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Rusija rengiasi prie ka 
rėš su vokiečiais

True translation filed with the post 
niaster eit Chicago, January 8, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AUKŠČIAUSIAS TEIS
IMAS UžGYRĖ DRAFTĄ.

I’Tipažino jį nesančiu 
priešingu konstitucijai.

VVĄSHINGTON

PLĖŠ KAI NUŽUDĖ 
IETVVJ

tuvis kriaučius ra-Cicero Ii 
stas ndžudytu savo darba-

True translation filed \vith the post- 
inaster at Chicago, January 8, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI Už SENĄSIAS 
TAIKOS SĄLYGAS.

Rusija sulaikė amba= 
sartu pinigus

Kariaus tik tie, kurie sutinka 
kariauti *

True translation filed with the post- 
niaster at (’hieago, January 8, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSAI RENGIASI PRIE 
KARĖS

pripužino parinklinio tarnavimo 
kariuomenėj aktą esaųt konsti
tuciniu. Pritaria valdžios tvir
tinimui. kad duotoji kongresui

franeuzų k arijas

, , . . * . likti karinę tarnybą savo šalviekalu ministerio Trockio nusis-f. , , , . ‘ ‘T
4 i i’/ ri

Stiprina savo frontų. Paleis 
ristis tuos, kurie nenori 
kariauti. Nenori talkinin
kų pagelbos.

Vakar.ryte rastas nužudytu 
savo dari: avietėje lietuvis Kon- 
stantinas Matulis, turėjęs kriau
čių šapą prie 1338 S. 51st Avė, 
Cicero. Hado jį jo kaiminė Mrs. 
Elizabeth Mastinick. Užmušta
jam padaryta didelė skylė gal
voje, matįomai mėsos kapojimui 
kirviu.

Je) švogeris Gasparas Mikleisb, 
kuris yra Cicero Ugniagevsių lie- 
utenantu

Kokias valdžia paskelbė per 
Kalėdas.

- AMSTEBDAM, sausio 7.
Vorvvaerts atspausdino kalbas 
Philip Schcidemann, didžiumos 
socialistų vadovo reichstage ir 
liūgo Hanse, mažumos socialis
tų vadovo, pasmerkiančias Vo-

Kalbos buvo

sako, kad Matulis bu-

holmo, buvo paskelbtos jaunes 
niojo oficieriaus per klaidą. Ge

sėju nuomonę, užreiŠke“, kad po Scheidemann’o kalba.

vimų Įstatymui teismas atrado 
kad didžiuma jų yra išsvajo-

rų jų 6 mėnesių ir kael vagiliai 
grasino 
kad save

jį užmušti
Scbeideniann pasakė, kad

Persij’a prašo tarties apie evakua 
ciją jos šalies

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, Januars 8, 1918, 
as reąuired by the aet of Oct. 6, 1917.

NAUJAS ANGLUOS 
AMBASADORIUS.

Frue translation filed \vilh Ihc post- 
rn.ister at Chicago, January 8, 1918, 
as reąuired by (be act of Oct. 6, 1917.

TROCKIS SUSTABDĖ 
AMBASADŲ PINIGUS.

Ambasadorium yra psakir- 
tas grafas Reading.

LONDONAS, Sausio 7. Pet
rogrado pranešimai sake), kael 
bolševikai galutinai stiprina 
frontą. Tą žinią gavo Daily 
News korespondentas nue) Ra-

tasis oficierius apleistų Rusiją. joj 13 bylų, kilusių delei apkal-
4

,000, kurių nesurasta.

žymia*. * vietą t ar v

Jis pasakė, kad 
mano pasiųsti namo 
kurie nenori kariauti, taip kad 
jie turės armiją, kuri nori ka
riauti už idėją.

bolševikai 
visus tuos.

Nenori talkininkų pagelbos.
Korespondentas paklausė, ko-

kų diplomatai nuduoda igno
ruoją Trockį, kuomet faktiškai

valdžią.

Kalbėdamas apie tą patį inci
dentą Beuterio pranešimas iš

vinrn akta. Kemstitucionališku- c
mas te> akte> padaryta pamatu 
visoms apeliacijoms.

Turiu* paliestųjų apeliacijų y- 
ra Eminos Goldman ir Alevan- 
der Rerkman ape liacijos. Jie 
buvo kaltinami bandyme' ragin
ti kitus nesiregistruoti.

True' translation filesi with the post- 
inaster at 
as rcąuirci

Chicago, January 8, 1918, 
d by the act of Oct. 6, 1917.

Iš Vokietijos
DIDELIS SOCIALISTŲ 

SUSIRINKIMAS 
BERLINE.

paliepė tuojau uždaryti franeu
zų biurą, nuimti be‘vielinio te- 

Ilcgrafo aparatus ir tuojaus at
šaukti į Petrogradą esančius ka- 

i rėš lauko apygardoje franeuzų

stilueiiiiu, te ismas nieke) ne'vei- 
kė balose, paliečiančiose' kons-

Liberalai nori, kad taikos 
klausinie spręstų karvedžiai.

AMSTERDAM, s. Berli-
istatvma. Manoma, kad ta 
usimą teismas apsvarstys 
liau.

Ma
vakar 

priėmė
kancleris von Hertling

ne- 
di

džiuma laikosi savo užreiškimo, 
padaryk) pereitą vasarą prieš 
priverstinas aneksijas ir kontri
bucijas ir kael socialistai ir kiti 
didieji* rateliai Vokietijoj mate'

tovų Brest Litovske praneši
muose, padarytuose gr. 25 d., 
apreiškiančiu laiką be aneksijų 
ir kontribucijų ir gr. 28 d„ kada

apie užimtąsias Rusijos teritort 
jas. Jis pasakė, kad kanclerio
pozicija pasidarytų neišlaiko
ma, jeigu jis atsižadėtų teisės 
tautoms apsispręsti savo likimą.

Schcidemann užreiškė, kad 
socialistai “stovi už neaprube- 
žiuolą apsisprendimo teisu 
žmonėms.” Paskui pridūrė:

LONDONAS, sausio 7. Gra- 
s (Earl) Reading, augščiau-

glijos augščiausiu komisionie- 
rium Suv. Valstijose. Jis netik

Yorke' ir Washingtone‘.
Grynai diplomatiški dalykai 

bus pavesti į rankas ambasados 
viršininkei, grafas gi rūpinsis 
vien kariniu veikimu.

oficialių ratelių nuomonės, pa
lies daugiausia finansinius ir a-

Neduos ambasadoms pinigų 
kol nebus Rusijos pinigai 
užrubežyje pavesti komi
sarams.

PETROGRADAS, sausio 5.
Užrubežiniu reikalu ministeris 
Trockį šiandie išleido patvarky
mą, draudžiantį bankams išmo
kėti pinigus padėtus svetimu 
valstybių ambasadų. 

•'t f.

usė kokiu tikslu išleistas tas pa

“Senoji Rusijos valdžia turėjo 
savo pinigus depozituotus užru-

pavesti nuožiuron liaudies ko
misarų tarybos, tol ambasados 
negalės išsiimti pinigų, kuriuos

“Mes nenorime jų pagelbos. I 
Musų spėka yra musų silpnume, 
ir jeigu mes priimtumėm pagel
ia talkininkų, musų pozicijos 
reikšmė butų sunaikinta. Kuo 
silpnesni mes esame, tuo stipre
sni mes esame. Vokiečiai gali 
nustumti mus atgal, bet ką ge
ro jiems tas duos?

True translation filed \vith the post- 
inastrr at Chicago, Januars 8, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917.reąuired by the art of Oct. (i, 1917.

PETROGRADAS, s. 7. Ru

k.L Ten nėra užtektinai mais
to, kad išmaitinus vieną arklį. 
Vokiečiai nenorės tureįti ant sa
vo rankų milionus badaujančių 
žmonių.

“Mes stovime už demokratinę

kė patvirtinti sutartį nuo nuė
mimo blokados Baltose jurose'. 
Išstatytosios vokiečių sąlygos 
nepriimtinos.

Prieš savo išvažiavima i Bresl € *
Litovska. užrubežiniu reikaluu v t

minisleris turėjo ilgą konferen
ciją su grafu von Mirbach, vo
kiečių atsteivu Pe'trograde. apie*

True translation filed \vilh the 
niaster at Chicago, January 8, 
as reduired by the act of Oct. (5,
Vokietija pripažino Finlan- 

dijos nepriklausomybę
AMSTERDAM, s. 7. Vokie

tija pripažino Finlandijos res
publiką, lai padaryta kaizerio 
palii himu kancleriu pranešli a- 
pie tai Finlandijos atstovams 
Bėrime.

post- 
1918, 
1917

tymą karinio ir politiško stovio.

klausimų, galbūt apiepališky
gen, von Ludendorff, apie ku-

“Kaip griešlai mes priešina
mės aneksijų politikieriams pas 
talkininkus,- iaip grieštai im s 
trempsime musų pačių šalies a-

suolas nuo rupinimos paprasto
mis ambasadoriaus funkcijo
mis menkesnėmis diplomati
nėmis derybomis, kurios suda
ro svarbiausia dali ambasados <■ *

darbo.

tarp tų. kurios negali išsiimti pi

ty Bank šiandie leista atsidaryti 
aprubvž i uoliem bizniui.

o vėliau oficialiai užginčyta.

'frue translation filed xvilh Ibi* post- 
mastcr at Chicago, January 8, 1918, 
as icąuired by the act of Oct. 6, 1917.

500 DŽIOVININKŲ 
KAREIVIŲ.

Persijos ambasadorius prane

•žastįs neramumo gali-sos pri<
ma skaityti pašalintomis.

Sulig Tageblatt, ncdūlioj po 
ve) jaučiamas ramesnis

motu reikalavimu aneksijų.
Į Be rliną atvykę) vengrų pre

mjeras Dr. Wckerle' ir Austrijos 
finansų ministe'ris Dr. vem v 
ninicr.

t) tarybas su valdžia, e’sančia 
Stnedny institute, bolševikų bu
veinėj, apie rusų e'vakuaciją

\Vi- CAMP \VHEELEB, M acon, 
Ga., sausio 7. Maj. Orlando

strukcijos pasiųstos

darbininkų klesa. Jeigu Vokie
tijos valdžia užpuls mus, ji pasi
rodys savo žmonėms savo tikro-

lajsviais.

Vokiečių užreiškimas

sioginį telegrafini susinėsimą 
tarp Pterogrado ir Berline), kad 
pagreitinus susinešim us.

ko į Amsterdamą paduodama 
bevieliais pranešimas Jot fe, pir-

pasiųstas užrubižinių reikalų 
ministerio von Kuehhnann už 
vokiečių delegaciją; užrubeži- 
um reikalų ministerio Czernino

11 ue translation fileel \vith Ihc 
niasler at Chicago, January 8, 
as rrąuired by the act of Oct. C,
VOKIEČIAI SOCIALISTAI 

PERSPĖJA RUSUS

post-
1918, 
1917.

Ragina juos nepriimt Vokie
tijos taikos sąlygų.

lu ministerio Messimy Bay už 
turkus ir justielijeis ininisteino 
Popov už bulgarus. Tame pra
nešime prime nama, kael kada

AMSTERDAM . sausio 7.

gus, kuriomis jos sutinka daryt

kietijeis nepriklausomieji seicia- 
listai pasiuntė' raštą bolševikų 
užrubežiniu reikalu ministeriui 

m*priimti

nv t visos, kariaujančios

Rusai tada nustatė dešimtį die
na;, laike kurių kitos kariaujan-

las bdkas pasibaigė sausio I d., 
htio jų negauta jokios žinios.

Tarybos su [Tkrainais

NUTARe streikuoti
Trijų valstijų gatvekarių 
darbininkai nutarė strei

kuoti.
BOSTON. Mass. Bay Sta- 

• Street Raikvay, didžiausios

joj Anglijoj, darbininkai nuta
rė sustreikuoti, t ž streiką pa
duota 2,116 balsų, o prieš 178.

tarp vokiečių ir ukrainiečių pa

meu.

Nesutikimai su franeuzais.
oram Šimas i Dai

Bbode Lslanel, Massachusetts ir 
Ne\v Hampshire valstijose. Du

tinti centralinė valdyba

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 8, 1918, 
as reduired by the act of Oct. (i, 1917.

TAŲKININKŲ PREMIE- 
RAI SUSIRINKSIĄ.

ūpas p; rlamentariuosu rateliuo
se. Reichstage) didžiumos par- 
tije)s tariasi tvirtai remti val-

True translation filed \vilh the 
mastei* at Chicagoį January 8, 
as reąuired by the ącl of Oct. 6,

Maisto kainos Berline

post- 
1918,
1917

Nuspręs talkininkų karės 
tikslus.

PARYZH’S, s. 7. Pusiau-o- 
lie ialiai pranešama, kad galbūt 
neužilgo bus sušaukta talkinin
kų šalių pre niierų konferencija. 
Manoma, kael teikia konferenci
ja nuspręs apie' be'iielrą išdčsty-

frue translation fileel \vith the post- 
inaster at Chicago, January 8, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (J, 1917.

Anglų karės nuostoliai.
LONDONAS, sausio 7. An

glų nųoste)liai bėgyje* savaitės, 
užsrtiiiigusieis šianelie-, sie ke" 18,- 
998. Nuostoliai dalinasi seka
mai: oficierĮių užmušta ir mi
rė nuo žaizdų 113; kareivių

3.832, Ofieierių sužeista ar 
118: kareiviu <■prapuolė

True translation filed \vith the post- 
niaster ai (’hieago, January 8, 1918, 
as reąuired by the aet of Oct. 6, 1917
80,000 BENAMIU ŽMONIŲ

Po Guatemala žemės 
drebėjimo.

\VASH1NGTON. sausio 7.
šianelie' pranešama, kael 80,(1(10 
žmonių liko be* pastogės pe> an
tram že inė's elrebėjimui (iuate- 
maloj, visai sunaikinusiame

stu maisto. Vandens nuovados 
suardytos ir bijomasi ligų epi
demijos.

cialistai 
riuos V

laikė susirinkimus, ku- 
or\vaerls vadina “galbūt 
isiais” nuo rugp. 191 I

m. Gi

be aneksijų ir kontribucijų už-

Pan-germanai su kancleriu.
Admirolas vem Tirpitz, išreik

šdamas falherlanelo partijįks ir 
pan-gc manų reikalavimus lin
kui tai vbu Brest Litovske, tele- 
grafav ) kancle riui von Hertling

tvirtą poiziciją linkui rusų re'ika- 
lavimi i.c

Aeln ireda.s sake), kael rusų už- 
pozicijoj matyti “vaisius 

nų talkininkų darbo.” Jis10 diei 
sako, 
Stockl|edmą butų
nuioj u 
visuotilnos

žingsniu ant

Viską

sprendžia-

nėra

lavest von Hindenburgui.

Iš Bjė rlinei 
vakar 
provim-ijos nacionalistų libera
lų partijos susirinkimas išreiš
kė nue monę, kad re ikalavimai

pranešama, kad 
į vykusis Brandenburgo

se ir vakaruosi' butų sprendžia
mais. Nutarta, kad taikos salv- A k
gos bi tų tokios, kurios gyaran-

VVASIIINGTON. sausio 7.
Suv. Valstijų maisto adminis
tracija gavo žinių, kad kainos 
maisto Berline yra nepaprastai

čia tapo paliuosuota iš karino 
-menės 500 žmonių dėlei džiovos. 
Daugelis jų sirgo džiova dar 
prieš priėmimą kariuomenėn.

vykioje, lapo pasiųsti į Fort Ba-

pie turkų evakuaciją Persijos.

Truc translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, January 8, 1918, 

reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

50,000 DARBININKU 
STREIKUOJA.

as

parsielavine'ja pe)

sv.; muilas gi parsidueida 5 
šmotai už $1.12.

True translation filed with the post- 
niaSIcr at (’hieago, January 8, 1918,

rcejuired by the act of Oct. 6, 1917.
Reikalauja sušaukimo 

reichstago.
LONDONAS, s. (>. Maxi- 

milian Ilarden Die' Zukunft lai
kraštyje' ragina, kad butų su
šauktas reichstagas, kuris yra 
vienaitnė Vokietijos populiaru 
organizacija, nes kitaip bus pra-

IS

Reichstagas turi

Ii pasauliui ko Vokietija nori, o 
ne ko nori šis generolas ar tas 
minisleris. Kitaip pasaulis ne

kietijos laikos tikslai yra nuo-

IIARRISBl RG, III., sausio 7.

bta kvarantana, 107 žmonėms 
susirgus raupais. l ik toms mo- 

iielenb.urg ir gen. von Lu-’kyklemis leista pasilikti atdaro- 
1L . mis, kuriu visi mokiniai vra i-

--------  čiepvti.

butų užtvirtintos fieldmaršale) 
«»on II

Šiandie pranešta apie 11 nau
jų susirgimų plaučių uždegimu 
ir 2 pasimiriniu.

True translation fileel \vith the post- 
master at Chicago, January 8, 1918, 
as reąuired by the aet of Oct. 6, 1917.
SAMDO MOTERIS KALINES.

Moka joms 15c į dieną.

MOB1LE .Ala., S. 7. Seka
mame legislaturos susirinkime 
bus mestas bilius, draudžiantis 
pavietam^ persamdyli darbui 
moteris kalines.

Escambia pavieto komisionie- 
riii persamdymu dviem metam

toriui už 15c į dieną.
Vyrai kaliniai jau per eilę me

tų buvo persu nidonia kasyklų 
savininkams ir kiliems samdy
tojams, bet šis buvo pirmas at
sitikimas kad moteris persam-

True translation filed \vith the posl- 
rnastrr ai Chicago, January 8, 1918, 
as-roąuircd by the aet of Oct. 6, 1917.
FRANCU A PRIPAŽINO

FINLANDIJOS NE- 
PRIGULMYBE.

PARYŽIUS, s. 5. Temps 
šiandie, rašo, kad Francijos val
džia faktiškai pripažino nepri-

WASH1NGTON, s. 7. Dar
be) elepartamentas paske'lbė, kael

ja apie 50,000 darbininkų. Fe-

progresą linkui susitaikymo da- 
ugclyj tų streikų, paliečiančių

bėgyje pastarųjų 5 melų.

Truc translation filed with the 
niaster at (’hieago, January 8, 
as reąuired by the act of Oct. (5.

PASIMIRĖ AUSTRUOS
SOCIALISTAS

uost
ini b, 
1917.

Buvo seimo pirmininku

AMSTERDAM, S. 7. Iš Vie
nuos šiandie pranešama, kad 
pasimirė Austrijos socialistu

mesniojo Austrijos seimo buto 
vice-prezidentu.

S T. LOl IS, sausio 7. šian 
die feeleraliame' teisme' pan ika- 
Jauta paskirti priėmėją (recei- 
ver) dvi vietinės ir priemie'scių 
gatve'karių kompanijeis l iii- 
ted Raihvav. Paskvrimo reik.i-

1



NAUJIENOS, Chicago, III, Utarninkas, Sausio 8, 1918.

NMJJIEMOS
rhe Lithuanian Daily News

Bet kurlink jie tokiu bildu vedė jos kasoj visados buvo minus; 
negeriau ir dabar stovi. Su
rinkti milijonas dolerių m* juo-

supridę, kame dalykas. Kiek aš 
žinau, reichstage visa atstovų y- 
ra apįe keturi šimtai, o sociali
stų ik apie šimtas. Taigi ar jie

užgauna asmenį be jokio tani 
pamato. Ateityje kuopa su A. 
B. nemano ginčų varinėti ir lai
kų veltui eikvoti.

'the Lithmininn Ne\vs Pub. Go., Ine.

1810 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone ('anai 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldivnius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1810 S. Halsted St.. Chicago, 
IB.—Telefonas: ('anai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

C h i c ago j e—p e r nešiotojus 
Viena kopijA .............
Sąvaitei .........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačiu:

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

Kanadoj, melams .......
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia
Orderiu, kariu su užsakymu._____
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rasjti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
ses. hc to paliekant platesnius tar- 

larp eilučių. Redakcija pasilai- 
visas teises rankraščius taisyti ir 

Netinkami spaudai ras- 
naikinami, arba gražinami atgal, 
bėgiu dviejų savaičių autorius 

atsiunčia k rasos 
persiuntimo

daktaro veikimo ir jo pažinoji
mo sąnarių sveikatos stovio. • 
tai nerūpėjo nei tautininkams 
nei jų politiškam daktarui. Tai- 
gi-tai, bėda buvo tame, kad J. 
šliupas Susivienijime buvo tik
tai “politišku" daktaru. Jis te-

ir partija tikisi pilnai, kad ji ta-

Lietuviai socialistai, be abejo,

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00
3.00

7.00
8.00

siųsti 1‘ačto Moncy

trumpinti 
tai i 
jei I.... _,
pareikalauja jų ir 
ženklelių pakankamai

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

Redakcijos
Straipsniai

nominacijos.
Susivienijime Liet. Am. prasi

dėjo centro viršininkų nomina-

simas: ar rinkli senuosius virši
ninkus. ar pakeisti juos naujais? 
Tat čia senųjų viršininkų nuo-

ieniii nariu nėra užganėdinti

slaptis. Kaikurie jų jau buvo 
m pageidaujami seninus, kaiku.- 
rie įsigijo nepritarimo pereitų

storųjų S.L.A. nariai didžiai už- 
sivylė naujuoju prezidentu Si. 
Gegužiu. Jis pasirodė esąs žmo
gum visai netinkamu atsako
mi ngon prezidento vieton, dar 
labiau netinkamu dėlto, kad jo

Išmanymo

neparodė, o neparodydamas iš
manymo, jis niekur 
veikli su bent 
nauda organizacijai.

kokia žymesne
Kame jis 
savo vei-

\ ienpusišku žmogum. Ir tai ne

IJuimų. bet dclto, kad jis dėl 
savo neišsilavinimo ar silpnu
mo buvo lik valdančios Susivie
nijime partijos pabūklu. Tuo

merių partijos įrankiu.

laktų, bet ir to jis pasirodė 
turįs. Kaikur jo “taktas,"

ne-

bo-
sai turėję rausti.

Dar mažiaus negu jo dabarti-

buvo Dr. J. šliupas. Kad jis ne
išmanė daktaro-kvotėjo parci-

tai buvo žinoma ir patiems tau
tininkams. Bet jie garbino jį 
kaipo savo šulų, ir paisydami 
(langiaus savo partijos negu spė

me su (h 
ni j im ui ir ‘abejotina nauda

'l ik per šliupų jie

sivienijinio organų ir jo rėdai- 
:,L tik per šliupų jie. galėju 

’ loti Susivienijimo piv- 
' k re toriu, ir pajung-

bėjo išduoti nei menkiausio ra

dicinos daktaras apdraudos žvil-

sąnariu buvo ir vra tos nuomo
nės, kad jis esųs geras darbinin
kas. nors ir suktas politikierius. 
'Fečiaus apie jį yra ir kita nuo
monė: sako, nors jis ir esąs dar
bštus. bet neturįs pamatinių su
pratimų apie apdraudos reika
lų; jo darbštumas dažnai esąs 
nukreiptas ne ton pusėn, kurion 
jis turėtų būti nukreiptas. Tai 
nuomonė apdraudos specialistų. 
Daugeliui beto nepatinka perdi- 
dclis Strimaičio bosavimas, ku-

kiti valdybos nariai užsiima

nijimo reikalais. Prie neperdi- 
(k'lio apdraudos pažinojimo per- 
didelis bosavimas. suprantama, 
ilgainiui negali išeiti ant naudos 
organizacijai, kurios pamatinio

zinoma.

nkysi' žmonių, kurie nemoka pa
žiūrėti toliau ir giliau. Susivie
nijimo sekretorius išlaikytų eg-

katilinėmis išvesti iš dabartinio

maitis to niekad nebuvo pada
ręs. S. L. A. sekretorium jis

nuis negalėjo rasų kuo tinka
mesnio žmogaus, kurs butų pa
norėjęs būti, anot paties Stri-

maičio bosavimas, ir jo suktas

ba S. L. A. sąnariai, parėjo nuo 
to, kad jis visuomet buvo pri- 
Ruimingas “nuo tam tikros po-

lizdą S.L.A A.
A. sąnariai panorės prašalinti

dinimas bent svarbesniais seno
sios valdybos nariais turi pama
to. Specialiai Susivienijimo ki

ar a įsa K o- 
o kaikurie ne tik kad nebu- 

bet stačiai 
šiaip-jau jie sudarė

savo dalį milijoniam partijos 
fondui. Pinigai reikia siųsti 
sekretoriaus adresu: Olivor C. 
Wilson, National Socialist Par- 
ty, 803 W. Madison St., Chica
go, III.

rciclistage buvo daug katalikų; 
kodėl jie tylėjo. Kaip matote, 
socialistams buvo sunku kų nu

li, 'fenai valdžia palaiko 
gijų katalikiškų ir pro-kuni 

tcskiMŠkų, o tiedvi vėl 
vald

remia 
žiu, kiek drūtos. Mokyklo- 
ulip kAtal ik iškošė taip ir

zinų ir faterlandiį, taip kad ji

Komitetas.

F. A. Jančauskas

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(a spėkit labiau ir nuodugniau 
I i ui studijuojama ir daug>aiš- 
I. < u supranta p,t; tapo surasti 
budai, kaip vjUvi <avo mintis, 
I aip sunaudoti jų pagerinimui 
savo karakterio pagerinimui bei 
.. keitimui iš'a ikii n: aplinkybių 
ir įgijimui sveikatos, laimės ir

N a š laipsnis min- 
č.n išlavinimo \i;, neapribolas

to t maža kas tesirūpina valdyti 
savo mintis, p ii reipli jas ton pu-

(Paskaita) *

Skaitytoju Balsai
[t/ž išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

Maliausko “konferencijų 
pasiklausius.

VVaterbury, Conn. Nuo gruo
džio 23 iki 30 p. m. buvo čia 
metodologijos daktaro Maliaus
ko konferencijos. V

JUu daugumui žinoma, kokius

tai nėra nei ra

paversta, atsiprašant, karčiami- 
nių pliovojimų vieta. Makaus
kui buvo duota daugelis klausi
mu. Žinoma, buvo rinitų, bu- ■ c €

simus atsakė kaip jam tiko, nes, 
žinoma, bažnyčioj atsiliepti ne

Klausimas: Kas išganys liau
dį. krikščionija ai* socializmas? 
Kunigas, žinoma, atsakė, kad 
krikščionija, nes ir Vokietijoj

unijų iš kelių tūkstančių paę?i- 
pijoiiių. privertęs kapitalistus 
sutrumpinti darbo valandas; o 
socialistai esą lik pardavėjai 
darbininkų, nes ir Philadelphi- 
joj. laike cukernių darbininkų

.sakęs: Kiek jus mums duosite, 
tai mes jums darbininkus par
duosim.

Klausimas: Kodėl kunigai sa-

kramentai yra mylislos dievo, 
kurios negali būti parduoda
mos? Maliauskas aiškina, kad

tai

Bet
neš

tik aukaujųs

ir visi bažnyčios tarnai. - - 
juk tai ne tiesa. Tas, kuris 

i kūdikį krikštai! ir kunigo

atsakymų: I dol., kuris ima šliu

ko: tiek ir tiek
nustatytas

tik (iclčland y be r nlles. Aš gy- 
venaju keletu metų Vokiečiuose

lenai kunigija. Vokietijoj at
stovui parlamentai) (reiebsta-

Rinkimai esti rudenį; taigi žiu-

kaizerio valdžios nepalie-

kaip katalikai taip ir pro

kius
čia m
mus
hstonai paleidžia misijonierius

Kaip tie misijonieriai 
i*ia", kaip jie kalba, tai kiek

manps. 
“ren 
vienas gerai žino ir iš lietuviškų 
misi odierių: jie moka gerai vel
nius svaidyti j savo priešus, kel
dami kaizerį ir “vierų" augšiau 
už viskų, ir kada įvyksta rinki
mai, lai žnioneliai, įgazdiuti vel
niais, pragarais, bedieviais ir so
cialistais, renka lokius kandida
tus, 
mi ir kurie ištikimi
'lokiu bildu valdžių ir despotiz
mų palaiko kunigai, eidami ran-

v i erų

eurie jiems kunigų nurodo- 
kaizeriui.

su
kapi alistais.

Ti<vbinis ir I * 
lizinas kalama 
kiekvienos vietos.

kaizerinis fana- 
žmonėms ant 

Siundynias 
prieš socialistus varomas be at
laidom Daugelis yra girdėję a- 
pie garsųjį Krupa ir jo dirbtu
ves, kuriose dirba šimtai tūks
tančių darbininkų. Bet nedaug 
kas, lurbul, žino, kad tenai ne
valia darbininkui skaityti darbi- 

;kų laikraštį. Forbeideris 
Misas kad pamato, tuojausarba

tai kitų kartų pasako* kad per

kitur. () mokyklose ku- 
arba mokytojai žiuri, kų 
kokių dienų atsineša už- 

susivy-
jeigii tik į darbininkiškų

nigai
vaika
sikųsti į kokių popierų
nioję
laikraštį, tai ir duoda vėjo. * 

Tai
ačiū kunigų pasidarbavimui.

tokia Vokietijoj sistema

—Boblaukio Juozas.

ARDAN TEISYBĖS.

kad vienas žmogus, visiškai ma
žo mokslo ir patyrimo, tėvui ini-

rėjo mažiausio supratimo apie 
juras, jokio patyrimo apie jū
rininkystę nei inžinierystę, bet 
jį apėmė didelis noras leistis ke
lionėn į jurų ir valdyti savo lai
vu. Sumanyta ir padaryta. Lai- 
vininkai-j oreiviai stojo prie sa
vo paprasto darbo ir jų patyri
mui pasidėkojant, musu kapi^ 
tonui pasisekė išplaukti atviron 
jūron. Karta išplaukus jūron, 
kapitono darbas buvo menkas,

gi jis leidosi pasivaikščioti ant 
laivo, kad apsidairius ir su lai
vu susipažinus. Bevaikščioda
mas ant laivo jis patėmijo žmo-

vienon pusėn tai kiton.

paklausė jis.
“lai vairininkas. Jis valdo 

jam atsakė vienas ju-laivą" c.
reivis.

laika. Nieko aplink nematyt 
kaip lik vanduo, ir aš manau

li stumti laivų pirmyn. Kai bus 
matyt žemė arba prisiartinus lai

lai laivas
plaukia".

Musų kapitono paliepimas la-

jo sauvales praplaukiantis lai
vas išgelbėjo nelaiminguosius 
nuo susikalusio, kurio kapito
nas manė, kad laivas gali eiti 
patsai nevaldomas.

Jus sakysite, kad lai netiesa | atsiekti, 
ir kad toks paikas žmogus ne-

toje to, daugumas žmonių atsi
duoda likimui, kuris svaido 
žmogaus mintis, mėlo jo gyve
nimų it audringa jura mėtytų

Nėra svarbesnio dalyko studi
javimui, nėra pakilesnės perei
gos žmonių tarpe kaip kad val
dymas minties, valdymas paties 
savęs, kurie išsivysto į žmogaus 
išsitobulinimų.

Skulptoriaus kaltas dailininko 
rankose įveria puikiausias sto
vyklas, rankose kriminalisto jis 
tampa įrankių plėšiko ir žjnog-

kose, su kurios pu geibų mes ga- Į 
limo išlobulinlj arba sudarkyti 
savo karakterį. Kodėl mes nega
lime
meilės, laimės ir džiaugsmo?

išmokli atsiekti

lis aplink, kada jis dirba. Jo 
nervai, jo jausmai įtempti; jis 
atydžiai tėmija savo darbų: kiek
vienu plaktuko sudavimu jis šie-

rį jis visuomet turi savo omenė-

Mes irgi turime taip elgtis nu
kali mui savo karakterio, išvy
stymui savo kūno ir padarymui

Sikrtumas tarp musų minčių 
ir paprastų įrankių yra toks, 
kad mes turime jas kam nors 
suvartoti. Mes negalime nemą
styti.

Kadangi kiekviena mintis al-

gi mintis ištobulina arba sudar
ko musų karakterį, tai mes tu
rime suvartoti mintis geriems

mes turime žinoti, ko mes nori
me, kas mums reikalinga, ar

jus negalit užginčyti, kad tokios

Pasiryžimas sudrutina 
mums valių atsiekti savo norus. 

Taigi musų pačių labui, labui 
tų, kur yra mums mielesni ir

tumei tokie paiki? Ar ne?

bai kompetentiški
mi,
vo kompetentiški.
blėdingi.
“tam
kuria

buvo

dabar oficialiai užsiminė 
A. sekretorius. Ir tame 
tu viršininku didžiausiaV . €

Viršininkų nominacijose S. L. 
A. nariai turės tai omenyje, ir 
reikia manyti, kad jie pasi-

nuo tos “politikos šaikos" jųn-

Chicagos didžiuliai vidurmic- 
sčio bankai, su pradžia naujų

dėlių bankų pakilimu, dideliais

lional bankas pereitaiss metais 
laimėjo su viršum tris milijo
nus dolerių $3,127,709! - Po
nas Forgan nežino, kas yra 
breadless day.

Socialilsų Partija pradėjo 
kampanijų surinkimui milijono 
dolerių socialistines agitacijos 
ir rinkimų reikalams.

nigų partijai reikalinga, jei
gu norimu prideramai darbų va

ii, kad aukauji? Mano supra
timu, auka yra ta, kuria kiek

Mes, LSS. 120 kuopa, laikyta
me s< vo susirinkime 30 diena 
gruodžio, 1917, tarpe kilų kuo
poje (Šančių, reikalų, priėjome 
prie svarstymo straipsnelio, įli
pusio Naujienų Nr. 308, “Mok. 
Kel". No. 3, no kuriuo pasira-

jūsų rankose, jūsų komandoje 
nesiranda daug puikesnis ir ke
blesnis aparatas už puikiausi lai
vų jūsų namas, jūsų protas?

Kiek domos jus atkreipiate 
valdymui jūsų minties? Ar jus 
neduodate pilnos valios savo 
mintinis? Ar jus neleidžiate

tyti ja vienon pusėn ar kiton? 
Ar jus neleidžiate, netikėtiems 
susidraugavimams, iškraipytai

tų dalykų kalbama ir apie
betiksliams pasilinksminimams

savo gyvenimų ir valdant jį.
(Bus daugiau)

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Klausimas: Ar kunigai yra 
karių priešai, ar socialistai? - - 
Žinoma, sako, kad kunigai, nes

karę, tai šv. tėvas visiems siun
tinėjęs laiškus, prašydamas, kad 
susitaikytų; o kada jau jie to 
nepaklausę ir pradėję karę, M,ai

kina šuy 
kų, pri 
cialistu. 
“pienų" 
riuos s 
sapnavo.

, sudarymų kokiu tenai 
’, ir panašiai, apie ku- 
raipsnio autorius turbūt

a atrado visus tuos iš

pamaluotais esant, ir kreipėsi 
į A. B., kad jis atšauktų tuos lai

tuos, kurie bus sunkiai sužeisti,

padarę šioja karėje. O socialis
tai ir bedieviai visi balsavę už

virš šimto, visi balsavo už karės 
kreditus. Panašiai ir Franci jos 
ministeris, socialistas, balsavęs 
už karę. O jau kada, girdi, ka-

“cicilikai" kūlę protestus prieš 
karę: o tas jų protestas tiek gi-

l ik kažin kodėl jis nepasakė,

reichstage.

griežtai

draugui

iopos draugo, bet A. B. 
atsisakė tai padaryti, 
topą, reikalaujant inųs 
didžiuma (10 prieš 1) 

įtarė parašyti į Naujie
nas varde kp„ pranešant N. skai- 
tytojam$, jog A. B. apsilenkia 
su taisyta, bandydamas užmes
ti musų kp. nariui ir kartu L. 
M. A. S antrosios kuopos pir
mininkui neištikimybę visuome-

Musų kuopa pihiai pripažįsta 
šį draugų esaut socialistu pil
noje to žodžio prasmėje, ir atož 
tyje butų pageidaujama, i

daryti 4

kurion geru noru jus nebūtumėt 
pakreipę savo gyvenimų? Ar 
jus ištiesų esate kapitonas jūsų 
gyveninio laivo, vedus jį uostau

Jeigu jus nesate tuo kapitonu, 
ar jus nenorėtumėt tapti valdo
nų savo gyvenimo, valdonų sa
vo kūno ir proto?

jus manote,tik jums reikia su
sipažinti ir suprasti pamatines 
tiesas gyveninio ir sužadinti sa
vo prakilnius jausmus. Kad 
nurodžius jums, kaip tai atsiek
ti, taigi parengiau šitų eilę pasi-

Nors mintis valdo vifįų. kų pa

prastai žmonėms nesuprantama 
ir kludingai vartojama. Net

ma tai spėkai, visgi buvo žiūri
ma jon kaipo Įrankiu, kurį ži in
gus gali vartoti, jeigu jis yra ge
nijus prigimimu ir žino, kaip jų

rileuo, F. G. llad- 
' ZhtLs.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Rainas M3-994 Nationa Llfa
29 So. La Sali- St., Chic.ro, III.

Te! Cantral 6890-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo Ir sobatos vaka
rais nuo C Ui I vakare, po numerio: 
HM MlLWAUUnB AVĖ.. Cbieage. DL 

Tai Humboldt 97.

Nariai Cook Coanty Rral Fu ta ta Ta r, boa i
A. PETRATI8 & CO. f 

Rasi Katate Ofisai
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotu* ir farmaa.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

I’erliuri apatraktus, padaro popieraa i 
NOTARY PUBLIC

781 VV. 85ta gatvė
kampas Halsted Drorer 2 44J

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

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

1900 S. Halsted St.
VlriuJ Bischoff’o Aptiekei.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietą 

Išskiriant Nedėldieniu* ir Seredai

Dr. Povilas Žilvitis
Lictuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St..

Tel. Drover 7170.
OFISAS: 2350 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėklieniais 10—12 išryto,
Tel. Canal 4946. Chicago, IH.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grs- 
Jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur} ilsiu® 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music C«.
1540 W. 47th St.. Chicago, 111

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku i 
“Naujieną” Ofisą, pažymėda
mi No 161).

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2336 W. Ma
dison. 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, I)e- 
signing, dėl biznio ir namą.. Vio
los duodamos dykai. Dildomai. 
LengVl išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Snbatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šią kainų priskaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATV1

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!
šino pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, klia- 
bams ir biznieriams, kad nuo itio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausia 
iki didžiausio įvairiausias sp«o- 
dos darbus. Užtikriname, kad 

i darbai bus atlikti gerai ir j laiką.

Reikale kreipkitės;

isto So. Halsted Si., Ckiraro,

Chic.ro


Utarninkas, Sausio 8, 1918. [ E N O S, Chicago, UI.

Korespondencijos
RACINE, W1S.

tra iš kur tas T. Plumpis žino, 
kad tiktai tą vakarėlį socialistai 
tesurengę gal kunigo gaspa- 
dinė jam sakė? Visi, kurie gy
vena šiame mieshikyje, žino la-

tuos svaigalus ir, ren-paniesti 
ginu t šeimyniškus ar šiaip va
karus, apsieiti visai be alkoho-

Vietos socialistų veikimas.— 
Aukos Apsigynimo Fondui.

Batelis veikia pasekmingai, nors 
kai kam jis ir nepatinka.
vienas korespondentas Laisvėje 
nepatenkintas, kam Ratelis 
kuo|K>s vardu sutvertas. Matyt, 
korespondentui butų buvę ma
loniau. jei Ratelis butų įsteigtas 
kokiu nors tautišku vardu... Bet 
tiek to. Ratelis darbuojasi už- 
sibriežtoj dirvoj, ir darbas se
kasi. Be sulošto gruodžio 30 
“Pirmojo Degtindario” ir kome-

ginsi sausio 27 dieną statyti sce
noje trijų veiksmų veikalą 
“Kerštas”. Ikišiol Tcatralis Ra
telis įsigijo jau ne menką baga
žą nuosavų kostiumų, kuriems

nų.

laikė mėnesinį susirinkimą. Nu
tarta greitu laiku surengti pra
kalbas. Buvo taipgi perskaityta 
laiškas nuo LSS. 19-tos kuopos, 
Brooklyne, N. Y., kuriuo atsi
šaukiama aukoti Lietuvių Socia-

vo surengus krlioliką prakalbų 
ir du spektakliu 1917 melais. 
•^Visa, kas buvo 1\ Plumpto 
rašyta klerikalų Draugo nr. 307 

Laip 1 tai grynas melas. Taip, jisai sa
ko, kad socialistai prikalbinę vie
ną lietuvį, bet tas paskui pame
tęs. Ištiesų gi tas draugas kaip 
priklausė, taip ir dabar priklau
so. T. Pliumpis pyksta, kam 
aš rašiau, kad klerikalai jokiu 
budu negali atsilaikyti prieš so
cialistus; kad jie užuot argumen
tų prieš socialistus pavartoja 
šmeižtus. Tai šventa teisybė,

1 ponas T. Plumpi. Paduodu fak
tą. Vieną kartą surengė socia
listų 217 kp. teatrą ir balių. Da- 
žinojęs apie tai dvasiškas tėve
lis ir parapijonai, tuoj ir jie su
rengė tą pačią dieną balių. Bet 
kas išėjo? Į tą klerikalų sureng
tą balių susirinko žmonių apie 
15. O į socialistų parengtą va
karą tiek priėjo publikos, kad 
nesutilpo svetainėj, l'uo kart 
dvasiškas tėvelis atėjo į socia
listų vakarą, manydamas išsi
ves iąs gerus katalikus iš svetai-

keėkia, kiek dėl to kįla 
ir pykčių! Čia-pat l)e. 
lietuvių jaunimo yra gra- 
Dąugelis jų yra socialis-

irba šiaip,jau laisvesnių pa-

katai 
vaidų 
Kalbe 
žaus. 
tai
žiūrų žmbnes. Laikas lodei bu
tų pradėti ką nors rilmesnio vei
kti, taip kaip jaunimas kad vei
kia kitose lietuvių kolonijose, o 
ne vien tik dūmoti apie svaiga
lus, kortas ir ilgakases.

Gyvename rūsčiais, sunkiais 
laikais. Senojoj tėvynėj musų 
tėvai, broliai ir sesers badu mir-

kurių žmonės niekados nesiti
kėjo sulaukti. Politiškų kalinių 
ir čia jau ne maža turime, ir jie 
musų pagalbos šaukiasi. O mes? 
Užsimerkę ant viso, dedame do
leriais bačkoms svaigalų nusi
pirkti, kad paskui ištvirkimo 
puotas su moterėlėmis kėlus.

Dekalbieėiai, ar ne laikas 
mums išsiblaivinti ? —8888.

1). Aisman.

Mano Pati
(Pabaiga)

Mes užtrukome pas ponus lin
gėmis iki penktos valandos ryto 
ir grįžome į 

linkimi'
Maša.

namus pėsti.
vežėją, pratarė

Vežėją aš vis dėlto nešaukiau, 
oje Maša atidžiai 
e.' Ji paėjo kelia- 
priekį ir sušuko: 
lai prisiartino prie

savo kelionę šuly-

žiurėjo j man 
tą žingsnių į 
“izvosčik!” Rn 
šalygatvio ir Maša įsėdo juosna.
Bet aš tęsiau 
galviu.

Ką gi tu? - kreipėsi ma
niu Maša. Eik sėsties!

Aš tau juk sakiau: imk!
įkirtau, ir buĮvau smagus, kad 
galiu surengi

Nu, imk, jmk! Jei nori 
karietą!.. Bet 
slokratu, kur įali eit ir pėsčias!

Gali būt, ka
iš mano pusė^, 
Bet aš juk bu 
erzintas...

Muša išlipo
no prie manęs ir pradėjo eiti

ai nesmagumo.
ir

aš esu tokiu ari-

i tai nebuvo gera 
prisipažįstu. 

Vau pasiutusiai į-

i.š ratų, prisiarti

Tur būt išparduota iki
Sausio 15 d., 1918 m.

Laįkrodelių ir visokių aukso daiktų 
krautuvė

K. Nurkaičio, 1617 N. RobeySt
Priežastis atidarymo Akių Gydymo ofiso

7 W. Madison St.

THE NEW RIVER CCMPMY
Operuoja 15 kasyklą The New River anglių kasyklose, kuriu 
daugiausia yra prie dviejų gelžkelių, duoda gerą parupiniiną 
karų ir kasdieninį darbą. Geros mokyklos, bažnyčios ir It 
Parduoda darbininkams namus lengvu išmekėjimo budu. TU
RĖDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAITE Gali panaudoti ke
letą gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje j P. O. ANDERSON.McDonald, w. va.

<lui — gynimui areštuotųjų Ce
ntro draugų, Stilsono, Šukio etc. 
Kuopa iš savo kasos paaukojo 
tam reikalui 5 dolerius, o pavie
niai nariai taipjau kirk kas gale-j 
damas iš savo kišemaus dėjo.

Aukojo šiaip: Kuopa $5.00; 
draugai, po $1.00: A. čypus, A. 
Saladžius, J. Vasilaitis, S. Šepi
kas, A. Gailumas. P. Kepalas, A. kadangi 
Kazlauckas; po 50 centų: K. 
Matulionis, P. Jomantas, V. Da
gilis, A. Putna, K. Sirtovičius; 
P. Mockapetris ii.; B. Kazlauc
kas 40c.; po 25 centus: P. Mate-

surengusi prakalbas. Atėjo du 
klerikalai ir atsistoję palei sve
tainės duris koliojos ir plūdo 
socialistus taip, kaip kunigai 
juos , vargšus, išmokina.

'Poliaus rašo T. Plumpis, kad

Aš labai mandagiai paprašiau 
Pšenicino sėslios šalo manęs ir 
pašnekoje davinėjau Mašai įniro 
(tymų, nuolat girdamas ją. Tęsk

įpykintas vežėjas važiavo gat
ve netoli šalygatvio ir apteikė 
mane ir Maša įvairiais nelite- 
raciais žodeliais.

Aš pa tankinau žingsnius, - 
juk nemalonu klausytis tų nede
ramų žodžių, kuriais mudu 
šiuo įnirtęs vežėjas! 
ša padarė tokį
ji nebepajiegtiį eit sykiu su 
nim

Ji atsiliko, 
tuo ji nori prir 
reikalinga važ

Matykite, kaip ji nualinta ir 
pavargusi, kad 
jų pakelt...

Ji pūkštė ir 
uždususi.

Bet čia 
veidų, rodos,

va i- 
Ma- 
kad
ma-

listai turėjo surengę prakalbas, 
'f. Plumpis mat negali atskirt 
socialistų nuo susiv. Liet. Am., 

menamas prakalbas 
A. 185 kp., o ne LSS.

S. Gelumbauckas, P. Janušauc- 
kas 10 centų. Viso labo $16.44. 
Aukos pasiųsta LSS. 19 kp. 
Brooklynan. —Kunigo Sūnūs.

INDIANA HARBOR IND.

T. Plumpis sakosi, kad jisai 
savo akimis matęs, kad prakal
bų pasiklausytų, ar ko kita, bu
vę susirinkę vos 16-ka žmonių, 
lai ir melas, nes žmonių buvo 
susirinkę daugiau kaip trisde
šimts. Dėlto maža buvo susi
rinkę. kad tą dieną visi lietuviai 
dirbo.

—Darbininkų Draugas.

Plumpia rašo Draugo 
mėgindamas neva šu
tai. ką aš rašiau Nnu-

DE KALB, ILL.
Nr. 307, 
kritikuot 
jienų 304 nr., primesdamas man, 
buk aš neteisybę parašęs apie 
socialistų veikimą. Jisai sako: 
“Vienas Darbininkų Draugas

Sunku žmonėms atsisveikinti 
su alkoholiam, ir gana. Niekaip 
negali jo užmiršti. Ir musų mie
stelis skaitosi “sausas”, bet tie, 
kurie negali apsieiti nepamirkę 
liežiuvio svaigaluos, visados šu

šo, kad vietos socialistai esą 
daug nuveikę, ir darbo žmonės 
jiems daugiausia prijaučiu.

turė-
Sulošta

Tai ir vi-

jų vietų”.
Naujų Metų vakare turėjome 

“šuninę” balių, kuriam rengtasi 
per keletu dienų prieš tai. Bu
vo daromos kolektos, bet tik iš 
“singelių”, po du doleriu, kad 
parsigabenus rūgšties ir karčio-

d u re liūs...
Ir kuomet visi skudurai ir vir

tuves puodai buvo peržiūrėti, aš 
nebeiškenčiau:

. T;«p, matote aš kreipiau
si į Pšeniciną, virtuvė, vaikų 
kambarys, tarnaitė, turgus... Ste
bėtinos, pčakilpios ir interesin
gos temos!

Teisybės deki turiu jums pa
sakyti, kad Maša tuoj suprato 
visą savo pašnekos dailumą. Ji 
sudrebėjo. Vogtinai pažvelgė į 
Pšeniciną ir nutilo. Man dargi 
jiasirodė, kad iš jos akių išlriš- 
ko ašaros... Bet Pšenicinas pa
žvelgė maniu tokiu žvėrišku 
žvilgsniu ir nuėjo sau. Nu, mai
ta jis buvo ir paliks!

—Važiuokim į namus — už 
valandėlės Maša pradėjo prašy- 
ties.

Aš tuoj supratau, ką visa tai 
gali reikšti: tai buvo nauja de
monstracija. Bet jeigu tu su de
monstracija - tai, meiluže, pa
sisėdėk dar čia pat!

VII.

Buvo aišku, 
rodyt, jogei mums 
uot.

kad

nebegali nei ko-

alsavo, tartum

nane ragino eiti 
bar, kuomet grj-

pratarė, — atsisėskime!
Vadinas išeina laip: pora va

landų atgal ji 
į namus, bet (h 
žtame jai re

Aš nemačiau reikalo atsakyti. 
Ėjau sau į priekį lokiu jau tem
pu, kaip ir pirma. Ir mano Ma
rija Andrejevna ytin vykusiai

ai kaip sugebėjo!...
Mes sugrįžome, nusirengėm ir 

atsigulėm: aš niiegruimyj, ji — 
virtuvėje ant ^qfos...

yni.
Aš aiškiai nujaučiau, kad ji 

nesvietiškai įniršus link manęs, 
kad aš jai atkarus, atstumiantis 
kaip sutrėkšta rupūže.

Turiu pasakyt teisybę, ir aš 
link jos neturėjau patraukian- 

Bet delei to įnirti
mo ir pasibiaitrojinio manim 
aš jai nenorėju u atleisti.

"kaip turiu atker-

čio jausmo.

TeL/YTards 3654.

AKUŠERIU MUŠ, A, RIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
Rimdymo. Uždyką duodu rodq visokiose 

goae moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrą lubą.

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklą, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidas susibėga l krovą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akintą.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metą pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig Jąsą aklą Ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos aatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras auaitaa. 
Valandoe: nuo 9 ryto iki • vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diena.

Tat Canal 5325

klausia ir patsai atsako:
“Spalio mėn. socialistai 

jo sumigę vakarėlį, 
menkutis veikalėlis.
sas jų nuveikimas... Po sulosi
mo, vienas socialistų vadas išė
jo ant jiagrindų ir pasakė: At
leiskite mums, nes mes negalėjo
me ką (langiaus nuveikti astuo
ni žmonės”. — Aš nežinau, kur 
tas Telšių Plumpis girdėjo tuos 
žodžius. Publikos buvo susirin
kę į tą vakarą apie du šimtai ir 
nė vienas to negirdėjo sakant. 
Gal Telšių Plumpis kur karčia- 
inoj tai girdėjo, o gal jam dū
šių ganytojas taip sakė? An-*tų gahma, galų gale, kaip nors

dusieji, ir moterėlės. Ir susiti
kome Naujuosius Metelius tokia 
puota, kad na! Ir kad įsilinks
minus pasirodė, jog linksmų 
moterėlių vienom perdaug, ki
tam per maža, tai dėl tų ilgaka- 
rių ir pasigrumėme ir pusi tąsė
me...

Buvo jau vėlu, ir aš pradėjau 
svajoti apie lovą. Bet dabar ei
ti į namus negalima: Maša juk 
galėtų painislyt, kad aš nusilen
kiu jos prašymui. Bet tai dėl 
manęs butų už vis baisiausia.

Todėl aš užtrukau dar pusan
tros valandos.

Maša buvo pikta, kaip išalku
si ragana. Tai aš pastebėjau 
jos akių žvilgsniuose ir pabalu
siam veide.

Bet ką aš galiu daryt su ta 
moteriške? Kaip aš turiu atsi- 
mokėt už įniršimą linkui ma
nęs? Pakankinti ją dar šičia pat

man atėjo galvon 
mintis, kad gudriausia bus, jei
gu aš nueisiu^ >as ją... ženybinių

Ar nebu-

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuria nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukjla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
het perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
A TT T T I? M O O”

1840 So. Halsted St., Chicago, III

j namus iki aušros?

Aš betgi prisibijojau, kad jos 
įniršimas nesibaigtų liepimu. 
Tris panašius atsitikimus aš jau 
pergyvenau. Ji kreipėsi net prie 
gydytojo. Bet man ji neprisimi
nė apie tai nė vienu žodeliu, — 
nes kas gi čia norės kalbėti su 
tyronu. Karlą betgi besiknis
damas jos skrynutėje, kur ji sle
pia savo laiškus, netikėtai užti
kau receptą: “Strophantus et pi- 
ridin”.. Kiek atmenu, tai yra 
nuo širdies ligų? Bet gali būt, 
kad ji tai daro su išrokavimu, 
tyčia — kad mane įbauginus. 
Tai yra galimas daiktas.

Tai išrodo paprastu baugini
mu d)ar ir dėlto, kad ji neliepė 
sutaisyt vaistų ir kad receptas 
parašyta senai pažįstamo dakta
ro. Jam reikalinga tik tarti vie
ną kitą meilų žodelį ir jis tau 
parašys — velniai žino ką.

Ir netikėtai

Aš taip ir padariau.
Ir štai, čia ji surengė man lo-

ir įžeidžiančią sceną, kad aš pa
galios priėjau prie išvedimo, jog 
pati reikalingą mušt, kad nega
lima ją nemuši.

Nė su prisikalbinėjimu, man
dagumu, nė glastais, atsiprašy
mu ir ašarom -nieku tu ją nesu

et aš turiu atsi- 
reakcingiausiais

tai išrodytų, 
stot greta su
žmonėmis ir pripažint, kad pa
ti reikalinga mušimo.

Vertė Klajūnas.

Vyriškų Drapanų Bargenal 
*Nauji neathnt, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir ovefkotai, nuo $7.50 ik!

ir 25 dolerius.

$35_________
18 dolerią.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui 
tų overkotų. •

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. K< ’ 
$4.50. vaikinams ___
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir vi
karais.

dnės nuo $1.50 ik: 
is siutai nuo $3.(X

1415 8 Halsted
S. G Q R D O N 

8L. iii

Skaitykite ir Platinkite

VI8NATINMJ KBGIBTKUOTAB KUBAS AFHMKOBIUB ANT BBIDGKPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

___  Akiniai aukao NtanoM noo |I.M Ir as> 
glčlau. Sidabro rimuos* nuo Šl.tt Ir 
augi Alau. Pritaikoma akinius uldyk*.

■r Atminkit i Galvos sopdjimas, nsrritkm
iM1 5 ma*. akių akaudijimas, ulvilkimas ir

*** vaisiais (vairių Ilsų, kurto gali 
MA MbI V »r«Oalintoa geru akinių pritatky*

Zv Imu* lityrimu uidykų, jai parlti ar 
t į > tK, M M zail.41 *kauda akia. Jei joa raudonos, jsi gal- 
1 Į l /įufįM va sopa, jei blogai matai, j«i akįa sB-
rolJluiMik " p,ta’ netvk iUriau, o jisikok pagslbss

VJ N aPtiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •>
J 11 A kiniai uidykų. Atmink kad mes ksd-
t II nam svarantuojam akinius ir ktonkto-a* nain g<rB|

B. M, MMIBOnr, Btapartas Optikas, 
M jus ssrgato ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas mana AR bnvaa ap- 
tiokoriuB Rusijoj viri 1* motų, Amerikoj 1* motų. Al duodu patarimu* DYKAI. Galia 
padaryti bito kokius rusilkus vaistu*. A* rskomanduoju tik GERUS daktarus. Al m 
Sraogaa Įmonių B. M. MKHIBOFT, 1149 80. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL.B. M. MB8IROFV, 1149 80. MORGAN 8TW CH1CA

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

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

Dilelis Išpardavimas.
Parsiduoda nupigintom kainom 

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

Užlaikoma viskas kuogeriausiai ir 
parduosim viską nu- 

Opigintam 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
kėjo! .$1.00, dabar parduodu už 25c.

Nepamirškit ateiti persitikrint pas
PETER A. MILLER,

W. 22-ra gatvė, Chicago. 
TeL Canal 5838.

Norint

eikite j tas sukro

vus, kurios skelbia

2128 si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

REGISTRACIJOS BLANKAS išpil
dau. Atsilankykite vakarais.

Augusi Saldokas,
4414 So. California avė. Chicago GARSINKITES 

“NAUJIENOSE”

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

>14> 8. Morgan SL kertė 12 si 
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VA1.ANDOS: 

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

Telephone Yards 687 gį 
a—■arutinaa«"*■ - • .tv,* J*

Kampas 47 St.

vintų Ophthalznomst. 
•r. Ypatinga 4o*a 
atkreipiama | yaUras. 
Valančio*: nuo 9 ryte 
Iki 9 vakaro; n*44!4.

AKIŲ SPECIALISTAS 5
Akla Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimą* yra taL į 
4iaa, kada pranyksta 
reyKĮjim**. *

■mmbmmmmmmmmmbmbmbmmmbbi 
Telephona Humboidt 1272. 

M.SAHUD M. D. 
Senas Husas Gydytojas ir Cklraraa*.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų. 
OFISAS: 1679 Milvaukee Ava. 

Kampas North Ava , Kambarys tH.
VALANDOS: 8:M iki 10 išryto 

1:80 iki a ir 7:80 iki 0 vakar*.

DR. M. HERZMAN
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviams Maumas per 16 m* 
tų kaipo patyręs gjdjtojae, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. )8tk 
8t. netoli Flak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. U 
4 8 vakarais. Teiephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Stree

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TELEPHONE YARDS 2721

D R. J. JONIKAI? IS
Medikas ir Chirurgai

3315 S. Halsted St., Chicago

f Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan SU Chlcaga 
VAJ^ANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir duo 5 iki I vakar*.

Telephone Drover 9603
Dr. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

Tel. Haymarket 2544.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem* tinkamus akinius, eczaasU 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

784-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. trati 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iiryto iki 2 po pietų.

TeL Haymarket 2484.

TeL Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western ava.

TELEPHONE YARDS 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL rak. 
3325 So. Halsted SL, Chicago.

Telephone Albany 5546
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UtarninkaĄ Sausio 8, 1918.

CHICAuOS ŽINIOS M. Mi ldažio svetainėje.

t’hicaga kasasi iš

uų. kurie tapo sunešti siautusiu

chicagiečiai gahiti-

pusiu “užbarikaduoti” pus
nynais: ant šalygalviu sniego i- 
ki kilią, gatvvkariu ir geležin
keliu komunikacija žymiai su-

vielos darvk ka nori. Prisi- * t
ėjo panaudoti lopetas. Bet štai 

po kelių valamlų kasimosi 
sniego juroj ugniagesiai atvyk- 

nurodyton vieton, 
visai nėra. Vadinas, 

tulu blogos 
l ok iii

ten 
po apgauti 
žmogumi.

Gaisro 
jie la
va Ii o.s 

atsitikimų.

srai. Ugniagesiams nespėjant 
laiku pribūti į atsitikimo vietas

šaus apnešli sniegu: telegrafo ir 
telefoną susinėsimas su apielin- 
kės mirsteliasi atkirsta.

Nors vakar nuo ankstaus ry
to iki vakaro kasta sniegas, vis 
dėlto maža dar tepadaryta, šiek 
lik apvalyta tik pati t. v. miesto 
širdis Madison. State. \Va- 
bash ir kitos gatvės. Miesto pa-|

Susivaidijo ir 
pašovė

Michael Neūpo, italas, 1028 
Nevvberry gt.. guli ligoninėj su 
revolverio kulka krutinėję. Vai
dų pasekmė. Jo kaimynas 
Frank Orrico, 1029 Newberry 
gt., norėjo prasikasti taką ske-

I rinkimas apsvarstęs rengimo 
budus, išrinko iš savo tarpo 
spaudos ir programų komitetus, 
kurie iškalno galės jieškoti as
menų Į programą ir pradėti ga
rsinimo darbu. €

Sulig didžiumos nutarimu 
bus rengiama muzikališkai-vo- 
kališkas vakaras.

Geistina butų, kad bent pro- 
gresyvės draugijos nerengtų tą 
pačią dieną vakarų bei balių, nes 
reikia atminti, kad dabar laik
raščiai yra aptverti erškėčiuota 
tvorn. Todėl "vii-šniinCtus vttka- 

ras turėtų būti remiamas visų 
progrt'syvių žmonių, nes jis ren
giamas naudai dviejų laikraš
čių. —V. š-as.1

SLA. 226 kp. parengtame su
sirinkime vienbalsiai nutarė per-

Prie sniego valymo tuo tar
pu dirba netoli du tūkstančiai 
žmonių ir virš septyni šimtai 
vežimų. Reikalaujama ir dau
giau darbininkų. Apskaitliuo- 
puiia. kad visa tai miestui atsi
eis virš 15 tūkstančių <lol. c

ir pradėjęs kasti kitą taką, o 
sniegą metęs Orico takan. Kilo 
y aklai. Neūpo, sako 
savo kainųvną lopeta, 
gęs stubon ir išsinešęs

miau būdavo Pulaski Purk sve
tainėje, bet jau dabar atsibus 
Viešą Knygyno kambariuose, po 
nr. 1617 N. Robey st.

A. Martišius.
užgavęs

revolve-
BRIDGEPORT

sumtusios pūgos mieste' gali už
stot visiškas anglių ir pieno ba-

geležinkeliai vis dėlto vaikšto. 
Ir dalykai jau laisosi. šeimy- 
iiinkėms. beje, gal priseis dieną 
kilą nesulaukti “pienininko”, 
t aigi, reiks eiti i groserį. Bet tai 
ii viskas. Kaip greit nors ma
žumą bus apvalyta užpustytos

Northern Michigan 
kompanijos lai- 
įstrigo leduose

ledo kalnus ir 
kol kas nedavė

Kai-kur le-

susirinkimą

įvesdinimo 
kas naujo

šiais

atsilankys į jų namus. Dabar 
lulom gatvėm visai negalima 
važiuoti, 'lodei pieno kompa-

Me('.ra\\

laužė krautuvei! I6b6 \V

kurie dalvvavo min. krau-

Neteko vietos— 
pasikorė

William McCune, tarnavęs 
vienai gi'ležinkelio kompanijai 
kaipo -mašinistas, vakar rasta

e-

ma, kad tai turėjo būti tikroji

Nedėkinga diena 
ugniagesiams.

nedė-

verstos sniego kalnais, o/čia 
kaip tyčia - iš visų pusių šau
kiasi pagalbos: čia degą, ten d<-

ugniagesiu automobiliai pasi
nerdavo sniegu, jūron ir nei iš

Laivas jstrigo 
leduose

Didelis 
Transportation
vas, Missouri. 
Chicago upėje, 
prasilaužti pro 
pasiekti kranto
lauktų pasekmių, 
do kalnai sunešta sudaro pen
kiolika pėdų storio. Laivas vc-
žąs daug brangių prekių. Tiki
masi tečiaus, kad ledai nepaga
dins laivo ir šiandie jis. turbūt, 
bus
traukta stotin.
Suvažinėjo

paliuosuotas iš ledų ir į-

Park gt., vakar tapo mirtinai su
važinėtas karu valančiu gatvę 
gatvekariams ant 47 ir State ga
tvių^ C

Iš draugijų veikimo
Nedalioj, sausio 6 

kuopa laikė savo 
Mildos svetainėj. J 
naujos valdybos 
ceremonijų, mažai 
nutartą.

Reikia pažymėti,
metais tautininkai užleido pir
menybę 36 kuopoje socialis
tams, kas tūlų yra skaitoma la
bai dideliu duotikiu. Bet aš jį 
neskaitau esant tokiu dideliu. 
Nes tarpe 8 valdybos narių ran
dasi tik 3 socialistai - prezi
dentas, vice-prezidentas ir mar
šalka. Čia, beje, reikia truputį 
prisiminti apie naująjį maršal-

Pora mėnesių, atgal kuo- 
kuriame

WEST PULLMAN
Keturi lietuviai sužeisti

kam sužeista keturi lietuviai, du 
vyrai ir dvi merginos, kada ties 
121 ir Halsted gatvėmis ant au- 
tomobiliaus. kuriuo jie važiavo, 
užbėgo Blue Island priemiesčio 
(Illinois Central) traukinys.

James Grovskis, 12213 Eme- 
rald avė., automobilio savinin-

Aleksandras Ratkevičius, 27 
m., 11637 Eggleston avė.

Kazimiera Kalevaitė, 21 m.;
Jozefą Prunckaitė, 20 m. Abi 

jos gyveno 12213 Emerald avė.
Sunkiausiai jų sužeista Kale

vaitė. Ją nugabenta . ligonbu- 
tin, kitus gi apžiurėjo vietos gy-

NORTH SIDE
M“Laisvės” ir “N. Gadynės 

vakaro rengimo reikalu
S ubą toje, sausio 5 d. Lietuviui

Knygyno kambariuose įvyko

rengimo

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

širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnjjj Gyvenimą.-
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ui.

Ei namų j 
valdvba su v 
menų: prez 
viče-prezide 
finansų raįt. J. Balčiūnas, iždi
ninkas F. 
globėjas F 
ras-kvotėja 
maršalka

«i<leda is sekamu as- <■
identas J. Markus,
‘ntas - J. Buragas,

P. Bradchulis, iždo 
'. Jakavičius; dakta- 
s A. L. Graičiunas, 

J. Duoba.
—M. Petrukas.

CICERO
Įvairumai

Nedėlioję, sausio 6 d. p. Pakš
to svetainėje, L. S. J. Lygos 2-

nimo vaką 
veiksmo jų

surengė pasilinksmi- 
rą. Vaidinta vieno 
lokažaislė “Šalaput-
lietis yra silpnokas, 

jame, pasekant ren- 
gabiausios Ci

, tai reikia ir pripa-

Julijonas Jarašauskas
• /

Mirė praeitą pėtnyčią, Sausio 
4 dieną, 1918.

Paėjo iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Joniškos parap., Kuisių 
sodžiaus. •

laidotuvės įvyks Svrcdoje, 
Sausio 9 d., 1918 m. apie 9 vai. 
ryto, i.f namų 668 W. 18 st. 
(graboriaus J. F. Padžiaus) į 
Liet. Taut. Kapines.

Kviečiami visi Riminės, drau- 
«ai ir r»MŽjstt<r»i ntsilunlc vti i 
Šermenis ir dalyvaut laidotu-

liet kadang 
gojus, dalydavo 
cero spėkos 
žinti, kad atlikta jis ytin gerai.
Pažymėtinu lik, kad pats šala- 
putris, nekaip išrodė, nes per
daug smarkavo. Bet tiek jau to.

Po lošimo panelė? Baranaus
kaitė puikiai atliko monologą. 
Tuo ir užsibaigė programas.

Beje, nežinia kodėl laike pro- 
grnmo tapo nustumtas nuo es
trados programo vedėjas. Nu
stūmė. patįs aktoriai. Begis jis 
neužsigavo. Tai betgi nėra de
ramas pasielgimas.

Žmonių buvo visai maža, čia 
kalta siautusi pūga. Per sniego 
kalnus nevĮsi galėjo atbristi.

Reikėtų dar pastebėti, kad 
programo 
jaunuolių i 
bai nederai 
veizint toj 
mi užsilaik 
mačiau, po 
svetainės.

išpildymo laiku tūli 
kiti sako vyčiai) la
itai elgėsi. Ir tai ne- 
kad jie buvo prašo- 
yt ramiai. Kelis jų, 
leistas išpravodijo iš

sausio 11 įvyks Ci-Pėtnyčio, 
cero distrilito Naujienų šėrinin- 
kų susirinkimas. Labai svarbu, 
kad visi šerininkai atsilankytų, 
nes reikės nutarti, kur padėti 
pelnas nuo buvusio baliaus. Rei
kės aptart ir kiti klausimai. Į

včse.

Bulvės (10 svarų)
N 1 Mis., Minn. ir Dak. ..24—27

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausias .... 18—22
Vidutiniškas ...........
Evaporated. nesald. .

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

Butterine
Plytose ....................
Šmotuose ..................
Vidutiniškas ............

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

Pupos (beansj **
Navy .......................
Urna ........................

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

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

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

Taukai

Palaidi, geriausi ..
Paprastieji .............

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

Vištos
šviežios ..................
Gldžiai, švieži ....

Antjs .............. ............
Žąsįs .......................
žuris (salmon)

P»nk ........... . ..........
Red Alaska .............

Suris
Amerikoniškas (fili!
šmote ......................
Supiaustytas ......... .

Balta duona, svarui ..

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

(Kenas)
. 16%—18%<, 
...... 13—15c 

svaras 
...... 50--55 
...... 44—52 

......... 44—50 
svaras 

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

tuzinas 
........ 61—67 

,........... 46—52
......... 43—49 

svaru) 
.. 16 %—19% 
....... 17—20 
......... 13-17 
......... 13—16 
...... 11-14

. 31—35 
. 45—50 
. 37—42 

svarui 
30—35%
. 29—34 
25%—31 

svarui
. 34—40
. 30—37 

svarui
. 30—34

......... . 30—35

......... 28—33 
dėžutės

......... 19—23
....... 27—33

cream) svar. 
... 28%-—35 
... 31%—39 
............  8—9

Liet. Vyry ir Mot. Apšv. dr-jos, In
diana ' Harbor, Ind. mėli. susirinki
mas įvyks utarninke 8, sausio A. 
Mikutavičiaus svet., 2112—137 st. Pra 
džia 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. Norintieji prisirašyti at
silankykite. Rašt. P. Matonis

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo 

moters Antani- 
nos Clobienčs 

jjr* Lukauskytčs ir
dukters 3 metų 

P StanijJtavos. Už-
niirškite praeiti) 

-'M laiką ir sugrįžkit 
atgal. Gyvensi- 
inc gerai. Jeigu 
kas Patčmysite 

'■ kur jos randasi,
' 4 1 pirmas, už tikrą

_____ pranešimą gau
site $5 dovanų

* Stanislovas Globis, 
2020 Emerald Avė., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių Pranciškaus 
Pociaus. Petro Juraičio ir pusseserės 
Onos Pocaitčs po vyru—Binrienės. 
Visi jie paeina is Kauno gub., Rasei
nių pav., Kaltinėnų parapijos, Sau- 
minų sodos. Pusbroliai, girdėjau, 
gyvenų Pennsylvanijos valstijoj, o 
pusseserė— Ledford’e, III. Jie pa
tįs ar kas juos žino malonės atsiliep
ti Šiuo adresu: Joe. P<>cheus, 
No 3144 Auburn Avė., Chicago, III.

PajieškaU savo pačios, Malvinos 
Pronckienės, po tėvais—Dombrazai- 
tė ;ji išvažiavo sausio 26 d., 1917 ir 
išsivežė sūnų 6 metų ir savo moti
ną. Malvina, pagrįžk, viskas bus už
miršta. Meldžiu pkmešti adresą.

Kast. Pronckus,
176 Center St., '^Naperville, III.

Pajieškau savo brolio Pranciškaus 
Mileškos, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Tryškių parapijos, Gembitiškių kai
nui; 12 metų Amerikoj. Jis pats ar 
kas kitas jį žinantis atsišaukite šiuo 
adresu: Petronėlė Mileškaitė,
Box 757, Westville, III.

Pajieškau savo sesers Onos če- 
kaičiukės. Paeina iš Kauno gub. ir 
pav., Skirsnemunės parap., Vincle- 
viškių kaimo. C. _____
metai. Ji patį ar kas ią pažįsta 
Jonės man pranešti adresu: 

Jonas Čekaitis,
2303 So. Oakley Avė., Chicago

Gyvena Amerikoj 8 
‘ i ma-

Pajieškau Jono Vainausko, Kauno 
gub., Raseinių pavieto, Dugų kaimo; 
23 metai kaip iš Rusijos! gyveno 
Chicagoje, ant 14 pluce. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas jį žinot praneš
kite šiuo adresu::

Simonas Pilipaitis, 
10821 Michigan Avė, Roseland, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAl J AM A .moterų ir mer
ginų išlyginimui seną popierių; ge* 
ra mokestis.

WESTERN PAPER STOCK CO..
1450-60 Indiana avė., (Jbicago-

REIKALAUJAMA 10 moterų prie 
tvarkymo skudurių dienomis arba 
naktimis. Gera mokestis. Atsišau
kite į J. KARNOWSKY, 
16 E. 23 St.. Chicago.

REIKALAUJAMA 2-jų STIPRIŲ 
VYRŲ I “WAREHOUJflE” DARBA. 

VVESTERN PAPER STOCK C<K 
1456 INDIANA AVĖ., CHICAGO

IIFCIKAJ .IFmOAS VVHA.S PRIE FA 
NITORIAUS DARBO.
2b^ė^T ’ ART1 WABASH aw

ATIDUODAMA RENDON švarus, 
Šviesus, šilti kambariai, su ar be vai 
gio. labai pigiai. Taipgi i>riiinaine 
pakeleivius—suteikiame kuogeriau- sį patarnavimą.

LIETUVIŠKAS HOTELIS.
1606 So. Halsted st.. Chicago

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI gera bučernė, turi 
būti parduota .šią savaitę. Savinin
kus turi gerą priežastį pardarvmmi. Atsišaukite į
1640 So. Jefferson st., Chicago

PARDUODU pigiai barbernę ir 
kartu “i>o<>1 Room , priežastis par
davimo: savininkas išeina į kuriuo 
menę. 3102 W. 40 St., ChicagD-

PASINAUDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa Metu 
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chiea 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 ‘showcase’ai” ir 
3 “wullcasc*ai”, kur galimą vartoti 
aptiekoje, 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.

ką.
poje kilo skandalas, 
dabartinis maršalka buvo cent- 
ralinis asmuo. Kai kurie dargi 
sakė, kad tai yra toks didelis 
prasižengimas, už kurį verta 
prašalint jį net iš Susivienijimo. 
Dalykas mat buvo tame, kad 
dainuojant tautišką liimną jis 
nepaspėjo laiku atsistoti. Dargi

tie, kurie yra pilni. Naujienų še- 
rininkai, taigi kiekvieno Bend
rovės nario privalumas yra at
sinešti savo sero certifikatą.
Susirinkimas atsibus Tamaliu- 
no ir Gudualio svetainėje, 1417

Pranešimai

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

Kostantas Skridulis, 
1316 So. 50th Avė., Cicero, III.

RAKANDAI

užkomandavus stoti, jis nesto
jo. Iš to kilo didelis susirėmi
mas. Kuopa betgi nepridavė 
tam tokios didelės svarbos, kaip 
Zymontas su Kaspučiu. Ir ve 
dabar jis galės dargi komanduo
ti kitus, nes liko komandierium- 
maršalka.

Truputį apie naujos valdybos, 
taip sakant, innauguraciją. Ne
žinau, ar aš nesuprantu tų iš
kilmių ar ką. Bet man atrodė 
perdaug tų ceremonijų. Ro
dos, kad kokią apgultą pylį ati
duoda, - įkerta tūlas šalę ma
nęs sėdintis. Trūksta, girdi, tik 
duonos su druska... Matės, kad 
ir tūli naujosios valdybos na
riai nesupranta tų “apeigų’*, nes 
vis klausia: “ar jau viskas at
likta? Ar da ko trūksta? Ir tt.

Po visų tų ceremonijų sekė 
valdybos ir įvairių komisijų ra
portai, skaitymas koresponden
cijų ir tt.-

Kuopos atstovas į SLA. antrą 
apskritį pranešė apie apskričio 
suvažiavimą, kuriame buvo nu
tarta tuojaus sušaukt antrą su
važiavimą, kur turės būt nomi
nuojami SLA. centro viršinin
kai ir vėliau rekomenduojama 
priimi kuopoms juos kaipo tin
kamus kandidatus į centro virš. 
Taipgi pranešta, kad neužilgio į 
Clticagą atsilankys SLA. prezi
dentas. Išrinkta specialė komi-

Sausio 5 ii. Tainaliuno ir Gud- 
galio svet., 
ras laikė, si 
vinimosi. 
drg. Dilis. 
Chorui ir v 
šalies klausant, rodosi, kad jis 
neprasčiausiai sudainuoja. Rei
kia todėl tiiieties, kad laikui bė
gant choras bus pastatyta ant 
tvirtų pamatų. Tik reikalinga 
dar energingiau pasidarbuoti. 
Merginų ch|orc priklauso, rodos, 

a. Tai, mano ma
nymu, nepierdailgiausia. Vaiki
nai turėtų pasidarbuot, kad pri
traukus daugiau skaistaveidžių 
j min. chorą.

Po lavinipiosi atidaryta susi
rinkimas.
kvietimas niuo LMPS. 9 kuopos,

LSS. 138 kuopos ebo 
ivo repeticijas — la-
Churui vadovauja
Iš visko matyt, kad 

?l pradeda sekties. Iš

L M I* S A. 9-tos kuopos Choro re
peticijos, vadovaujant poniai Gugie- 
nel, įvyks ryto, sausio 9 d. 8 vai. va
kare, Mark White , Scpiare svetainė
je, Halsted ir 29 gatvės. — Visos 
choro narius ir tos, kurios iua lite da
lyvauti minėtame chore širdingai 
kviečiamos atvykti pažymėtu laiku.

—Komitetas.

MASINIAI SUSIRINKIMAI.
Rusų ir lietuvių P. P. Unijos bo

kalai 85, 604 ir 609 rengia masinius 
susirinkimus šiose vietose ir dieno
se:

Bridgeporte, Utarninke, sausio 8, 
7:30 v. v. Radavičiaus svet., 936 W. 
33rd St.

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

J paskelbtus augščiau susirinkimus 
publika kviečiama kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti.

apie šeš

Buvo skaitoma pa-

tąsi padainuot jų koncerte, ku
ris yra rengiamas naudai musų 

Žemaites. Choras 
prižadėjo dalyvaut 
vakare. Taipjau ir 
drg. A. Dilis, suti-

rašytojos 
vienbalsiai 
progresisčh. 
mokytojas,

mo. Pasibaigus susirinkimui 
buvo šokių su įvairioms žais
mėmis. Šokiai tęsės iki vėly
vos nakties J. Aceris.

mus jį ir surengus jam prakal-

36 kuopa rengia debatus te
moje, “Kur geriau žmonėms 
prigulėti: j SLA. ai; mažose pa- 
šal|)inėš(* draugijose”? Deba- 
luot sutiko K. Jurgelionis ir A. 
Petratis. Debatai įvyks vasario 
10 d., Mark White Sųuare ave-

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINAS CHICAGOJ 

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras .....
į Miltai

% bačkos maišas.......
% bačkos maišas.......
5 svaru bąčkos maišas

Rugių Miltai
Rohemian style % bač. 1.27—1.42 
Juodi, % back 
5 svarai ....
Graham it iltai 1 sv. inaiš

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

Maisas (Hottiiny), svaras
Rv*ini.

Fancy head ..................
Blue rose ......................

. 8—8%
(Maišas!

33—37r 
Maišai

1.20—1.32
29—31

. 28—34

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO bučernėje ar 

šiap krautuvėje prie švarių žmonių. 
To darbo nėsu dirbęs. Liuosas nuo 
kariuomenės. Kalbu lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai. T. D., Room 4, 
664-66 N. Clark St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
SMUIKOS LEKCIJOS mainais už 

naudojimąsi priekiniu kambariu, 
kaipo studija, vieną dieną savaitėje. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų”” 
fisą pažymėdami Nr. 161.
IL-------- ------- 11 , . ■ .............T-

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAMA PENKIOSDEŠI-

MTYS APSUKRIŲ MERGINŲ PR1I

Rbsejand, )IIL—Del patarnavimo 
registrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukta. Nuo sausio 
14 d. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
ir norintįs mokyties malonėkite at
silankyti. —A. Grebelis.

Cicero, Iii.—LSS. 138 kp. Mišraus 
Choro repeticija įvyks šiandie, sau
sio 8, 8 vai. vak. Tamuliuno ir Gud- 
galio svet., 1447 S. 49 avė. ir 15-tos 
gt.—Visi draugai ir draugės atvy
kite paskirtu laiku, nes pripuola pu
smetinis susirinkimas. Rus renka
ma valdyba sekamiems metams.

—A. K. Lingė, Org.

L. V. Knygynas P. V. D. šiuo atsi
šaukia į draugijas, kurios priklauso 
prie Viešojo Knygyno, kad teiktųsi 
prisiųsti savo naujų atstovų adresus 
kaip galint greičiau. L. V. Knygynas, 
p. V.D.—731 W. 18th St., Chicago.

Roselund, III.—Aušros 
palaikančiu .1__
nis susirinkimas atsibus šiandie, 
šio 8 d., 10900 Michigan avė., 7:30 
vai. vak.—Senieji ir naujieji dele
gatai malonėsite atsilankyt, nes bus 
išduotas raportas iš pereit 
i- ........‘ - .....\ ’_____ _
ra aptarimui. —Rašt. F. Rruškuitė.

LSS. 241 kuopos Sioux City, Iowa, 
susirinkimas atsibus sausio 13 d., 
2501 Conecst V. R., 2 valandą po pie
tų. Malonėkite visi atsilankyti, nes 
turime svarbių reikalų aptarimui.

—Fin. Sekr. Jonas Markūnas.
LDLD. 45-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ryto, sausio 8 d., 
8 vai. vakare, M. Moldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd pi.—Nariai yra prašo
mi atsilankyti laiku ir visi: turime 
daug svarbių reikalų. Nepamirškite 
atsivesti naujų draugą. —Valdyba.

, .. , , Knygyną
draugijų delegatų meti- 

”i‘, sau
Senieji ir naujieji dele

gatai malonėsite atsilankyt, nes bus 
išduotas raportas iš pereitų metų, 
ir šiap jau daug svarbių dalykų y- ,... r...*....:__ - «x — — -

svaras
5%—6% _ ______________ _ ______
5%—6%'dažio svet), delei tūlų ncišvengia- 

svara? mų kliūčių negalės įvykti. Sekamo 
. 11—14 lavinimosi susirinkimo laikas ir vie- 
. 10—13 ta bus paskelbta vėliau, —Komitetas.

LSS. 22-ros kuopos lavinimosi su
sirinkimas šiandie. sausio 8, (M. Mel-

APDARYMO DEŠRŲ. PASTOVUS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. PUL 
KIAUSI DARBUI KAMBARIAI, PA-
SILSIU! LAIKOTARPIS RYTAIS IR
PO PIETŲ. ATSIŠAUKITE IN SU- 
PĘRDH^DĖ^ro^OFlŠA?

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

CHICAGO. ILLINOIS.

REIKALAUJAMA 2 PATYRUSIŲ 
PARDAVĖJŲ (MERGINŲ) PRIE 
MĄSTĄ VU TA VORŲ. IJkBAI GE
RA MOKESTIS. PASTOVUS DAR
BAS. ATSIŠAUKITE:

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

REIKALAUJAM
Lietuvių žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati- 
škai arba per laišką:

CHAS ZEKAS Gen. Managcr, 
127 N. Dearborn St., Room 808 -

Chicago, III.

PATfiMYKITEI Reikalingi moters 
patarnauti namuose laike ligos, taip- 
gi baliuose arba veselijose, kreip- 

itės į mane. A. I)OBKIEWICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

REIKALINGA moteris prie dviejų 
vaikų: vienas 3 melų, kitas 4 metų. 
Moteris gaus mokėti $4 į savaitę, 
kambarį ir valgį. Malonėkite atsi
šaukti. J. Baltrėnas.
1707 So. Halsted St., Chicago.

EKTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pifįią kainą, $125.00 sekly 
čios setas, tikros .skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas x ai totu vos f! savaite—i Parsiduos taipgi l>o vieną. AtsiAau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewęl 
points. ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymų. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytas 
paveikslus ir ttA Viskas vartota 1 
mėnesini. 1520 N. Western AveM 
Chicago, III.

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

Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau

gi a up 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.

Spccialis skyrius merginom* 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų- 

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

Mastei Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia

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

B'mokyk
Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angfi- 

Akai k.illx'ti, skaitdi h i tų t.n kini, k mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia moki m m a'.-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laižkn RaSymo
J-enkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybts Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, h lt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Karšu Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatorj Sctool
3103 S. Halsu n St. Chicaoo III.

KAMPAS 31-MOS IK HALSTED GATVIŲ


