 
pasirašymo po taikos sutartim, 
paliekant tik vieną diviziją, sau- 

gojimui savo rubežią.
8. Rusija turi demobilizuoti 

armiją iš specialiu armėnų pul
ku, taipgi demobilizuoti Juodų
jų jurą laivyną.

9. Turkija pasiliks savo vei
kiančiąją armiją delei talkinin
kų tęsimo karės. x

VVILKESBABRE, Pa., s. 5.
Manoma, kad 1 angliakasiai y- 
ra žuvę, kada užgriuvo didžioji 
gysla Pennsylvania Coal ('o. 
Barnum kasykloje, arti Pittsto- 
110. Tuo laiku kasykloje dirbo 
apie 100 žmonių, bet kiti liko 
išgelbėti.

škė posėdyje konferencijos, 
svarstančios karės belaisvių 
klausimą, kad jis gali prirodyti

mą neteisingumą žinios api<' 
mažumos socialistų partijos na-

laiku tik 
areštuoti

sako, kad pastaruoju 
astuoni žmonės tapo 

už šnipinėjimą, bet tie

mąja Socialistų partija.

os valdžia matomai vra sūkiai

gne nepriklausomųjų socialistų 
komiteto.

smūgi laikos darbui.
Atsiėmė.

Von Eckert, varde vokiečiu .4 
delegacijos, atsiėmė savo alsi-

Iš Rusijos
LIEPIA AREŠTUOTI SO

CIALISTUS

Bolševikai paliepė areštuoti 
kelis rusų sucialistus.

LONDONAS, s. 5

korė praneša, kad 
iucinis tribu-

ti socialistų vadovus Ceretelli, 
Gotz

laikr

černova ir kitus už ben- 
revoliuciniame 

bu-c
[irbiavinia

€

aštyje “Nabat”, kuris
ustabdvtas bolševiku

• v

translation filed \vith the post-
7, 1918,

True 
maste i' at Chicago, January 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

UKRAINA PATI TARSIS

Kaizeris bando užmegsti ry
šius su Steigiamųjų Su

sirinkimo nariais.

NDONAS, s. 5. - •TTailv v

diplomatą bando užmegsti
ryšiu 
kimo nariais. Jų tikslas yra ai- 

roidangi besipriešinančios 
vikams partijos nori pasi- 

alsisakyinu
ties ir pasakyti žmonėms, 

kad bolševikai prižadėjo' jiems 
duoti ta

Daily

bolši 
naudloti bolševikų

Mail korespondentas

valdžią sąryšyj su sušaukimu 
Steigiamojo Susirinkimo, ka- 

i vokiečiai aiškiai rodė, 
jie nenori pripažinti bolše- 
> kaipo atstovus Rusijos

danj.

’žmoinu didžiumos, ar net laiki- c
nais globėjais augščiausios val-

me, 
gian 
sniu

kad vokiečiai atras ^tei- 
ąjj Susirinkimą nuolanke- 
negu bolševikus daryme 

s. Kartu sakoma, jog Tro- 
žreiškė, kad buržuazija recki 1

ngiaili atiduoti pusę šalies, jeigu, 
ji ga 
tos pusės.

Rada nori tarties.

lėtą įgyti kontrolę ant kt-

Kalsimi; l’krainos

Jy NRada yra pasirengusi e j •

3. Neutralizavimas ir inlerna- 
cionalizavimas Dardanelų.

4. “Apsvarstymas išnaujo di
delio blogo papildyto Francijai 
1871 m." reiškia Alsace-Lo- 
rraine.

5. Įsteigimas neprigulniingos

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. G, 1917.

NEŠAUKS KARIUO
MENĖN

Užbaigimas pirmo drafto ir 
šaukimas antro drafto 

atidėti.

■True translation filed xvith the post- 
niasler at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

25,000 VOKIEČIŲ KAREI
VIŲ LIETUVOJE SUKILO

Apsikasė tranšėjose, nenorė
dami važiuoti j vakarini 

frontą

Lenkijos “susidedančios iš vi
sų tikrų lenkų elementų, dėlto 
kad tas reikalinga pastovumui 
vakarinės Europos".

taniija, Sirija, Palestina, visos 
jos turės atskiras tautines sąly
gas.

7. Rusijos ateitis bus palikta 
pačios Rusijos žmonių nuos
prendžiui.

8. Afrikos kolonijų gyvento
jai bus “pavesti administracijai

hi neleisti išnaudojimo naudai 
Europos kapitalistų ir Europos 
valdžių." c

Ne užkariavimų karė.
Lloyd George užreiškė, kad 

talkininkai nekariauja už:
Sunaikinimą ar išsklaidymą

Sunaikini m;j 
jos ir 'l'nt-kijos

Vien tik už patnisynuj ar su- 
naikinimą Vokieitjos konstitu
cijos.

Gž alčinima T urkijos sostinės 
Konstantinopolio, ar už jos že
mes, apgyventas turkų.

engri-

skirą taiką, bei patirti Vokieti 
jos norus linkui Mažrusijos.

Jei gaus maisto.

aprūpins Vokietiją maistu ir 
pripažins vokiečių interesus I - 
krainoje.' Korespondentas sa
ko, kad nė vienas šių dalykų ne- 
užganėdina ukrainiečių, bet jei
gu talkininkai negelbės Lkrai- 
nai, ar padarys nusileidimų bol
ševikams, Rada kartu su ka
zokais galbūt turės pasiduoti.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Draudžia daryti susi- 
nešimų.

PETROGRADAS, s. 5. šia
ndie išleista formalis uždraudi
mas bite nariui Rusijos Steigia
mojo Susirinkimo daryti susi 
nešimus su austrų-vokiečių de
legacijomis. Sakoma, kad val
džia suradusi kelis lokius ban
dymus.

Bolševikų žinių agentūra lei-

r Mihikov ir buvusis Ceretelli ba

grade, kuris dabar yra Londone, (|^ja Rusijoj.

\VASHIN(iTON, 1). C. - Pa
dėjimas karės departamente dė
lei trukumo drapanų ir aprūpi
nimo privertė kol-kas pilnai išsi
žadėti mobilizavimo draftuohi- 
jų žmonių.

Apie 125,000 žmonių, laukia
nčių pašaukimo j stovyklas 
(kempes) yra paliesti. Provost 
Marshall General Crovvder pa
tvarkymas sako, kad jokios mo
bilizacijos nebus daroma iki po 
vasario 15 d.

Patvarkymo .pasekmėm bus ta, 
kad daugiau kaip HMIJIOB žmo
nių paskirtų karinei tarnybai, 
bet dar neišsiųstų i stovyklas, 
bus duota progra gauti reklasi- 
fikaciją palei “Questionaire" m- 
stemą. 

4.

Kita svarbi ypatybė to jialva- 
rkymo yra lai, kad jis beabejo- 
nės sutrukdys šaukimą antro 
drafto iki vėlaus pavastirio.

Patvarkymas išleistas po to. 
kai laike kongreso tyrinėjimų 
j ><I<"-» kad i»i< >l>i l i « »-

Jiems kareiviams linksta dau
giau kaip 20.000 sirmėgų. taip
jau ir tuksiančių kilų dalykų, 
reikalingų žiemos parėdams.^

Truo translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

SUNAIKINO LAIKRAŠ
ČIO REDAKCIJĄ.

Tą darbą atliko Amerikos 
jurininkai.

SEA FI LE, Wasb., s. 5. - 
Sulig liudytojų, apie 15 20 A- 
merikos kariškų jurininkų, ve
damų dviejų civilių žmonių, 
šiąnakt Įsiveržė j vietinio radi
kaliu laikraščio-"Daily Call” 0- 
fisa ir beveik viską sunaikino, c *

Sakoma, jurininkai rainiai i- 
ejo Į laikraščio ofisą, išsitraukė 
savo revolverius, privertė 7 ar 8 
laikraščio darbininkus atsigulti 
ant grindų ir tada išmetė rai
des ant gatvės ir sulaužė presus 
ir rakandus. Paskui jie ramiai 
pasišalino.

True translation filed vvith the post- 
npisler at Chicago, January 7, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

* 200 “NEGERŲ” LAIK
RAŠČIŲ

Krasa turi sąrašą nepaklu
snių jai laikraščių.

\VASIIINGTON. D.G. Kra- 
sos departamentas betyrinėda
mas ne lojalius ir maištingus iš
sireiškimus laikraščiuose ir žur
naluose, sudarė sąrašą 200 laik- 
rfiviii. kuriems gali Imli atimta 
teisė naudoties krasa.

LONDONAS, s. 5. Gauto
ji iš Petrogrado bęvielinė žinia 
sako, kad 25,000 vokiečiu ka- I 
reivių, esančių apygardoje j ry
tus nuo Kauno, sukilo. Vokie
čių pabėgėliai iš armijos pasa
kojo, kad delei valdžios drafla- 
vimo visų kareivių, jaunesnių 
kaip 35 m. amžiaus, jų išsiimti 
mui i vakarinį frontą (Franci- 
joj) viršminčtas skaičius karei
vų sukilo ir išėjo iš mūšio lini
jos. x

l’ada jie patįs apsikasė su at
kreiptais šautuvais ir kulkosvai- 
<lžiais i kilus vokiečių pulkus. 
Vokietijos karinė valdžia buvo 
bejiegė prieš sukilėlius ir dabar 
stengiasi atkirsti nuo jų maišia.

Dezertirai paduoda kaipo vie
ną iš priežasčių sukilimo, kad 
siuntimas kareivių vakariniu 
frontai) prieštarauja rusų-vo
kiečių sutarčiai apie pertrauki
mą mušiu. 

4 1 4-

a'riic translation file<l with the Į»ost- 
masliT at Chicago, January 7, 191«, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

NORI PAĖMIMO GAT- 
VEKARIŲ.

Taipgi pagerinimo gyvena
mųjų butų sąlygų.

WASI11NGTON. s. 5. Se
natorius Fletcber, pirmininkas 
senato pirklybos komiteto, Įne
šė šiandie bilių, reikalaujantį 
sutverti karinį zoną apie laivų 
budavojimo vietas, įgalioti pre
zidentą paimti kontrolę gatve- 
kariais ir paramais, kad prigel 
bėjus darbininkų transportaei- 
jai, taipgi padaryti žingsnių pa
gerinimo gyvenamųjų butų są- 
lyaų-

True translation filed xvilh the post- 
iiiaster at Chicago; January 7. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Konfiskavo Kerenskio 
i pinigus.

PETROGRADAS, s. 5. Bol
ševikų valdžia paskelbė, kad ii 
surado bankuose 317.000 rull 
lių buvusio premiero Kerenskį^ 
pinigų. Pinigai gal-but bus siU 
vartoti naudai aukų musių. įvy
kusių pitieš nuvertimą Kerens
kio valdžios.

Didžiuma tu laikraščiu eina 
4 4

anglų kalboje. Nė vienas jų ne
išeina vokieči kalboj. Valdžios 
persergėjimas yra atsargiai pil 
domas vokiečių laikraščių,, ei 
nančių Suv. Valstijose. Valdi
ninkai sako, kad dabar didžiau 
siu erškėčiu krasos departann n 
tu i yra anglui kalboj einantis Iii 

kraščidi.
MMS*—........... ....................................... , -----  T1,------

, ^-L 1 • - - -1 ■"»■» ■y   11 - I irn. -1 _  ■ ■ -

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIEM© S
T**'e Lithuanian Daily News

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO. ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiiiant 
nedčhlicnius. Leidžia Naujienų Ben- 
d ovč. 1810 S. Ilalsted SL. ( hieago, 
UI - telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicairoje -pačiu:

Metams .......... ..
Pusei meto ....................
't rims mėnesiams ........
I »\iem mėnesiam ..........
V ieįiam mėnesiui ..

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

$5.00
3.00
1.65
1.25

.65
7.00
8.00

Moncy 
kartu su' užsakymu.

$6.00
3.50
1.85

02
12
50

pačiu*.
Metams ...............................
Pusei metov......................
'trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui ............

Kanadoj, metams ................
Vi-ur kitur užsieniuose ....

|‘i< igus reikia siųsti Pačio 
Orderiu. I.......
Ra -v tojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikrąs; 
t\j rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai. o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės be to paliekant platesnius tar
pu, tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai ras
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krtisos 
Ženklelių pakankamai |>ersiuntiuio 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matui gali
ma tik nr.o 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai^

'I ru tiairli'lion filed with the posl- 
uiaster at Clikago, January 7. 1918.
as t‘f(|’.iire<l by the aet oi Oct. 6. 1911.

Dabar reikia 
aiškumo.

terių pirmininkas. Lloyd 
George, laikė darbo unijų 
kongrese ilgą kalbą apie ka-

Jisai užreiškė, kad Angli-

liuosavimo ir jos nuostolių 
atlyginimo, nepriklausomy
bės pripažinimo Lenkijai, 
Elzaso-Lotaringijos sugrą
žinimo Francijai, ir vokiečių 
pasitraukimo iš visų jų už
kariautų žemių — Serbijos, 
Rumanijos, Černogorijos, 
šiaurinės Italijos ir šiauri
nės Francijos. Be šitų rei
kalavimų, jisai nurodė da ir 
keletą pageidavimų, būtent: 
kad Vokietija priimtų demo- 

ią; kad 
suteiktųAustro-Vengrija 

tikrai demokratinę savy- 
valdą savo tautoms, kurios 
to reikalauja, ir kad Turkija 
pripažintų apsisprendimo

Armėnijai, 
Svriiai ir

teisę Arabijai, 
Mesopotamijai, 
Palestinai.

Lloyd George pasakė te- 
čiaus ne tiktai, ko Anglija 
reikalauja arba geidžia, bet 
ir ko ji nenori. Jisai užreiš
kė, kad Anglija neturi tiks
lo sutriuškint arba suardyt 
Vokietiją, atimt Konstanti
nopolį iš turkų arba sudras
kyt Austro-Vengriją. Ji ne
ketinanti taip-pat nuspręst 
Vokietijos kolonijų likimą, 
nedavus balso jų gyvento
jams.

Anglijos karės tikslus mi
nistrių pirmininkas sufor
mulavo sekamose trijose “pa 
matinėse sąlygose”: kad bu- 

sutarčių šventumas; kad te
ritorijų (t. y. rubežių) klau
simai butų išrišta, pasire
miant gyventojų apsispren
dimo teise arba jų pritari
mu; kad butų įsteigta tarp
tautinė organizacija ginkla
vimosi sumažinimui ir kariu 
prašalinimui.

nit-i atsimeni, ką ir kaip kal
bėdavo tas pats ministe ris

Tir
tu r-ma jisai sakydavo, kad

kai turi būt išvyti iš Euro- apsakomą tautu agoniją .
V * .... a * * t • t

pos, kad dabartine Vokieti
jos valdžios sistema turinti Anglijos premjeras, kad su
būt sutriuškinta ir kad cent* 
ralės valstybės turinčios ati 
lyginti karės nuostolius ne 
tiktai Belgijos, o ir Franci
jos, Serbijos ir kitų šalių. Ir 
dar smarkesnis, negu turi
nys, būdavo jo kalbų tonas. 
Jisai tokiu užsidegimu ata
kuodavo Vokietiją, tarytum 
norėdamas įskiepyt žmony- 
se amžiną neapykantą prieš

i • •Dabar to snTarkavimo ir 
pagiežos beveik nėra Lloyd 
George kalboje. Ažuot kur
stęs žmones prieš Vokietiją, 
jisai stengiasi įtikint juos 
savo tikslų teisingumu. . Ji
sai sako, kad “tiktai aiškiau
sios, didžiausios ir teisin
giausios priežastįs gali pa
teisinti 'šios neapsakomos 
tautų agonijos (kančios)’tę
simą bent vienai dienai.”

Kas galima pasakyt apie 
Lloyd George’o išdėstytus 
karės tikslus? Apskritai 
kalbant, juose yra daug pa
našumo į tuos tikslus, ku
riuos prie įvairių progų iš
dėstė centralių valstybių at
stovai.

Pasitraukimas iš užka
riautų teritorijų, tautinių 

kymas nuo pinigiškų baus+ 
mių — tai yra dalykai, ku
riuos skelbia ir viena ir ant* 
ra kariaujančioji pusė. Bet 
tas nereiškia, kad jų tikslai 
yra vienodi.

Pirmas nesusitaikymo^pu- 
nktas yra Elzaso-Lotaringi- 
jos klausime. Anglijos val
džios galva reikalauja, kad 
šios dvi provincijos butų ati
duotos Francijai; o Vokieti
ja nori pasilaikyt jas.

tai pareina nuo to, kad kiek
viena kariaujančioji pusė 
nori savaip pritaikyt tauti
nio apsisprendimo teisę. 
Kiekviena jų aiškina ją la
bai liberaliai sulig tautų, pri 
klausančių priešui, bet labai 
egoistiškai sulig savo tautų. 
Taip) Anglija nori, kad įgy
tų laisvę turkų proyjncijoš 
ir demokratinę sa^y valdą 
Austro-Vengrijos tautos;.o 
apie airių tautą Lloyd Geor
ge tyli, apie Indiją — taipį 
pat. Jisai nori skaityties 
net su vokiečių Afrikos ko
lonijų gyventojų “geismais 
ir reikalais”; bet kad kar
tais gali turėt savo geismų 
ir reikalų taip-pat ir Angli
jos kolonijų gyventojai, a- 
pie tai jisai užmiršta.

Panašią politiką mes ma
tėme ir pas vokiečių diplo* 
matus. Jie mielai sutiko 
pripažint Rusijos Lenkiją ir 
Lietuvą atsiskyrusiomis nuo 
Rusijos, bet duoti ^tautines 
teises Vokietijos lenkams ir 
lietuviams jie nerodo jokio 
palinkimo. (Beje, apie Liei 
tuvą Lloyd George visai ne
užsiminė.)
Taigi ir Anglija, ir Vokieti* 

ja aiškina tautų apsispren
dimo principą taip, kad pa
kenkus priešui ir įgijus nau
dos sau. Nebegalėdamos at
virai parodyt savo anėksaci- 
nių (grobikiškų) tikslų, jos 
mėgina juos pravest po de
mokratinio principo priedą^ 
nga.

Taikos įvykimui Šiandie 
stovi ant kelio ne formaliu 
principų pripažinimo klausi
mas ,o nevienodumas tų pri
ncipų interpretavime (aiški
nime). Kaip tą kliūtį pra
šalint? Geriausias būdas 
butų suseit abiejų kariau
jančiųjų pusių įgaliotiniams 
i daiktą ir išdėstyt savo tai
kos sąlygas: žodžiu, pradėt 
taikos derybas. Tos dery
bos parodytų, kokie yra tik
ri skirtumai tarpe talkinin-

t —m-. ‘ žmonės mUrtų
t i, ar verta dėl ju tęst toliau 
ta. pasak Lloyd George, “ne-

Jeigu ir yra tiesa, ką sako

Vokietija dar negalima da
ryt taikos, kadangi jos są
lygos neužtikrinančios pas
tovios taikos, tai ir tuomet 
taikos derybos nepakenktų, 
o tik naudos atneštų. Jos 
priverstų Vokietiją aiškiai 
suformuluot savo sąlygas ir 
parodyt tikrąjį savo veidą. 
Mes matėme, kad tokią pa
sekmę turėjo rusų-vokiečių 
konferencija Lietuvių Bra
stoje. Bijot taikos konfe
rencijos gali tiktai tas, kas 
pats nenori savo tikrąjį vei
dą parodyt pasauliui.

Kad butų pateisintas ka
rės tęsimas bent vienai die
nai, reikia, anot Lloyd Geo
rge, kad butų “aiškiausios, 
didžiausios ir teisingiausios 
priežastįs”. Taigi pirmas 
dalykas yra priežasčių aiš
kumas. Jo turi būt atsiekta 
tuojaus, nes kitaip, sulig pa
ties Lloyd George’o užreiš- 
kimo, karės tęsimas bus ne
pateisinamas.

KLAIDOS PATAISYMAS.

III rajono rezoliucijos, tilpusius 
4-ani “Naujienų” numeryje. -į- 
siskverbė be keleto menkesniu 
klaidu, viena klaida, daranti ne- € •
aiškia ištiso sakinio prasmę. An
troji' prierašo špalloje sustatyta 
šitokie žodžiai: “Juo gali vado
vu u ties reakcionieriai, kuriu at- 
sitikymas prieš savo priešus pri
klauso nuo to...“ Vietoje “atsiti- 
kynias”. turi būt atsilaikymas.

Apžvalga
True transhition filed with the po.sl- 
nuister at Chicago, January 7, 1918. 
as require(l by the act of Oct. 6. 1917.

SENA ATŽAGAREI
VIŲ DAINELE.

noriKlerikalų 
parodyt, kad socialistai esą 
Lietuvos laisvės priešai, ka
dangi jie nutautę” ir nesu
prantą “gadynės dvasios”. 
Rašo:

“Naujienos” anuomet straip
sni indėjo. neprigulmybės o- 
balsio iškėlimą primezdama 
išimtinai “klerikalams ir taii- 
tininkams”. Eesą pastarieji 
tą obalsi tik jm> Rusijos revo
liucijos tepakėlė. norėdami 
Lietuvą atskirti nuo Rusijos 
revoliucijinės “demokrati
jos”. Esą, kol caro valdžia te
bebuvo, jie carui tarnavo, o 
indiržėj tįsiais atžagareiviais 
būdami ,nori Lietuvą nuo Ru
sijos demokratijos intekmės

“Naujienoms” gi. matomai, 
norėtųsi, kad į lietuvių tautą 
intako darvlu dabartinis Rtt-

V A

sijos režimas, kad lietuvių 
tauta savo minos ir nevaržo
mos valios apreikšti negalė
tų. “Naujienos” -aiškiai ne
pasisako. bet iš daugelio jos 
atsiliepimų mum aišku, kad 
jos noru yra Rusijos malonei 
ar nemalonei Lietuvą paves
ti. pastarajai šiokią tokią au
tonomiją suteikiant.

Pirmiausia reikia paste
bėt, kad “Garsas” apsilenkia 
su tiesa. “Naujienos” nie
kuomet neprimetinėjo išim
tinai klerikalams ir tauti
ninkams neprigulmybės o- 
balsio iškėlimą; ir jos nega
lėjo taip daryti, nes tai butų 
buvę netiesa. Jau daųgiaus 
kaip mėtai laiko atgal “Nau 
j ienos” paskelbė Vilniečio 
laiškus, kuriuose buvo aiš
kiai pranešta, kad Lietuvoje 
visos partijos priėmusios ne
prigulmybės obalsį, ir kad 
iškėlę jį pirmutiniai social
demokratai. Tuo laiku A- 
merikos tautininkai dar agi
tavo už autonomiją, ir net 
kada jie pamatė Vilniečio 
laiškus “Naujieriose”, tai sa
kė, kad jie negalį pritart ne- 
priguhnybei, iki negausią ži-

“Nau. 
dešini 
ja už 
mybę 
vės, o

nios nuo “savo žmonių” iš 
Lietuvos.

“Naujienų” straipsnyje, 
kurį mini “Garsas”, ėjo kal
ba ne apie tai, kas iškėlė ne- 
prigųlmybės obalsį, o kodėl 
klerikalai su tautininkais, 
kurieį carizmui viešpatau
jant, buvo ištikimais Rusijos 
pavaldiniais, dabar ėmė rei
kalaut neprigulmybės. Ir ši- 

lausimą aiškindamos, 
ienos” pasakė, jogei 
osios musų srovės sto- 
Lietuvos nepriklauso- 
ne iš meilės prie lais- 
iš baimės prieš laisvę. 

Ir šitą musų nuomonę pilnai 
patvirtina “Garsas”, rašy
damas ; 

k»

Lietuva nebus socialisliška. 
joj socializmui dirva ne
gi. Rusiją gi socialistai 

rankose pasilaikyti tiki- 
Jeigu Lietuva ncprigul- 

4a liktų, joj tokie drau- 
veiksniai įsigalėtų, 

socialistams į savas ran- 
Lietuvą pasigauti nė vil- 
nebutų. Joj spcialistai

nes 
pato 
savo 
si. 
min;. 
gijiijiai 
kad

ties
savo svajonių atsiekt negalė-

Tad jie saviems tikslamstŲ-
ii (siekti lengvesnio kelio jieš-

Lietuva te po socialistiš- 
1 u sija pasilieka, tesudaroka

šiol į-tokį administratyvį kū
ną.
rųš

Su kareivių ar kitokios 
es pagelba socialistai len

gvai revoliuciją sukelti galė- 
ir valdžią į savo rankas pa- 
lUti pataikytų. Prie ne-

ų padėjimas butų blo- 
s, todėl jie ir geidžia 
ti ją nuo Rusijos. Va-

lui 
sigi 
prigulniingos Lietuvos to pa- 
durj

Kle 
priklausomoje Lietuvoje so
cialistų padėjimas butų blo
gesni 
atskii
dinas i, jų simpatijas prie ne
priklausomybės gimdo ne jų 
noras matyt Lietuvą laisva, 
o jų noras palaikyt Lietuvo
je nelaisvę.

Ir taip dalykams esant, 
minėtjasai laikraščio redak
torius turi drąsos mokinti 
socialįstus apie “gadynės 
dvasiį” ir panašius dalykus. 
Ve ką jisai pasakoja apie lie
tuvius socialistus:

Jimis nesuprantama gady
nės dvasia. Dabar tautu at
gimimo gadyne, kuomet kie
kviena gyva tauta savo valią 
reikšti nefri. Suomijos patys 
socialistai nuo Rusijos socia
listu atsisuko, tą patį daro uk
rainiečiai socialistai, nuo ju 
neaįsilieka nė lenkų, nė dau
gelio kitų tautų socialistai. 
Tik vieni mūsiškiai Amerikos 
socialistai ką l<itą gieda, nes 
jų ir protas, ir jausmai atbu
kę, jiems ir išsilavinimo sto-

rikalai tikisi, kad ne-

Matote vaikiščio drąsą: 
nepajiegia suprast paprastų 
dalykų “Naujienų” straips
niuose, o šneka apie socialis
tu “neišsilavinimą

“G 
klaust 
žinim 
teisėj spręst apie savo liki
mą.

u

adynės dvasia” tautų 
ime šiandie yra pripa- 
as kiekvienai tautai

Tą-gi teisę tarp Ameri
kos lietuvių pirmiausia pa
skelbė socialistai, kuine jau 
daugiau kaip treji metai at
gal, Brooklyno seime, išrei
škė jį aiškioje rezoliucijoje. 
O klerikalai dar visai nese
nai stengėsi prirodyt, kad ta 
teisė esąs “kaizeriškų agita- 

’ išmislas.

KLAIDOS atitaisymas.
S ubą tos nuin. (4) “Skait. Bai

suos
(eil. 0-7) išspausdinta: negeriau 
elgiasi ir socialistai, o • turėjo 
būt: negeriau elgiasi ir svetim
taučiai.
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Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont
vilas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus:
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Avė., Chicago, III.—Red.

Atsakymai | klausimus.
L Jeigu iš tėvų vienas arba 

net ir abudu buvo turėję džio
vą. ar jų kūdikis gims su džio
va? Ar užsikrės augdamas? Ir 
katras iš tėvų yra pavojingesnis 
busimo kūdikio sveikatai šia
me atsitikime?

2. Nuo ko paeina “Acute heart 
disturbance” ir ar ta širdies liga 
paeina nuo tėvų ir ar galima ją 
išgydyti ?

3. Kiek karščio sveikas žmo
gus turi turėti rytmetyje ir kiek 
vakare?

4. Kiek sykių sveiko žmogaus
širdis turi arba gali plakti į mi- 
nubi, kada jis yra ramiame pa
dėjime. pavyz.; miega arba sėdi, 
ir kiek, kada jis dirba arba žaid
žia?^ Povilas.

Atsakymai: —
1. Pas džiovininkus tėvus gali 

gimt visai sveiki vaikai ir kartais 
gema. Da yra klausimas, kurį 
daktarai tyrinėja ir apie kurį 
esama ginčų, ar yra tokis daly
kas, kaip prigimta džiova. Iš
rodo, kad džiovininkų tėvų vai
kai tik.užgenia silpnesniais ir 
neturi liek jiegos kovoti prieš 

todėl jie užsikreČja džiova po gi
mimo. O užsikrėtimo šaltinis 
arti jų, jei tėvai turi džiovą. 'Pe
čiaus, jei ir yra tokis dalykas 
kaip prigimta džiova, ji visgi re
ta ir pas didžiumą džiovininkų 
vaikai gemą ir auga be džiovos. 
Ar užsikrės džiovingų tėvų vai
kas ta liga augdamas, priklausys 
nuo to, kaip jis užsilaikys, ko
kiose aplinkybėse gyvęs ir ar 
turės pavojų gaut džiovos bak
terijų į save tokiame skaitliuj, 
kad kūnas neįveiks jų. Dide
lė dalis džiovingų tėvų vaikų lie
ka našlaičiais arba ir tėvams 
gyvenant kenčia vargą, lodei 
džiova artesnė jų viešnia, negu 
ten kur tėvai sveiki, gyvi ir ga
li atsakančiai!* vaikus užlaikyk 
Džiova yra vargo arba skurdo 
liga. Motina, turėdama džiovą, 
stato vaikus į didesnį pavojų, ne 
gu tėvas. Nes motinoj kūdikis 
auga, motinos dalis yra svarbe
snė ir užsi vaisiu ime, ji kūdikį 
žindo, prižiūri ir, žodžiu, labai 

arti prie jo stovi, todėl jei ir yra 
tokis dalykas, kaip prigimta 
džiova, ji greičiau paeina nuo 
motinos, o vaiko gyvenime jis 
tą ligą greičiau gali gaut nuo 
motinos, negu nuo tėvo, kuris 
mažai reikalų turi su vaikais.

2. Staigus širdies suirimas nė
ra jokia liga ir tokis pasakymas 
nieko aiškaus nepasako. Nuo 
didelio įsitempimo gali širdis 
išsipūsti staigiai ir neatlikti dar
bo. Tai bus suirimas. Nuo

jos dalis gali likti sugadintos ir 
darbas liks sutrukdytas, 'lai v
vėl bus staigus širdies suirimas. 
Chorea, staigusis reumatizmas, 
pailgosios kaklo gilės funkcijų 
suirimas ir daugelis kitų daly
kų gali staigiai sutrukdyti šir
dies nonnalį veikimą. Nuo tė
vų širdies suirimai nepaeiną. 
Tiesa, vaikas gali turėti įpintus 
silpnumus, kurie padalys jame 
ligas, vedančias prie širdies su
trukdymo. Imkim, nervuotų 
bei girtuoklių tėvų vaidai gali 
būti linkę prie choreos.
gi širdies suirimas (sutrukdy
mas) nereiškia vieno dalyko, o 
lygiai kelis atsitikimus širdyj, 
tad gydimas turi būti pritaiky
tas prie stovio ir kada vienas 
stovis gali būti išgydytas, kitas 
gali būti neišgydomas. Reikia 
žinot kiekvieną atsitikimą, ką 
tik daktaras gali padaryti po iš- 
egzuminavimo.

adan-

Musų Moterims.

pu užpakalyje ir priešai. Vieno
prisiūtas prie trumpos bliuskelės.

Mergaičių priekyšte arba suknelė pavyzdžio (Patiem) No 
8671 yra sukirpta septynių dydžių 1. 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 metų 
Kaip paveikslėlyje, 8 metų dydžiui reikia 2% mastų, jei mate 
rija yra 27-colių pločio, arba 1% mastų, jeigu materijos pl6 
lis yra 36-colių, ir % dalies masto skirtingos materijos. 1 1-c© 
lių pločio, kalniečiui.

Kaina pavyzdžiui. 10 centų.

Norint gauti tokiai Įirickyšlei susikirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotiTblankutę, 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 užadresavųs: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1841 
So. Halsted St., Chicago, III. »

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

C.in jdcdii Ule pačio inai kėinis už kuriuos qlsiųskite man pa

vyzdį (Patiem) No ..................   dydžio .....................  colių.

VARDAS IR I’AVAIIDĖ ............................................................................. '

ADRESAS: ..................................................................................................
------------------------------------------------------ ------------------------------_______ j

3. Sveikas žmogus privalo Jn- 
reti 98.6 gradusus karščio visa
da, bet ryti* apie pusę arba net 
visu gradusu bupa mažiau, o pa- 
vakaryj yra 98.6 arba gali būti 
apie pusę graduso daugiau.

I. Pas vaikus įvairaus amžiaus 
širdis plaka pagal amžių. Ji ga
li plakti pas kūdikį apie 110 ir 
nei (langiau, bet kiekvieną die
ną jos plakimas mažėja ir ka
da vaikas suauga į pilną žmogų, 
jo širdis plaka tarp 70 ir 80 sy
kių į .miliutą. Pas tūlas ypatus 
plakimas yra net žemiau 70. o 
pas kitas jis siekia 90. čia rei
kia skaitytis su žmogaus didu
mu, nes pas mažus žmones šir
dis plaka tankiau, negu pas di
delius, ir pas moteris ji plaka 
apie 5 sykius daugiau į ininutą. 
negu pas vyrus. Pasilsyj šir
dies plakimas gali sumažėti 10 
arba 15 sykiais minutoj, darbi' 
bei žaidiini' ji gali daeiti iki 100 
ir augščiau, žiūrint, kokis tas 
darinis ir žaidimas bus.

.Dr. A. Montvilas.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 

mones Dedukcija neatsako.]

Krokodiliaus ašaros.
Chicaginis kunigų Draugas 

š. m. 2 nuin. rašo “edilorialą” 
apie įvykusią 1914 metais Din- 
mond saldainių dirbtuvėje, Brb- 
oklyne, nelaimę, kur, dėl dirb
tuvės savininkų kaltes, gaisre 
žuvo 12 mergaičių. Dirbtuvės 
manadžeris Barkin buvo patrau
ktas tieson, bet praslinko dveji 
metai, kol teismas rado jį kaltą 
ir paskyrė baiidkis pustrečių 
metų kalėjimo. Betgi baisio
sios dvylikos mergaičių mirties 
ugnyje kaltininkui nereikėjo ųė 
tos menkutės baudos pakutavo- 
ti: New Yorko gubernatorius su
similo ir Barkiną. nei metų ne
pasėdėjusį kalėj iltie, visai pu-, 
liuosavo. §ako kunigų Drau
gas:

“Taip tai branginama «lar- 
bininko gyvastis. Teisme kuo- 
aiškiausiai buvo prirodytu, 
kad dėl Barkino apsileidimo 
žuvo 12 mergaičių. Sulyg to 
prirodymo jis buvo nubaus
tas. Tečiau tokiems mli nitą 
ątlikti prigulinčią bausiu 
nes jie turi užtarėjus.

“Tai ui pirmas toks atsili

MERGAIČIŲ PRIEKYŠT* 
ARBA SUKNELĖ.

—PAVYZDYS NO 8674
J.al,ai naudinga drapanėlė ma- 

žai mergaitei nešiojimui Ba
niuose kaipo prii'kyštė arba su 
knelė. Labai paprasta, ir taip 
lengva pasiūti, kad ją galite už- 
Jiaigti trunipame laike.

Bliuskęlė pasiūta kaip “kimo- 
na", su guzikėliais užpakalyje. 
Rankovės labai trumpos - tru
putį augščiau alkūnės. Platus, 
paplokščias kalnierius, biskį 
tamsesnės materijos su praskie- 
gabalo sijonėlis yra surauktas ir

kimas su kapitalistais. O juk 
taip neturėtų būti. Tegul būt 
panašiai prasižengęs papras
tas beturtis darbininkas, ši
tam butų prisiėję ir numirti 
tarp kalėjimo sienų.

“Bepig kapitalistams nc- 
branginti darbininku gyvas
ties, jei jie turi stiprius užta
rėjus”.

Visa, ką čia kunigų organas 
sako, liesa. Bet butų buvę ge
riau, kad Draugas butų paaiški
nęs: kas kaltas, kad tokie daly 
kai dedasi? kodėl darbininkų 
gyvastis taip nebra neinama? 
kodėl už menkus prasižengimus 
darbininkai smerkiami kalėjime 
supuli, o už baisiausias pi! lada- 
rystes, už atėmimą daugelių da 
rbininkų gyvasčių, kapit ilistai 
dagi paglostomi?

Kas kaltas? Ar Draugas tai 
žino? Be abejo, jis ne toks dur
nas, kad to nežinotu. lėčiau 

. laukti, kad jis pasakytų teisybę, 
butų bergždžia. Jis pats yra ša
lininkas ir {litrus palaikytojas 
tvarkos, kuri leidžia šitokiems 
dhlykanis dėties. Jis siela ir 
kurni remia kapitalizmo tvarką, 
remia tokius teisėjus ir tokius 
gubernatorius, kurie žiuri ne tei
sybės, bet kapitalo interesų. Ku
nigų Draugo ašaros, kad, girdi, 
“bepig kapitalistams nebrangin
ti darbininkų gyvasties, jei jie 
turi stiprių užtarėjų” tai kro
kodiliaus ašaros. Jis i>atsai ka
pitalistų vežime važiuoja.

Vieną kartą -- lai buvo prieš 
pereitus teisėjų rinkinius Chica- 
goj šv. Jurgio parapijos Sve
tainėj šv. Martino Draugijos va
kari' vienas tos draugijos narys 
paagitavo balsuoti už dariiiniu 
kų socialistų kandidatus Į tei
sėjus. Pamenat, kas pasidarė? 
(ii tas patsai kunigų Draugas iš
niekino. išdergė socialistus ir 
šiaip susipratusius darbininkus, 
iškoliojo juos niekšais, tainsu- 
nais ir kitokiais žodžiais, kaiu 
jie agituoja už savo klesos ats
tovus i valdiškas vietas.

Taigi ir šis kunigų Draugo dū
savimas apie “darbininkų gy
vasčių nebranginimą yra labai 
panašus į tą pasakišką krokodi 
lių, kurs, savo auką prarijus, iš 
gailesčio apsiverkė.

St. Šimkus.
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Korespondencijos
grand rapids, mich.

Lietuvos Šuny Draugijos 
vakaras.

E. CHICAGO, IND.

Gruodžio 29 <1. š. m. Lietuvos 
Simų Draugija savo nuosavam 
Name statė scenoj keturių veik
smų dramą “Valkata'*. Lošė
jai: Mato Siniavičiaus J. žėgu- 
nas; jojo žniana O. Akamavičiu- 
tė; Uudniila, jųjų augintine. A. 
Jakimavičienė; Zosė, jųjų tar
naitė, V. Ronkevieienė; Žigmon- 
tas, jaunas of i cerius, K. Jakima- 
vičia; Kozlovas, Siniavičiaus 
dvaro prižiūrėtojas, K. Jakuma- 
vičia; Jurgio valkatos S. Kar
tokas ir H. Dangis.

(Kadangi didžiumai skaityto
jų to veikalo turinys žinomas, 
tai, brangindami vietų laikraš-' 
tyj, visa tat apleidžiame. Red.) I

Be vaidinimo buvo dar ir ki
tokių pamarginimų. Dvi mer
gaites, A. Atiomaičiutė ir O. Suk- 
ščiutė, padainavo duetą; d. A. 
Jokiniavičienė solo - - ji buvo 
net antru kartu iššaukta; drg. 
J. Stankus rodė magiškas šla
kas — butų neblogas, bet kad 
jau kelintą kartą tas pačias ro
dė. tai žmonės nelabai bejdoma-, 
vo. Lietuvių kvarteto dainos ne
kaip išėjo. Ir LSS. 51 k p. cho
ras, pradedant veikalą ir bai
giant, sudainavo, galima sakyti,

Apie porą metų atgal čia vie
los lietuviai buvo sumanę uždė
ti kooperatyvišką valgomų dai
ktų krautuvę, bet kad neatsira
do, kas butų dirbęs su pasišven
timu, kadangi tokiam darbui rei
kia gabių žmonių, sumanymas 
neįvyko.

Nors buvo šėrų parduota arti 
už tūkstantį dolerių, ir išlaidų 
padaryta daugiau kaip šimtas 

1 dolerių, bet matydami, kad tai 
nelengvas darbas. nutarė kiek
vienas, kur buvo ėmęs šėrų, at
siimt pinigus atgal. I

Buvo nutarta, kad nuošimtis, 
užaugęs pinigams begulint ban
ke. butų paaukota L. S. Fondai! 
lietuviams, nukentėjusiems nuo 
karės šelpti. Bet nežinia, ar tie 
pinigai jau pasiųsta ar ne. Tai
gi butų geistina, kad tas komi
tetas, kuriams buvo tas darbas 
pavėsla atlikti, paaiškintų, ar 
pasiuntė tuos pinigus, kaip nu
tarta, ar ne. Pinigų, rodos, bu
vo virš $10.00. —šėrininkas.

D. Alsinau.

Mano Pati
(Tąsa).

BURLINGTON, N. J.

Iš musų miestelio žinių laik
raščiuos beveik nei nematyt, ta
rtum čia nė lietuvių nebūtų. 
Taigi kai ką pranešiu.

Gruodžio 9 pereitų metų LD. 
LD. 96 kuopa buvo parengus 
prakalbas. Kalbėtoju buvo at
vykęs Laisvės redaktorius d. L.

- IV.
Pas ponus IIngėmis visą va

karą ji užsilaikė tiesiog taip, 
kaip aš jau išanksto spėjau. Pa
sipiltus, susimirkus, tarsi vande
nį laikytų burnoj sėdi ir ste- 
beiliojas akim, kaip pelėda.

Visai nesuprantu, kur dingo 
jos gaivumas, graikštumas ir 

1 sumanumas. Tokiose sueigose 
paprastai apie ją stovėjo būrelis 
svečių. Ir šelmiškos pastabos, 
šypsai ne žierirbos laksto į 
visas puses; koketuoja šauniai 
ir gražiai. Ir kitiems ir pačiai 
būdavo smagu ir gera. Juokias 
be sustojimo, ir taip švel
niai, rodos, kad sidabriniais 
skambučius žaislų.

Dabargi pasipiltus, o veidas 
toks, tarsi lauktų kurio nors pri
siartinant, kur sumanęs mesti 
ją lauk už apykaklės.

Dažnai aš pamislydavau, kad 
ji turi tam tikrų išrokavimų da
ryli tokį sumigusį veidą, — nori 
mat demonstruot prieš mane.

“Žiūrėkite, mano vyras tyro
mis. budelis. Jis kėsinasi suvis 
nudaigot mane, nabagėlę.

Prie tokių šposų ji linkusi.
Delei los demonstracijis ji ir 

vargonų nebeskambina.
neblogiausia. Tai kaip socialis
tų chorui, tai vis jau nelabai tin
ka nuolat tos tautininkiškos dai
nos traukti, kuomet turime jau 
gražių, gyvų darbininkiškų ir 
revoliucinių dainų. Mat dar ke
letas tautininkų yra prisirašiu
sių prie socialistų ir prie choro, 
lai ir donos jų skoniu dainuoja
mos.

Garbė priklauso lietuvių bc- 
nui, kuris visose pertraukose 
griežė gana vykusiai.

Trumpai pasakius, labai dide
lio įspūdžio nepadarė į publiką, 
nes nekurto lošėjai nevisai buvo 
tinkami toms rolėms lošti, ku
rias pasirinko, kaip tai oficie- 
rius, kuris nebuvo panašus į o- 
ficierį. Faddejo nelaimi buvo 
girdėt ką kalba; o viena didžia
usių, gal būt, klaidų tai Jurgio 
Valkatos persimainynias nuo 
pusės veikalo. Pirmasis gana 
gerai nudavė, bet anlnisis nebu
vo panašus į valkatą, nors ir ge
rai mokėjo rolę. Kada lošėjai 
persimainė, tai ir žinonių įspū
dis pakito, nes viens nuo antro
jo labai skyrėsi.

Publikos tur-but niekados ne
buvo tiek daug atsilankę. Mat, 
Lietuvos Sūnų Draugijos taisyk
le, kad kiekvienas narys mokė
tų po 25 centus, vis tiek, ar jis 
eis į teatrą , ar ne. Vakaras da
vė draugijai pelno. —Mokinys.

Prūsei ka iš Brooklyno. Kalbė
jo apie Rusijos revoliuciją, pas
kui apie Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos reikalus. Prakalbos 
turėjo gerų pasekmių, nes prie 
LDLD. kuopos tuojau prisirašė 
dvylika naujų narių.

Gruodžio 23 ivvko šv. Kaži- 4.
miero Draugijos surengtos pra
kalbos. Kalbėtoju buvo žino
mas klerikalų pliauškiais Čes- 
nulevičia. Visa jo kalba ir buvo 
tik niekinimas ir šmeižimas so
cialistų. Pasakojo, kad socializ
mas taip nupuldęs pasaulį, kad 
privedęs Rusijos liaudį prie re
voliucijos ir dabar toj revoliu
cijoj žmones žudą, bažnytinius 
šliubus naikiną (publikoj juo
kas) ir tt. ir tt. O paskui ėmė 
giedoti garbinimo giesmę katali
kų kunigijai ir katalikams mok
slininkams, kurie išradę visa, 
ką mokslas pasaulyj turi. To
dėl, sako, katalikizmas auga ir 
augs, o socializmas baigiąs nyk
ti ir visai išnyksiąs.

Iš tokių kvailų pliauškalų, ži
noma, publika tik juokus sau 
darė. Kaziukas iš publikos pa
klausė: O prie ko pasaulį pri
rengė katalikizmas per beveik 
du tuksiančiu metų, jei šiandie 
milijonai žmonių įsivėlę baisiau
siose skerdynėse? —- Bet kalbė
tojas nieko į tai neatsakė, tik 
pliauškė sau toliau, ką jam sei
lė ant liežuvio nešė.

Žinoma, davatkoms ir tam
siems, nieko neprotaujantiems 
žmoneliams tokie klerikalų spy- 
čiai eina geru pinigu, bet tokių 
nebedaug šiandie be yra. Di
džiumoj lietuviai darbininkai 

i jau prasitrynę akis, ir jeigu jie 
ateina į klerikalų “prakalbas“, 
tai tik dėlto, kad. jie seka ir in
teresuojas gyvenimu ir nori ži
noti, kas darbininkų priešų a Inu 

, ze dedasi. Teisybę Rašantis.

Ji nuolatos pasirinkdavo ir 
skambindavo tokius bodžius, 
liūdnus gabalėlius, kad stačiog 
negalėjau tverti. 'lai Šopeno 
“Liūdesio maršą“, tai vėl ką 
nors iš Grigo tokį ilgą ir nuo
bodų gabalą. Aš, suprantama, 
visai nesiginčiju: tai yra genia- 
lis siekinys. Bet gi — aš juk 
negsnri beprotingas dekadentas; 
aš, ačiū dievams, žmogus—svei
kas) ir norma lis, norįs dar gy
venti. Tr kam man visas tas 
staugimas?! Aš mėgstu leng- 
vią, jautrią ir gaivią muziką. 
Tai pasakiau ir Mašai. Bet ji 
atsakė man — streiku. Visai 
nebeskambina. Kad jau neska
mbini — neskambink. Aš ė- 
miau ir pardaviau pianą.

Aš ne fabrikininkas su strei
kais mane nekvaršinkite.

Buvau jau sumanęs eiti na
mo — tokia kompromituojanti 
pasidarė Maša ponų Ilagenų po- 
kilyj. Bet žiu! - visai netikė- 
ali mano brangi prisieka ima ir 
atsigaivelėja. Tūlas ponas pra
dėjo su ja kalbas apie literatū
rą. Toks keistas, neištikimas 
subjektas, buvęs trimdoje, len
kas, bet gali būt kad gimęs žy
das. Apie j j susirinko būrys 
svečių, matoma, tokie pat gud
ragalviai, — stovi ir klausos.

Aš nesiklausiau.
Ir ką nauja aš galėčiau iš jo 

išgirst. Aš ir be jo, visa žinau. 
Supraskite, koks čia profeso
rius !

Ašį išėjau laukan.
Bet mano Maša — aiškiai ma

tau iš virtuvės taip ir įsisir- 
bus akim į tą oratorių. Maty
kite, li-te-ra-tu-ra! Ji juk žino
ma, kaipo literatūros mėgėja... 
Syki ėmė knygų iš dviejų bib
liotekų, išsirašė storą žurnalą, 
keletą almanachų...

Aš, suprantama, veikiai apsi
dirbau su ta literatūra.

- Muša aš tyliai pakuždu 
jai — meldžiamoji, pasitrauk 
nuo tos kompanijos.

Ji sudreba ir pažvelgia maniu.
- Tau čia nepridera sėdėt — 

aš paaiškinu dar tyliau negu pir
ma.

Bet kodel-gi? Aš nesupra
ntu...

Ir ve, ji ir vėl žiuri į mane sa
vo didelėm akim nekaltos au
kos akim.

• Kpd tu nesupranti, lai nėra 
nieko stebėtina, aš vos susilai
kydamas atkertu. — Tu, ačiū 
dievams, jau geroka valanda 
kaip pradedi nebesuprast ir pa
prasčiausių privalumų!... Mel
džiu tavęs — eik virtuvėn.

Bet aš čia noriu pasiklau
syt, man labai interesinga...

Matot, jai esą interesinga! Bet 
kaip jos interesingumas tokiais 
oratoriais gali atsiliept į mano 
tarnystę, apie tai. suprantama, 
ji nei nesapnuoja.

Kiti savo karjerą stato moters 
pagalba. Ana, tas paikys Kri- 
vickis, ačiū savo pačiai, liko 
kanceliarijos viršininku. Bet aš 
norėčiau žinot, kokiu bildu ma
no antroji pusė man galėtų pa
dėt. Ir norėčiau gi matyt tą vy
riškį, į kurį mano dangiškosios 
gražuoles šypsą darytų reikia
mos įtekmės!

Nu, aš jau senai atmečiau vi
sokią viltį prasisieki į priekį pa
galba savo pačios. Ir nieko jau 
iš jos aš nebereikalauju. Aš 
pats išgrjšiu sau Relią. Pats sa
vo pečiais pampinsiu vaikams 
duonos. Padengsiu dar ir jos 
pačios, Maos, išlaidas už viso
kius skėčius nuo saulės ir lie
taus ir net korsetus. Vieniu te-
lis ,ko aš iš jos reikalauju ir me
ldžiu, yra — tegul ji nekiša man 
į tekinius pagalį! Vienintelis, a- 
pie ką aš savjoju, yra —tegul 
mane nekompromituoja. Argi 
tai perdaug reikalauta?

Neišsikalbinėk, bet tuč tuo
jau — marš j virtuvę!..

Ji nuėjo.
Ji nuėjo... Bet jei kas nors 

butų pamatęs tą žvilgį, kurį ji 
maniu pasiuntė!

VI.
✓

Po kiek laiko aš išgirdau jos 
švelnų balselį.

Aš pasislėpiau užduryj.
Mano pati kalbasi su šlab-ka- 

pitono. Trubino, dama, apie vai
kus: kaip ji gimdžiusi Vasją, 
kaip Linočkn sirgusi šiltinėm, 
kaip ji gydžiusi Saiką, kuomet 
jo viduriai buvę užkietėję. Ste
bėtina poezija!

Bet mano manymu, apje to
kius dalykus ji galėjo išsnaukšt 
ir su Agasija. Aš nesuprantu,

Iš vienos pusės Bebelis, antros

Didelis Išpardavimas
Jewelry, laikrodžių, deimantų, auksinių žie

dų, sidabrinių ir pleitytų šaukštų, peilių, srl- 
vervvare ir t. t. 5000 rekordų, lietuviškų, len
kiškų, rusiškų, angliškų, parsiduoda pas mus, 
taipgi geriausi Kolumbijos gramofonai: nuo §18 
iki §350. Mes turime tavoro prisipirkę kada 
buvo pigesni, todėl dabar ir parduodame pi
ginus kaip kitur. Atdara nedaliomis visų die
nų.

Tel. Yards 3654.

MRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegijų; 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.

«■
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• AKIŲ SPECIALISTAS I
A Aki* Egzaminuoja Dykai į 

T \ Gyvenimo yra tai- X
9 i *la*' kads Pranyksta fl
A r"9WlWHSl*) Me* vartojam puta- f 
S J rir.tg Ophthalmomat ■
* ar. Ypatinga 4wma «*
X Ki atkreipiama J vaikai. •
3 _ M Valandoe: nno • ryta S
T M ® vakaro; nettlj V
X • ' t nuo 16 iki U dieaų. •
9 So. Ashland Aveaoa, B
t Kampas 47 St. f
I Telephone Yards 4117 ■

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

1149 8. Morgan SL kerti >2 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN 
1$ RUSIJOS

Gersi lietuviams fltoomae per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri*. 
teisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr 
• 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Stree

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

-r~ r..~ — —,

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ate 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 & 

liepa ir Co.
2417 W. 45th St., Chicago

Tel. McKinly 5233.

dekadentiškieji krypsniai, o 
toliau ir dailė: Vrubelis, Stu- 
kas, Bodenas... viso jai reika
linga; supraskite, universale 
ypata! Bet kambariuose — vi
si kampai aplūžę.
Tiesą sakant, aš pradėjau elgtis 

sulig karės įstatymų. Gali būt, 
kad buvau truputuką atkaklus, 
bet visom tom literatūrom aš 
vienu užsimojimu padariau ga
lą—adieu!

V.

Dabar prasidėjo kalbos apie 
literatūrą, ir Maša laikė sau pa
reiga -- atkusti.

Akįs žėri, burna atdara; visa, 
aiškiai matau, taip ir linksta 
prie to žydpalaikio, — kaip sau-, 
logrįžė i saulę.

kodėl reikia važiuot vaišėsna, 
jei visur norima nešt sykiu vir
tuvės ir vaikų aptaisų atmosfe
rą?..

Nežinau, ar visos moters yra 
tolygios, ar aš vienas beturįs to
kį perlą. Vos tik spėjo apsi
vesi, tuoj pradėjo rodyt savo 
galinę, vertybę... Be jokių į- 
žangų, budi! ir iki ausų bana
liausiuose ir bjauriausiuose ba
jorijos liurgo krąukhiose. Apie 
naujausiąją literatūrą dabar su
vis nebekalba. Ir kamgi? Vy
rą jau pasigavo.

Aš tyčia atsisėdau sale Mašos 
ir įsispraudžiau pašnekose. Ir 
kuomet pro mus ėjo Pšenicinas, 
aš mandagiai jam pamojau ir 
prašiau prisėsti. Tegul pasi
klauso.

Aš žinau, jis buvo įsimylėjęs į 
Mašą.... Aš žinau, ir Maša ne
buvo nepaisanti. Dar ir dabar 
jiems susitikus akyse, užlicps- 
noja kas tikia savotiška nei 
liudėsis nei slaptas susimaišy
mas. l ai labai šaunu...

(Toliau bus)

Redakcijos Atsakymai
M. Vieversėliui. Kadangi a- 

pie (ai jau buvo Naujienose ki
tų korespondentų žinutės, Jūsų 
nebedėsime.

Marčios Vaikui. Netinka. 
Nedėsime.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

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

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

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti graiit 
į trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

nesinaudojo jąja 
anksčiau.
Privatiškos lek
cijos ant smal
kos, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

Nariai Cook County Keal Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estate Ofiaaa
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri npstraktus, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

751 W. Sfita gatvė 
kampas Halsted Drover 2468

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimu. 902-904 Nations Life Bld*., 
29 So. La Sali* St., Chk«<o, UI.

Tel Central 6890 6891. Atdara: 
Utarnlnko, ketveigo Ir nubatou raka- 
rain nuo fl 8 vakare, po numeriu t 
1666 MILWAUKEE AVĖ.. Chicage, UL 

Tol Humboldt 97.

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgai?
3315 S. Halsted St., Chicago

’ Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki
į SI09 So. Morgan SL, Chicage

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

Telephone Drover 9693
Dr. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 popiet, 
7—8 vakare. Nedėliomis 10—1 diena 
3354 S. HALSTED ST., CHICAGO 
933 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Haymarket 2544.
................................ ■ i...............—.i

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem, tinkamu, akiniu., egzami
nuoja ir patarimu* duoda dykaL

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2rea 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki valus* 
ruL Nedėliomis nuo 9 iiryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kainu priskaitoma ir 

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

Didelis Išpardavimas.
Parsiduoda nupigintom kainom 

auksiniai bei sidabriniai daiktai, 
kaip tai: laikrodėliai, deimantai, žie
dai, branzalietai ir daug kitokiu 
daiktą.

Užlaikoma viskas kuogeriausiai ir 
parduosim viską nu- 
pigintam kainom. Tai
gi ateikite ar atvažiuo- 

|kite persitikrinti, o 
pamatysite, kad nie
kur pigiau negalėsit 
gauti kaip pas mane..

Taipgi už akinius, kur pirma mo- 
kčjot §1.00, dabar parduodu už 25c.

Nepamirškit ateiti persitikrint pas 
PETER A. MILLER,

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

REGISTRACIJOS BLANKAS išpil
dau. Atsilankykite vakarais.

August Saldokas,
4414 So. Califoruia avė. Chicago

■ TELEPHONE YARDS 5834.

I D r. P.G. Wiegner
D Priėmimo valandos nuo 8 iki 13
I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
I 3325 So. Halsted St„ Chicago.

Telephone Albany 5546

Dr. A, MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, 111.
A.,---------------------------------------------
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Chicago, III Panedčlis, Sausio 7, 1918
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI MOKYKLOS

Chicago

■5Y5TEn

WEST SIDE

RANDAIUV1U

rl, svarui

leriausi

PARDAVIMUI

JIEŠKO DARBO
R«d.

RAKANDAI

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ

Sekr. Jonas Markūnas

Valdyba

ASM NŲ JIEŠKOJIMAI
n- augsciau

Skaitykite ir Platinkite

Draugijų pranešimu* skalbiama 
Pranelimui turi būt priduoti

30—-35
28—33 

dėžutės

neparduoda ta kai- 
d jieškokite tokio,

svarui 
30—34

25 %—31 
svarui

jie laiinū- 
nularta

Cicero, 1 
svetainėj, I 
avė., įvyks 
tinas susi r 
malonėkit 
tinai.

svaras
32—35c
29-33 

tuzinas 
51—67 
46—52 
43-49 
svarui 
19—20 
17—20 
13—17 
13—16

Atsišaukite, nes husite 
areštuoti

Apiplėšė dvi elevato 
riaus stoti

svarui
30—35%

Pa j ieškau Alek 
šio Valinskio, — 
kuris pirmiau gj 
veno

G ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

ylas ..., 
svarui

tadavičiaus svet., 936 W.

kai, kurių pastaruoju laiku čia 
labai daug priviso, dar daugiau 
pasidarbuos 
jams

16%—18Hc 
.... 13—15c 

svaras 
.... 50—55 
.... 44—52

ras, svarui

11. — Sausio 7 d. S. žvibo 
kampas W. 14th st. ir 50 
Liet, kooperacijos visuo- 

inkimas. Visi šėrininkai 
pribūti 8 vai. vakaro bu- 

—Sekretorius.

tandard’e, 
Rockforde 

gyvendamas taip 
-gi vis žadėdavo

PUIKI PROGĄ LIETUVIUI arba 
įgyventi seniai

•ĮniŠkas (fui] cream) svar.
28 K>—35 
31H—39 
... 8—9

ros kuopos lavinimosi su- 
^'ryto, sausio 8 d., (M Mel- 

delei tūlų neišvengia- 
ų negalės įvykti. Sekamo 
i susirinkimo laikas ir vie- 

Komitetas.

daug svarbių reikalų ap- 
Norintieji prisirašyti at- 

e. Rašt. P. Matonis

Park, Ketverge, sausio 10, 
Fr. Lapinskio svet., kertė 
ake str.
tus augščiau susirinkimus 
dečiama kuoskaitlingiau-

PAJ IEŠKAU kambario vienai ypa- 
'ai„ tarpe 35-tos ir 28-tos ir tarpe 
Halsted ir Wallase gatvių apielinkėj. 
Geistina prie laisvų ir blaivų žmo
nių, ir kad pagamintų namie valgį. 
Atsišaukite šiuo adresu: 3346 S. Hal- 
sted Str. Telephone Boulevard 7328.

PARDAVIMUI gera bučernė, turi 
būti parduota šią savaitę. Savinin
kas turi gerų priežastį įairdavimui. 
Atsišaukite į
1640 So. Jeffcrson st., Chicago

is kainomis groserninkai

.. 8—8 Va 
(Maišas > 

2.85—2.98 
1.45—1.51 
• 33—37c 
i Maišas 

1.42 
1.20—1.32
.. 29—31 

niaiš. 28—34

BlĮįh "V" B H| tėinylų meldžiuMM M ,n.an Panešti, už
MF-' visas padarytas
KKUKil išlaidas atmokė

siu.
M. šakočius,

314 Edvvords St., Rockford, III.

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

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Ilalsted st. 
Chicago, III. *J

REIKALAUJAMA 2-jų STIPRIU 
VYRU I “WAREHOUSE” DARBA 
VVESTERN PAPER STOCK CO 

1456 INDIANA AVĖ., CHICAGO

os maišas.......
os maišas.......

i bačkos maišas

nei nebežinome, 
| bažnyčių bijomos 

leigos” nenupjautų 
Siunčiame moteris.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario

Nežinomi blogdariai apiplėšė 
dar dvi elevatoriaus stoti —prie 
Oakenvvald ir Lake Pa rk gatvių 
Ne kų laimėjo: vienoje vietoje 
i, kitoje

Frank Geriste 
Dominick Ronuinsky 

I \Villiam Povvilaitis 
Joseph M. Kevvicz 
Joseph Schuckolas 

j Eini! Sandanus 
Slankas Yanzapas 
Graciyonas Zeka 
Stanley Lestrim. 
Anton Norkukis 

I John Pakais 
Stanley Paudave 
Anthony Kulka N 
Charles Slepicus 

I Anton Uradnick 
I Raman Poplavvska 
Į John Krizanowski 
Jacob Kipakosa 
Mtchael Dauzka 
Frank Cheroski 
Joseph Laughmic 
John Gachuis 
Joseph Ramonas 
Jos. Augustinas 
Karai Stepuncik 
Jos. Musinskis 
Paul Baronas 
Stanley Petrošiui 
Jos. Montiakas 
Anthony Pūkas 
Victor Martusis. 
Alinos Woraski

' Jos. Langius 
John Zoltarkis 
Alex. VViilmocat 
James Shimkus 
John Smolen 
Paul Kubelis 
Petcr P. Simona 
Jos. Stapongz 
John Jadauskis 
Jos Lorensky 
Jos. Zauskus 
Frank Potrošky 
Stanis. Tunikas 
Bernodas Rasimas 
Stanley Pūkis 
Anton Beskelonas 
John Butkus 
AValter Ruzala 
Petcr Auskalne 
\Villiani. Getmah 
\Villiam G rietis 
Win. Szugeda 
Anton Senko 
Vincent Abecunas 
Aug. Zemockis.

... sausio 6
\. Blinstrupio svet., 45 gt 

( avė.

musų ganyto 
iš to bus didelio nuosto 

Katalikas

PI-ARI. QIII:I:N

KONCERTINOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st., 2336 W. M*- 
dison, 1850 Wells Si.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dc- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantun- 
ta išmokinti jus pasiūti sukilęs už 
$10. Phone SceJev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Nušovė kavos 
pardavinėtojų.

Negrė moteris, 1816

Ind. tnėn. susirinki- 
sausio A. 

. 2H2—137 st. Pra 
vai. vak. Visi nariai ma-

kuopos Sioux City, Iowa, 
atsibus sausio 13 d., 

valandų i>o pie- 
i, nes

Ligos siaučia
Sveikatos departamentas pra

neša, kad vakar buvo naujų su
sirgimų: 18 skarlatina, 26 dif- 
terija, 17 plaučių uždegimu ir 
1 rauplėmis.

Pajieškau Jono Vainausko, Kauno 
gub., Raseinių pavieto, Dugų kaimo; 

įlietai kaip iš Rusijos! gyveno 
Chicagoje, ant 14 place. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas -jį žinot praneš
kite šiuo adresu::

Simonas Pilipaitis, 
10824 Michigan Avė, Roseland, III.

REIKALINGAS VYRAS PRIE JA- 
NITORIAUS DARBO.

AHTI WABASH AVB BASLMEM.

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestįs, lengvi išmo
kėjimai; klesos dienomis ir 
vakarais; vietos Jaukia; atei
kite pasimatyti su mumis 
tuojaus.

BORKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

RbJKALAUJAMA moterų ir mer
ginų išlyginimui senų popierių; gera mokestis.

■ WESTERN PAPER STOCK CO.
I laO-bO Indiana avė., Chicago.

Vakaras
Kadangi iki šiol nieks nepra

nešė apie Dr. Vinco Kudirkos 
l)r-jos Vakarų (o kodėl jus to 
nepadarėte anksčiau? 
aŠ nutariau pabrėžti 
midų vakare minėta draugija 
surengė šaunų pasilinksminimo 
vakarų M. Meldažio svetainėje. 
Vaidinta J. Zolpo keturių veik
smų drama “Valkata”. Kadan
gi veikalas vaidinta pačiam jo 
autoriaus vadovaujant, tai kal
bėki apie vaidinimo pasekmes 
man nei neišpuola. Pakaks, jei 
pasakysiu, kad jis buvo užganė
dinantis. Jei vienur-kitur ir į- 
sibriovė kokia klaidelė,xtai jų ati
taisė vadovaujamosios lošime 
spėkos, kurios buvo atsakomai 
parinktos.

Aplamai, apie šį Kudirkos dr- 
jos vakarų reikia pasaktyi tiek: 
jis buvo šauniausias iš visų iki 
sol' ja surengtų vakių’ų. O ir pa
čiai draugijai, tikiuosi* liko, gra
žaus pelno: žmonių buvo pilnu
tėlė Meldažio svetainė.

Lauksime kitų Naujų Metų, ir 
tikėsime, kad sekamasai D-ro 
Kudirkos Dr-jos vakaras bus 
toks jau šaunus, kaip ir buvs.

—Ne narys.

..............................10—13
(10 svarų)

Minu, ir Dak. .. 23—27

vusius savo naujųjų 
rus
jeigu jie urnai neatsišauks į 
vo apielinkės boardų 
dvs klausimų blanku

Čia paduodame surašų netoli 
šešiasdešimts asmenų, kurie, se
kant jų pavardes, mums išrodo 
esant lietuviais. Jie visi pri
klauso 45 local board’ui (“Nau
jienų” distrikte), kuris jų (kar
tu su kitų svetimtaučių) vardus 
įteikęs policijai. Jie bus areš-

45-tos kuopos mėnesinis 
as įvyks ryto, sausio 8 d., 

M. Meldažio svetainėj, 
. 1.—Nariai yra prašo- 

visi: turime

Apiplėšė lietuvių 
Šeimyną

Du nežinomi blogdariai, apie 
20 m. amžiaus, pėtnyčios vaka
re užpuolė lietuvio kriaučiaus, 
Chas. Amgaičio, šapų, 3120 
Harrison gt. Blogdariai suvarė 
šeimynų į užpakalinius (gyve
ntuosius) kambarius, pasiėmė 
už lOO.dol. aukso, tris laikrodė
lius (viena vyriškų ir du mote
rišku) ir virš 20 dol. grynais pi
nigais ir vėliau pabėgo.

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

Jusiu Akys
kuojame ant STATE 1
AKINIŲ. J . . , ,. , . . vJus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesnė kaip jus mokėsite juwehe- 
riui arba optikai.

Ateikite i ofisą—
Dr. FRANKLIN O. CARTER

Akių—Ausų—Nosies ir Gerklės Specialistus

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL.
* , Visas antras augštas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedaliomis: nuo 10 ryto fld 12 tHoną.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi*- 

mos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typewritrng, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, • 
beinos istorijos, geografijos, polill 
Minės ekonomijos, pilietystės, dafll*- raftystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt® 
Jįį5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki B:W. 
3106 So. Halsted St., Ūaicago, Iii

Lietuvis aptiekininkas 
išgelbėjo du žmones 
nuo mirties.

Lietuvis aptiekininkas, p. Fe
liksas Juozapaitis, 3601 So. Hal- 
sted gt., pereitų subatų išgelbėjo 
nuo mirties moterį ir kūdikį. 
Name, kur randasi paties Juozą* 
paičio aptieka, ant trečių lubų 
kilo gaisras. Gaišių pirmiausia 
patėmijo Juozapaitis, ir nieko 
nelaukiant, šoko į degančius ka
mbarius, kur radosi p-ia Sultz 
su savo dviejų metų sunumi. 
Jiedu kilus gaisrui miegojo ir 
jau buvo pritroškę nuo durnų 
Įlaužęs duris aptiekininkas pir
miausia išnešė vaikų, o paskui ir 
motina. Vėliau pašaukta gydy
tojas, kurs atgaivino ponių 
Sultz ir jos sūnų.

Gaisrų pavyko užgesinti.

REIKALAI'JAMA 10 moterų prie 
tvarkymo skudučių dienomis arba 

Gera mokestis. Atsišau- 
no i' 8ARN()WSKY,16 E. 23 St., Chicago.

Nenorėjo laiku uždaryt 
galiūnų—negavo pi
lietybės popierų.

Teisėjas Landis atsisakė iš
duot pilietybės poĮrieras p-nui 
Samueliu! Loižzo, 1321 XV. 16 
gt. Prisipažinęs, jogei jis lai
kus atdara savo salimui dar ir 
po to, kuomet sulig įstatymais 
visi saliuifai turi būti uždaryti, 
t eisėjo nuomone, Loizzo negali 
būt skaitomas geru piliečiu.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewe] 
points, ir recordus, taipgi puikų pi- 
mą 10 metų gvarimtuotą ir ir ke- 
etą rakandu už pirmą pasiūlymą. 
Jivonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
>aveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. VVcstcrn Ave^ 
Chicago, III.

Pienas
I Condcnsed, geriausias
| Vidutiniškas .............

Evaporated, nesald. .. 
Sviestas, Smetonos

| Iš bački 
į Prastesn 
i Iš šaldyl 
Butterine

Plytose
štnotuos<
Vidutiniškas ......... ...

Kiaušiniai
švieži extra.............
Refrigeratorių ,cxtra
Refrigerotorių N 1 .

Pupos (begns)
Navy ..1....................
Lima .. j....................

Slyvos, geros svarui...
Vidutinė) ..................
Prastesnės ...............

Kumpis, g<
Prasetsn

Lašiniai gi
Prastesn

Taukai
Dėžutėj
Palaidi,
Paprastieji

Kalakutai
Švieži
šaldyti

Vištos
Šviežios
Gidžiai

Antįs ...

jeigu 
mm. boardų 
blankų, štai

SUSIRINKIMAI.
lietuviu P. P. Unijos Lo- 

' rengia masinius

Iš bažnyčios—bučernę
Trejetas metų atgal vietos lie

tuviai buvo ytin subruzdę — ti
kslu pasistatyti sau lietuviškų 
bažnyčių. Buvo pradėta sparti 
agitacija; net ir saliunininkus 
pasisekė suagituot: ir jie pasi-

Norėjo užkariaut mėlynakės 
širdį—pateko bėdon

Otlo Fili į) nieku budu neno
rėjo, kad jo numylėtinė jį aplei
stų. Jis darė visa,' kad tik jai 
įtikus. Bet kad skaistaveidei 
šelmei įtikusi — reikalinga pini
gų. Filip ilgai Belaužė galvos 
pasidarė už 218 dol. čekį ir palei
do jį į svietų.

Dabar Filipas sėdi šaltojoj ir 
dūmoja: apleis jį mėlynakė, ar

lenkui gydytojui apsigyventi l ‘ 
įsteigtame dentisto ofise, dykai te
lefono patarnavimas ir mergina pa
gelbėjimui.

Nebrangi randa, ateikite ir apžiū
rėkite patįs.

E. ZIPPERMAN, 
14-ta gatvė ir Halsted St., 2ras augsi

PAJIEŠKAU SAVO VYRO ZIG- 
MONTO AREŠKOS, kuris prasišali
no nuo manęs 11 dieną Augusto, 1915 
metais. Paeina iš Kaimo guberni
jos, Panevėžio pavieto, Ramygalos 
miestelio; 33 metų amžiaus, tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, 6 pėdų 
ir 5 cofių augščio. Kairės rankos 
nykščio galas trumpesnis. Dauginus 
dirbdavęs gelažies liejyklose kaipo 
molderls. Paliko mane su mažais c 
kūdikiais dideliame varge. Aš lig 
šiol nežinau ar jis gyvas ar miręs. 
Jis pats malonės atsišaukti, arba kns 
jį žinote malonėkite pranešti. Už tei
singą pirmų pranešimą skiriu $5 do
vanų. Barbora Areškienė, po tėvais 
—Cierauskiutė, 32, 155 pi. Hammom 
Ind. arba brolio adresu: J. AreŠka, 
1330 So. 501 h Avė., Cicero, III,

Fui ton 
gt., nušovė Jvwell Ten konipani- 
į<is pardavinėtojų, N. Hermaną. 
Nušovimo priežastis nepaduoda
ma. Manoma lėčiau, kad tai vai
dų pasekmė. Nušautasai paliko 
moterį su šešių nedėlių-kudikiu.

gali reikalauti akinių arba ne.
Aš esmi AKIŲ FAPĘRTAS, 20 METŲ prakti- 

GATVfiS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba lemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri Ilsina- 
čiame dykai.

Georgi & Vitik Music Cs. 
1540 W. 47th SU Ch»< IB

PAJIEŠKAU DARBO bučernėje ar 
Šiap krautuvėje prie švarių žmonių, 
ro darbo nčsu dirbęs. Liuosas nuo 
kariuomenės. Kalbu lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai. T. I)., Room 4, 
664-66 N. Clark St., Chicago, III.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpt- 

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing Bebool
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

107 W. Division gt., ir, 
kinę dtliugijos iždininkų už 

geležinių krotų, pabėgo su 1000 
dol. pinigų.

Apiplėšimas įvyko kaip tik 
tuo laiku, kada ant gatvės buvo 
didžiausias žmonių judėjimas. 
Plėšikai lu tgi spėjo ištrukti. Pa
sigrobę pinigus jie leidosi bėgti: 
už vieno bloko nuo atsitikimo 
vietos jų laukė automobilius, ku
riu įsėdę jie midume savais ke
liais. Laike pabėgimo gatvėje 
kilo didžiausias triukšmas, vis 
dėlto, kada atvyko policija 
plėšikai jau buvo dingę.

Pajieškau savo sesers Onos čc- 
kaičiukės. Paeina iš Kauno gub. ir 
pav., Skirsnemunės parap., VincJe- 
viškių kaimo. Gyvena Amerikoj t 
metai. Ji patį ar kas ią pažįsta ma
lonės man pranešti adresu:

, Jonas čekaitis, 
-.303 So. Oakley Avė., Chicago

Kadangi daugi lis t.v. kareivi
nio amžiaus vyrų yry ptrmainę 
savo gyvenimo vietas, tai siun
čiamos jiems klausimų blankus 
(Ųuestionaires) sugrįžta atgal į 
local boardus. 1'uos. neprida- 

tdresų, vy- 
dubar rengiamasi areštuot.

Vikrumas išgelbėjo 
nuo mirties

Seržantas Paul Butler. ačiū 
savo vikrumui, išsigelbėjo nuo 
mirties ar geriausiame atsiti
kime pavojaus sužeidimo. A- 
uitomobilių, kuriame jis važiavo, 
užgavo gatvekaris. Butleris 1x4- 
gi laiku spėjo iššokti iš aulomo- 
biliaus ir išsigelbėjo.

Pajieškau savo tėvo Z. Leonaičio, 
pirmiau jis dirbo miškuose, Seattle, 
Wash., vėliaus mokinos barbcrystčs. 
Kas jį žinote malonėkite pranešti, 
arba jis pats tegul atsišaukia že- 
žiaus paduotu adresu.

Kostantas Skridulis, 
1346 So. 50th Avė., Cicero, III.

Pajieškau Onos Puidukės savo 
pusseserės, kaimo Šilėnų, parapijos 
zežmarių, Trakų pavieto, Vilniaus 
gubernios. Prašom pranešti jos ar 
kieno kito šiuo adresu:

Ona Razulevičiukė, 
C-o K. K.

Box 514, So. Milwaukee, Wis.

šviesus, šilti kambariaį, su ar be val
gio. lobai pigiai. Taipgi priimame 
pakeleivius—suteikiame kuogeriau- 
sį patarnarimą.

LIETUVIŠKAS MOTELIS,
1606 So. Halsted st.. Chicago

kas, ne 
parapijonamš, kad jie 
nųs
tai bent geri parapijonai. Savo 
kunigui jie netik penkinės, bet 
ir dešimkės nesigaili. O už 
šliubų, krikštų ir šermenų ce
remonijas jie mokų dar dau
giau. O kų jus, italai?...

O mi‘s išvysime tuos pola- 
kusį iš savo bažnyčios, bažijasi 
įpykinti italai.

Dabar mes 
kas daryti 
eiti, kad ‘ 
skvernų. 
Bet ilgai taip būti visgi negalės. 
Mes, vyrai, galime iškrypti iš 
tiesaus kelio... Gal prisieis krei
pties į katalikų vyskupus, kurie 
turi daugiausia pinigų, kad jie 
teiktųsi pastatyt mums lietuviš-

Kititip j^Įj.li l.iit 

l ai kas, kad mes 
kompaničnų bučernę“

Kol agituota-kalbėta šiaip tar
pe žmonių, dalykas ėjo kuoge- 
riausia. Bet kuomet tapo su
šaukta viešas susirinkimas tik
slu galutinai išdirbti pienus lie- 
(tuviškos bažnyčios pastatymui, 
pasirodė visai kas kita. Tūli 
žmonės pradėjo darodinėt, kad 
vietoj bažnyčios mums reikalin
ga.,. įsigyt “kompaničnų bučer- 
h”!! Ir, žinotumėte — 
jo. Vietoj bažnyčios 
vely sutveri ta “kompaničnų bu
černę”, kad turėjus progos pasi- 
pirkt maisto reikmenų pigesne 
kaina nei privačių asmenų bu- 
černėse. Girdi Dievų garbint 
galime ir italijonų bažnyčioj. *

Nutarta padaryta, šiandie 
jau mes turime tų “kompanič
nų bučernę”. Bet ve — nauja 
bėda. Italai pradeda mus ne
apkęsti. Mes, “polakai”, esą pa- 

lojų. Jisai dabar 
išmeti nėjus savo 

neduos-
Anava, sako, “lietuvėnai”

Drąsus banditai.
Trįs apsiginklavę banditai 

užpuolė Phoenix Building dr-jos 
ofisų 
už ra

LSS. 22 
sirinkima 
dažio svtt.) 
inų kliuč 
lavinimas 
ta bus paskelbta vėliau

. Pajieškau saVo 
MBBMI moters Antani- 

nos Globirnės— 
Lukauskytės ir 
dukters 3 melų |gBi|M Stanislavos. Už
mirškite praeitą 

sOvM buka iv sugrįžkit ||||M|i|M Gyvciisi-
* J m<- Mc-i iii.

kas patCniysite 
kur jos randasi, J pirmas, už tikrą 
pranešimą gau- 

dM dovanų 
tanlslovas Globis, 
rald Avė., Chicago, III.

FASARGA.- 
utmokestta. _________ _______ __ ____ _

i vakaro, laukeliu arba telefonu. Oanxl 1500. 
Priduoti to pačio dieno, kada spausdinamu 
lisnraitis, nebegali būt Įdėti -- - -

tuoti, kaipo drsertirai 
tuoj neatsišauks į 
ir neišpildys savo 
tas surašąs:

REIKALAUJAMA 2 PATYRUSIŲ 
PARDAVĖJŲ (MERGINŲ) PRIE 
MASTAVŲ TAVORŲ. LABAI GE
RA MOKESTIS. PASTOVUS DAR
BAS. ATSIŠAUKITE:

RACH’S DEPT. STORE, 
3641-45 S. HALSTED STR.

žuvįn (salmon)
Pink ....
Red Alaska

Suris
Ameriko
šmote .
Suplausi;

Balta duona

LSS. 241 r 
susirinkimas 
2501 Conecst V. R., 2 ' ". .
tų. Malonėkite visi atsilankyti, 
turime sv irbių reikalų aptarimui

VyriškųDrapanųBargeiiai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
Bei $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 & Halsted SU Chicaac. flL

Pašovę banditą
Poileistas Thotnas ilutchison 

pašovė vienų iš dviejų nežinopių 
banditų, kurie užpuolė Ed. Scha-

CukriiH, ■
nendri

Miltai
% bač
% bači
5 svari

Rugių M
Bohemian style % bar. P.27
Juodi, ’/š bačkos
5 svarai ...........
Graliam miltai 1

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni .............5^—6Va

Maisas (Elomlny), svaras.. 5%—6Vi
Ryžiai. svaras

Fancy hcad .......................  11—14
Blue rose

Bulvės

bnznyle

visai nekas
turime
ir galime nusipirkt pigesne kai-Į 
na porkčapų? Jeigu tie cicili- 2920

MASINIAI
Rusų ir 

kaląi 85, 604 ir 
susirinkimhs šiose vietose ir dieno 
se:

Pullmanė, subatoj, sausio5, 7:30 v 
v. Stančik( svetainėje, 205 E. 115 st

Town of Lake, nedėl 
7:30 v. v., ““
Ir Hcrmitage

Bridgeporte, Utarninke, sausio 8, 
7:30 v. v. T---------  --------
33rd St. i

Melrose 5 
7:30 v. v. 
25-tos ir I

I paskelti 
publika k 
šia atsilankyti

Šitokiom ______ _________
turėtų parlavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kiris 
na, ncpirUte, ________
kurie parduos jums šiomis kainomis.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ 

Standi 
burokų arba 
ių, svaras ..

Liet. Vyrų ir Mot. Apsv. dr-jos, In 
(liana Harbor, 
mas įvykis utarninke 8 
Mikalavič aus svet 
džia 7:30 
lonėsite atsilankyti paskirtu laiku,
svarstyti, 
silankykiį

SMUIKOS LEKCIJOS mainais už 
naudojimąsi priekiniu kambariu, 
kaipo studija, vieną dieną savaitėje. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų”” o- 
fisą pažymėdami Nr. 161.

REIKALAUJAM bučerio, kad nio- 
u 11 fališka i ir lenkiš

kai kalbėti.
V. Nansiedas, 

1645 Wabansia avė., Chicago

PAIN-EXPELLER į/ 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
|iH branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 

w dideli.
M Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
■ gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingunio. Nesi- 

duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.

H Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
j aį pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

butų ant pakelio ženklas. „INKARAS” ir žodis
1 B- ,.1.0X01..” o taipgi musų pavardė.

Ui Tikrasis PA t X’-RIS parduodamas visose 
y* apt icko>c. O Uite &auti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahington Street, Nevv York

I>ort, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas Vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau- 
<ite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAMA vyro, siuvėjo 

pastovus darbas, gera mokestis.
Antan;

617 \V. 37 str.

AKINIAI
Mados 

S3.00

LDLI) 
susirinkin 
8 vai. vakire, 1 
2242 W. 2lrd pi 
m i atsilankyti laiku ir 
daug svarbių reikalų. Nepamirškite 
atsivesti naujų draugų

■a ■ M ■ I Vyrams ir Moterims VI-II B D D R I KOKIOS rųties metaloII II K H 11 I arba medžio dirbamos*■/ ii 11 U ii I Saposo, fabrikuos*, bu
teliuose, restoranuos. *a- 

dupuose, ligonbudiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

PO PIETŲ. ATSIŠAUKITE IN SU 
PERINTENDENTO OFISĄ.______

OPPENIIEIMER CASING CO., 
1020 W. 36TH STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS

REIKALAUJAMA PENKIOSDEšI- 
MTYS APSUKRIŲ MERGINŲ PRIE 
APDARYMO DEŠRŲ. PASTOVUS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. PUI
KIAUSI DARBUI KAMBARIAI, PA- 
SILSIUI LAIKOTARPIS RYTAIS IR


