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Lietuva skiriasi nuo Rusijos
*■ ....  . __    I „t :____________________________________________________________________>  ; 

Lietuvos taryba paskelbė 
Lietuva neprigulminga 

nuoiRusijos
True translation filed with the post- 
luastrr at Chicago, January 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, šaudo 9. — 
P. S. Vilmontas, Lietuvių 
tautinės tarybos preziden
tas šiame mieste gavo kable- 
gramą, kurioj pranešama, 
kad Lietuvos Landesrath 
(Tary ba) sausio 8 d. paskel
bė Lietuvos neprigulmybę 
nuo Rusijos. Kablegramų 
atsiuntęs dr. Jonas šliupas 
iš Stockholmo.

■moję Lietuvos “Landratą’’ (Kra yra pasiryžęs pastatyti viešai 
šĮo Tarybai “Naujienose“ buvo taikos ar karės klausimą. Jo 
plačiai rašyta 1-amr š. m. num.: paskelbtuoju tikslu yra prrkėli-

Jisai tapo įsteigtas rugsėjo 23‘ mas tarybų į Stockholmą, kad
d. 1917 m.

cariška j ai valdžiai leidus, lietu-' 
ių konferencija Vilniuje ir lai-*

rugsėjo m. Ta konferencija iš-

Lietuvos mažumų (lenkų, žydų 
• te.) atstovai'*.

paliudijimus.

deda iš sekamų asmenų: Dr. .Jo
nas Basanavičius, K. Bizauskas. 
M. Biržiška. S. Banaitis, P. Do-

D. Malinauskas, kun. V. Miro
nas, St. Narutavičius, kun. A.

Tnu* translation filed uith tl>.* post- 
fuaster at C.hicago, January 10, 1918, 
as reųuired b\ tbe act of Oct. 6, 1917. 
Vokietija norinti pripažinti

Lietuvų kaipo savarankę 
valstybę

KOPENHAGEN, sausio 
9. — Vokietija rengiasi pas
kelbti pripažinimų Lietuvos 
kaipo nepriklausomos sava
rankės valstybės,—taip pra-

Nyheter.

post-
1918.
1917.

fnM' translation filed uith the 
ma.sfcr at Chicago, January 10, 
ns reųuired by the act of Oct. 6.

NAUJAS SUKILIMAS 
PORTUGALIJOJ.

Sukilo kariškų laivų 
jurininkai. .

MADR1D, s. 9. Sulig atei
nančių iš parubežio žinim, nuu- 

kariškų laivuC £

mbarduoti Lisbonoa fortus.

Dr. Sidonia Pais valdžiai ir tva 

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, January 10, 1918, 
as reųuired by t ne act of Oct. 6, 1917.
TROCKIS IR BOLŠEVI
KAI VIRSTĄ KARININ

KAIS

Bijosi taikos šalininkų, kad

Susirinkimo

PKTBOGBADAS, s. 7. Vy
kdamas ypatiškai į Brcst Litov- 

i cen t ratinių valstybių atstovais.

■ ntrole užimtųjų teritorijų; jo- 
i»i tikruoju liksiu vra nuvesti

kima, kuris atsidaro sausio 18 <K
diena.£

l*riešingai nuomonei užrube- 

mani Susirinkime kontrolę ne
įgytų taikos šalininkai. Dabar 
social-revoliucionieriai turi 218 
atstovus prieš 150 bolševikų. 
Bolševikai užsitiki parama tik
rųjų socialistų, kurie remia val
džią jos karinėj pozicijoj, bet 

ilgiausia valstiečiai ir bolševi- 

darvli bilc kokia taika.v € 4.
Susirinkimo pažiūra į taiką 

jau žinoma iškaluo ir tas prive
rtė valdžią apreikšit savo pozi
ciją. Bet ne žinant kaip dalykai

čių dienų ir ar jis gaus stiprią 
paramą ar už atskirą taiką, ar 
už tęsimą karės, valdžia sušau
kė trečią visos Rusijos Darbini-

tas duos valdžiai stiprią moralę* 
paramą, jei Steigiamasis Susiri
nkimas atsisakytu remti bolše- c
vikų programą.

Patvirtinimui Sovieto veiki
mo taip vadinamoji social-revo- 
h'ucionierių partija, priešingai 
social-revoliucionicriams, šau
kia susirinkimą sausio 29 d. Ti- 

lapkričio mėn. atsitikimas, pa
tvirtinant bolševikų nuveiktąjį 
darbą. Kada padaryta Susirin
kimo atstovų sąrašas, radikalai 

cial-revoliucionieriai Susirinki
me bus konservatyviai ir prie
šingais bolševikai, kuomet nau
jasis social-revoliucionierių ko- 
ngH'sas bus tikrai radikalis.

Steigiamojo Susirinkimo įte
kmė nyksta. Jis nesuvienvs 

Skaitykite ir Platinkite

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, January 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917.
LENKIJOS REGENTAS 
NORI VOKIETIJOS LAU

MĖJ IMO

Džiaugiasi atgaivinimu 
Lenkijos monarchijos

AMSI ERDAM, s. 8. Iš Ber-» 
• lino pranešama, kad kaizeris 

VVilbelm, kartu su Vokietijos

pagelbininku baronu von Deni 
Bussche-Haddenbausrn priėmė 
delegacija nuo Lenkijos regen- 

vardu tarybos, išreikšdamas 
dėkingumą už atgaivinimą ne- 

kaizeris su savo talkininkais

so

Trhe translation filed uith Ihe post- 
mąster at Chicago, January 10, 1918, 
as requircd by the act'6f Oct. G, 1917.

? Sveikina Finlandijų
AMSTEBDAM. sausio 8.

dysis komitetas atnaujino svar
stymus apie karę. Atidarant po
sėdį prezidentas Febrenbach į- 
teikė Finlandijai geriausius Vo- 

•tijos linkėjimus dek i Flnlan- 
os įgijimo ni'prigulmybės ir 

jos pripažinimo per Rusiją, šve- 

ki< 
di

pridūrė, kad jis tikisi, jog geri 
nuolatiniai santykiai bus užlai- 

dijos.

True translation filed vvith Ihe post- 
nuister at Chicago, January 10, 191.8, 
as reųuired by the aet of Oct. G, 1917.

Vokiečiai sunaikino
130 miestelių "

VAKARINIAME FRONTE

Sunaikinta, kad lengviau 
apgynus vokiečių linijų.

PARYŽH’S, s. 9. Rymo- 
korespondentas laikraščio Ma
tin sako, kad sulig jo gautų iš
tikimų žinių, field-maršalo von 
Hindcnburgo paliepimu liko vi
siškai su žeme sulyginta vaka
riniame fronte 130 kaimų ir 
miestelių, daugiausia St. Quen- 

nę progą apgyvenimui užpaka
linių vokiečių linijų.

Jis taipgi sako, kad nežiūrint 
uzginėijimų, tik trečdaliui iš di 

ta sugrįžti j jų namus.

Ti/rie translation filed with Ihe post- 
nmstrr at Chicago, January 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.
UŽDARYS KRAUTUVES 

5 VAL.
I

Massachusetts.

BOSTON, Mass., s. 9. Nau 
josios, Anglijos kuro adminis

į)o piel; teatrai, karčiamos ir vi
sos pasilinksminimo vielos turi 

f

Triie translation filiui uith the post- 
innster at Chicago, January 10, 1918, 
as reųuired by tne art of (Jet. 6, 1917.

Vokietijos karės 
tikslai

—------
VOKIETIJQS KANCLE
RIS PASKELBĘS KA

RĖS TIKSLUS.

Kancleris pripažino, kad 
200 Vokietijos socialistų 

areštuota.

PARYŽIUS, s. 8 (suvėlinta).
Sulig pranešimo į Matin nuo

Zuricbo korespondento, kancle-

i kaizerį svarbesnius

Belgija.
L A (strigimus ' Belgijos pa

matais konstitucinės autonomi
jos.

2. Klausimas* atidavimo šiau
rinės Franci jos departamentų 
turi būti nuspręstas principu tei
sės žmonėms nuspręsti savo li
kimą.

Kolonijos.
3. Mes norime sugrąžinimo 

visų musų kolonijų, taipgi gva-

Nusiginklavimas.
t. Mes paskelbiame musų pa

sirengimą pritarti įsteigimui 
arbitracijos tribunalo ir visuo
tinam proporcionąliam nusigi
nklavimui.

Kaipo autoritetingumą šio 
pranešimo paduodama pusiau- 
ofieialė Berlino Gazette ir kan
clerio išsitarimai apie sąlygas 
konferencijoj nedėlioję tarp 
Hertlingo ir partijų vadovų.

Kancleris ir'Rusija.

Hertling taipgi, sulig Gazette, 
užreiškė, kad valdžia visuomet 
pritaria laisvo žmonių apsispre
ndimo principui ir sutinka su 
idėja, kad visuotinas balsavimas 
butų padarytas po vokiečių ka
riuomenės evakuacijos užimlų-

“TeČiaus, — pridūrė kancle
ris, — pirmiausia sąlyga musu 
kariuomenės evakuacijos Rusi
jos teritoriją yra visuotina de
mobilizacija Rusijos kariuome- 

su kariuomenės.“
&

Pripažino areštus.

Vėliau kalbėdamas apie nusi
skundimą socialisto Padek iš

<•

bės Vokietijos mažu,mos socia
listų, grafas von Hertling pripa
žino, kad pastaruoju laiku viso
je šalyje areštuota apie 200 ma
žumos socialistu, kaltinant juos 
šnipinėjime.

’t'ruc translation filed uith the post- 
masler at Chicago, .lanuars 10, 1918, 
iis reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Al STRV-VOKIEČIĘ 
SUTARTIS.

Austrai susitarę su vokie
čiais pasilaikyti nekurias 

žemes.klės apie taupymą kuro ir švie
sos/ paliečiančios visą Massa-

LONDONAS. Rellte-

Hertling ir grafas Czernin, Au
stro-Vengrijos užrubežiniu rei- CHICAGO. šia savaite už
kalu ministeris, padarė sutartį sidarys 50 ar daugiau mokyk-

stro-Vengrija rems Vokietijos 
pažiūrą į Alsacr-Lorraiue ir Vo
kietijos kolonijas, o Vokietija 
rems Austro-Vengrijos pažval- 

monarchijos ir Austro-Vengri
jos aspiracijas linkui cechų, pie
tinių slavų ir kitų tautų, kad jo
kių teisių nebūtų duota įvai
rioms tautoms, kaip lik įstaty
mų keliu, kas neleis toms tau
toms atsiskirti nuo monarchu 
jbs. Taipgi po karės Albanija, 
Černogorija ir Serbija turi būti 
prijungtos prie Austro-Vengri
jos, bet pasilaikant išlaukinę au
tonomiją.

Kaslink karės tikslų, Vokieti
ja ir Austrija sutinka studijuoti 
juos bendrai, bet atsilikime ne

sutiko su Austrijos išrišimu Le
nkijos problemos.

True translation filed vvith Ihe post- 
niastcr at Chicago, January 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Moterų balsavimo bi= 
litis pereis

PREZ. VVILSONAS Už 
BALSAVIMO TEISĘ 

MOTERIMS.

apie suteikimų moterims 
balsavimo teisių.

\VASHINGTON, s. 9. Pre
zidentas \Vilsonas šiąnakt pas
kelbė apie savo rėmimą priedo 
prie konstitucijos, suteikainčio 
visoji' šalyje balsavimo teisę 
moterims. Apie tą bilių atsto
vų butas balsuos ryto 5 vai. po 

rainą atstovų delegacijai, vado
vaujamai Taylor iš (kolorado. 
Komitetas paskui išleido seka
mą pranešimą:

“Komitetas atrado, kad pre- 

noru duoti patarimus kongre
so nariams šiame svarbiame da 
lyke; bet kadangi mes j ieškojo
me jo patarimo, jis atvirai ir 
nuoširdžiai patarė mums bal
suoti už priedą, kaipo tiesos ak
tą šalies ir viso pasaulio mote
rims“.

Perėjimas priedo dabar skai
tomas užtikrintu. Pranašauja
ma, kad opozicija jam atstovu 
bute laike balsavimo bus labai

Padarytas prieš komiteto ėji
mą į Baltąjį Namą balsavimas 

ta iš pietų, kur prisibijoma apie 
negrių moterų balsavimą. Pe
čiaus toji opozicija jau pradėjo

Senate irgi pereis.

rėmimas moterų balsavimo
C-

tri-
> a- 

pie kurį ikišiol labai abejota. 
Pranašaujamu, kad nubus dide
lio vargo pervaryme bi liaus 
per augėlesnįjį butą.

True translation filed vvith the post- 
niaster ai Chicago, January 10, 191 <8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

GALBŪT UŽSIDARYS 
50 MOKYKLŲ.

Rusų-vokiečiu Taikos ta
rybos atsinaujino

........ „ ......................................... —
Į True translation filed with the post- 
! niaster at Chicago, January 10, 1918, 
as required by tlie act of Oct. 6, 1917.

VOKIETIJAI GRĘSIA 
BADAS. v

Delei to ji gali būti sumušta, 
sako Vorwaerts.

•AMSTERDAM, s. 9. - - “Kas 
buvo abejotinu pereitais metais, 
dabar įvyko karčia tikrybe. Ne
begalima ilgiau užginčyti, kad 
šimtai žmonių badauja Vokieti- 
joj”.

lai pasakė šiandie bolandas. 
kuris ką lik praleido penkias sa
vaites besivažinedarnas po Vo
kietiją.

Visoj Vokietijoj dalinama la
peliai su sekama ištrauka iš ne
senai konfiskuoto Vorsvaerts 
numerio:

“Daugelis žmonių miršta nuo 
aiškaus bado. 60,000 žmonių 
kenčia. Jie lu visuomet pasi
liks tyliais. Vokietija yra ant 
krašto blogesnės kaip Rusijoj 
katastrofos sumušimo Vokie
tijos ir -pražudymo visos ka
rės“.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, January 10, 1918, 
as rečiuired by the aet of Oct. G, 1917.
TAIKOS DEMONSTRACI

JOS VOKIETIJOJ.

Trijų miestų žmonės reika
lauja užbaigimo karės.

GENEVA, s. 9. Sulig šian
die' gautųjų žinių, minios žmo
nių vaikščiojo Berlino, Leipzigo 
ir Esseno gatvėmis sušaukda- 
mos: “Mes turime įgyti taiką", 
kada pasiekė žinios apie pertra
ukimą tarybų Brest Litovske.

True translation filed vvith the post- 
master at (Jiicago, January 10, 1918, 
as reųuired by the aet of Oct. G, 1917. 
Vokiečiai netekę 1.75® 

000 kareivių

VAKARINIAME FRONTE 
1917 M.

_ ----------

Vokiečių nuostoliai esu di
desni už anglų ir franeuzų 

nuostolius.

VVASHINGTON, s. 9. šia- 
ndie čia gautasis anglų karės 
ofiso raportas sako, kad kon- 
servatiškai apskaitant, vokiečiai 
vakariniame fronte. 1917 m. ne
teko 1,7500,000 kareivių.

Raportas sako, kad tas labai 
perviršija bendrus anglų ir fra- 
neuzu nuostolius. c

Anglai ir ITancuzai vakari
niame fronte suėmė 230,00 be
laisvių.

Prie to skaičiaus gen. Allviiby, 
Palestinoje, dar pridėjo 15,(100 
turkų belaisvių.

Ių, jei tuojaus nebus pristatyt i 
anglių. Apie tai paskelbė vy- 
riausis mokyklų tarybos inži
nierius John Howatt Kaipo 
priežastį nepristatymo augliu 
paduodama nenuvalymas snie
go-

1 rue trnnslalion filed wilh the poiit* 
muster at Chicago, .lanuars 10, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TAIKOS TARYBOS ATSI
NAUJINO.

Vokiečiai veda tarybas ir 
su ukrainiečiais.

AMSTERDAM, s. 9. Iš 
Brcst Litovsko pranešama, kad 
vadovai delegacijų, atstovauja
nčių rusus ir eenlralim s valsty
bes vakar laikė pirmlaikinį su
sirinkimą, apsvarstymui proce
dūros klausimo.

Dalyvavo Trockį.
Į susirinkimą atsilankė Leo

nas l’i'ocki, bolševiku užrubeži-1 » i £
niu reikalu ministeris; Dr. von C 4.
Kueblmami, \okieciij užrubeži- c

nių reikalų ministeris; grafas
('.žirniu, Austro-Vengrijos už-
Tubcžim’u reikalu minisleris ir £ <
Talast Bey, Turkijos didysis vi- 
ziras.

Pilnas delegatų susirinkimas 
buvo padarytas šiandie ryle.

Vėliau eentraliniu valstybių 
atstovai laikė konlerencijį su 
ukrainiečiais.

True translation filed \vilh the post- 
niaster at Chicago, January 10, 1918, 
as reųuired by Ihe aet of Oct. 6, 1917.
JAPONIJA PASIRENGU
SI SIŲSTI KARIUOMENE 

I VLADIVOSTOKĄ. £

Kad apsaugojus amunicijos 
sandėlius.

T()KY(>. s. 9. šiandie gimė 
įspūdis, kad Japonija ' užbaigė 
visus prisirengimus prie siunti
mo kariuomenės į Vladivostoką, 
kad apgynus talkininkų reika
lus ir apsaugojus talkininkų ka
rės niedegą.

Valdininkai atsisakė patvir
tinti šią žinią, nors jie pripaži
no, kad stovis porle yra kritiš
kas. Žinios sako, kad bolševi
kai valdo valdžios įstaigas, ba
nkus ir žymiausias pirklybos j- 
staigas 500 japoniečių, gyvenan
čių lame mieste, išreiškė nuo
monę, jog reikalinga butų, kad 
8(1.000 vokiečiu karės belaisviu 
Arrnuro distrikte Imlu labiau c 
dabojama.

True translation filed \vilh the post- 
inaster at Chicago, January 1(1, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. 6, 1917.

Paskandino ligonbučio 
laivų.

LONDONAS, s. 9. Oficia
liai paskelbta, kad sausio I d. 
Anglijos kanale, beplaukiant iš 
Gibraltaro, liko torpeduotas ir 
paskandintas ligonbučio laivas 
Rc\va. Visi sužeistieji liko iš
gelbėti. Įgulos žuvo tris žmo
nės.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, January 10, 191.8, 
as reųuireijl by the act of Ori. G, 1917.

Paskandino 18 laivų.
LONDONAS, s. 9. Angli

jos admirnltija paskelbė, kad 
submarinos ar minos paskandi
no 18 pirklybinių laivų virš 1, 
600 tonų įtalpos ir 3 mažesnius. 
Taipjau paskandintų I žvejų lai
vai.
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Suvienytose Valstijose, 1 
pačiu:

Metams ....................
Pusei meto ...............
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Kanadoj, metams .......
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Rašytojų ir korespondentų prašomo 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj 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
pus tarp eilučių. Ronakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

ina tik nuo 5 iki.5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

mastei- ai Chicago, January 10. 1918.

lietuvių srovių Taryba (“La- 
ndratas”), kuriai pavesta 
užsiimt Lietuvos atstatymo 
ir nukentėjusiųjų nuo karės 
šelpimo darbu. Šioje įstai
goje kitų Lietuvoje gyve
nančių tautų atstovų kol- 
kas dar, rodos, nėra. Šitąja 
Lietuvos Taryba dabar Vo
kietijos valdžia remiasi gin
čuose su Rusija. Kuomet 
pastaroji reikalauja, kad Vo 
kietija ištrauktų savo ka
riuomenę iš Lietuvos, idant 
davus progos jos gyvento
jams laisvai išreikšt savo va
lią sulig savo krašto ateities, 
tai vokiečių diplomatai atsa
ko, kad Lietuva jau išreišku
si savo valią, įsteigdama 
Landratą, veikiantį po vo
kiečių valdžios globa.

Rusija tokį kaizerio diplo
matų atsakymą, žinoma, pa
ėmė, kaipo Vokietijos pasi
ryžimą aneksuot Lietuvą ir 
griežtai užprotestavo prieš 
jį. Matoma, po jos spaudi
mu dabar Vokietijos valdžia 
sugalvojo padarot naują 
“skymą”. Vakarykščia te
legrama iš Kopenhageno 
praneša, kad Vokietija keti
nanti apskelbt Lietuvą “ne
priklausoma valstybe”, ši
tas Vokietijos žingsnis (jei
gu žinia teisinga) gali turėt 
dvejopą prasmę: arba ji yra 
pasiryžus po “nepriklauso
mybės” priedanga pasilaikyt 
Lietuvą, arba ji nori pasakyt 
rusams apie Lietuvą: “Kad 
ne man, tai ir ne tau”.

Einant dabar prie talkini
nkų (ir Amerikos), reikia 
pastebėt, jogei jie dar ne
skaito Lietuvos klausimo 
tarptautiniu. Nė Anglijos

Jisai nesako, kad tos dvi pro- antrus, nesusitaikiusius ir'nigų. kurie dar vis tebesirnnda “ — — • •»■*> ve' *■ f • • dinamų “Standard” darbo sųly-
vincijos turinčios būt būti- atvirai pasirodžiusius beviję Raudonojo Kryžiaus globoj, ir gų dirbtuvėse, kur dirbama ru
nai atiduotos Francijai, O ti- Čitai prieštaravime? Tai y- pasiuntus kur reikia. Čia laiko- bai kareiviams; taryba privalo
ktai — kad “butų atitaisyta 
skriauda”, kurią Prusai pa

Lietuvos 
klausimas.

natų-Amerikos lietuviai 
raliu budu labai interesuo
jasi Lietuvos ateities klausi
mu, ir jie interesuosis tuo 
daugiau, juo labiaus artin
sis taikos darvmo valanda.

Paskutinio mėnesio bėgiu

prasidėjo tarpe Rusijos ir 
centralių valstybių. Dabar 
jų (lomą užims ir tie žings
niai, kuriuos po minėtųjų 
pertrakcijų Įtekme ima da
ryt taikos klausime talki-

Pažymėsime čionai svar
besniuosius paskutinio lai
ko faktus, paliečiančius Lie
tuvos klausima. c

nę rolę lošia tų valstybių po
litikoje, kurių teritorijose ji 
randasi; tai yra visai natū
ra lis dalykas.

liktai kalba apie Lietuvą, o 
ir kovoja dėl jos. Pirmoji 
oficialiai paskelbė tautų ap-

toji priėmė jį, kaipo neišven
giamą dalyką. Bet kiekvie
na jų taiko jį prie Lietuvos 
savotiškai.

Rusija po tautų apsispre
ndimo principu supranta 
pripažinimą teisės Lietuvos 
gyventojams l>e jokių varžy 
mų nutari, balsavimo keliu, 
kokiu budu turi būt Lietu
vos kraštas valdomas—kai
po autonominė (savo įstaty
mus leidžianti) kurios-nors

tijų prezidentas Wilsonas 
savo kalbose, kuriose jie ga
na smulkiai išskaitė įvairias 
mažasias tautas, Lietuvos 
vardo nepaminėjo.

šį faktą mes galime dar 
kartą pakišti po nosia musų 
tautiškiems ir klerikališ- 
kiems “diplomatams”—Biel- 
skiams, Jankauskams, Gab

riams ir Šliupams — kaipo 
gerą jų “pasidarbavimo” pa- 

iliudymą. Bet nurodydami 
mūsiškių “diplomatų” darbo 
nevaisingumą, mes norėtu
me kartu persergėti* tautiš
kais prietarais užsikrėtusius 
žmones ir nuo priešingos 
klaidos.

Žmogui, žiūrinčiam į da
lykus per siauro patriotiz
mo akinius ir matančiam, 
kai]) Vokietija “garsina lie
tuvių tautos vardą”, dabar 
lengvai gali pulti į galvą mi
ntis, kad Lietuvos išganymo 
reiką laukti iš kaizerio val
džios. Tokia mintis tečiaus 
butų lygiai paikas dalykas, 
kaip ir mūsiškės tautiškai- 
klerikališkos “diplomatijos”.

Bet Čia mes pasitenkina
me kolkas tiktai konstatavi
mu svarbesniųjų faktų. Pla
tesnį Lietuvos klausimo gvil
denimą atidedame iki seka
mo karto.

(Straipsins jau buvo su
statytas, kuomet atėjo Dr. J. 
Šliupo telegrama iš Stock- 
holmo, pranešanti, kad “Lie
tuvos Taryba” — “Landra- 
tas” — apskelbė Lietuvą 
“nepriklausomą nuo Rusi
jos”; ne nepriklausoma ap
skritai, o tik —nuo Rusijos. 
Išrodo, kad kaizerio 
mas” vyksta.)

“sky

klausoma valstybė ar kaip

O Vokietija nori panaudot 
tautų apsisprendimo princi
pą tam, kad atplėšus Lietu
vą nuo Rusijos ir, jei galima, 
prikergus prie savo valsty
bes. Naudodamasi ta pro
ga, kad jos armijos yra užė
musios Lietuvos žemę, ji

Truc-tianslation filcd with thc post- 
tnaster ai Chicago, January 19, 1918, 
as ręųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Wilsono 
taikos pienas.

organizuot Lietuvą 
riškos vokiečių vali

Vakar minėjome, kad pre- 
i'.idento NVilaorio k ulbu, turi 
daug panašumo į Lloyd Ge- 
oge’o kalbą apie karės tiks
lus, bfct yra žymiai švelnesnė 
ir liberalesnė.

Pirmiausia jisai nestato 
jokio griežto reikalavimo 

• sulig Elzaso - Lotaringijos.

Redakcijos Atsakymai į
apžiurinėti dirbtuves ir rupin- 
lics, kad valdžios užsakymai Im
tu išpildomi tinkamose darbui 

atsišaukiame į plačiąją' sąlygose. “Tik vien tatai’ 
reiškė Sekretorius Baker, 
tikrins armijai tinkamus 
bužius ir jų pristatymą j 
kirtą laiką”.

Taryba iš trijų narių 
sudaryta praėjusį rugpjūčio 
menesį. Ji dabar prižiūri visus 
kontraktus ant užsakymų pa
gaminti kareiviams uniformų. 
Ir nelik dirbtuves privalo būti 
padalytos saugiomis nuo gais
ro ar nelaimingų atsitikimų pa
vojaus, bet ir darbininkams už
tikrinta algos, nustatytos ben
dromis sutartimis, padarytomis 
tarp darbininkų ir samdytojų.

Griežtos permainos, kurios

ra labai rimti reikšmingi mi pinigai neišgelbės nuo bado 
nasrų musų tėvų, brolių ir sesu
čių !

Mes 
musų visuomenę, kad ji pati tuo 
reikalu savo balsą pakeltų ir 
prispirtų šelpiamąsias įstaigas 

kuoveikiausia savo priedermes 
išpildyti. Mes dirbome, mes dė
jome visas pastangas, kad tik 
daugiau aukų surinkus badau
jantiems broliams sušelpti. Ga
vome iš valdžios leidimą suren
gti specialę Lietuvių Dienų au
koms po visą plačiųjų Ameriką 
rinkli, ir surinkome, suaukojo
me nemažą sumą. Bet praslin
ko daugiau kaip metai, ir vis dar 
pinigai nepasiųsti, visi dar tebe
guli Raudonojo Kryžiaus glo
boj.

Nėra būdų, kaip pinigus pa-

klausimai. Nuo to, kaip įA <4 LIK-A C V , IkUl Jfe a mvv mm ___

darė Francijai 1871 m. irku- juos bus atsakyta, priklauso ---- »_- ----------- x or i užtraukė pavojų ant pa
saulio taikos. Tos-gi' skria
udos atitaisymas gali būt į- 
vykintas įvairiais budais: 
Elzaso-Lotaringijos sugrą
žinimu Francijai, arba tik _..o____  x_____
francuzįškos tų provincijų džiuose aiškiai pasako, kad 
dalies sugrąžinimu, arba su-Į jisai sutiktų pradėt taikos 
teikimu teisės joms nubalsuo 
ti, kam jos privalo priklau
syti, arba dar gal kokiu kitu 
budu.

VVilsonas ne reikalauja 
griežtai, kad itališkoji Aust
rijos dalis butų prijungta 
prie Italijos, o tiktai išreiš
kia pageidavimą, kad Itali
jos rubežiai butų pataisyti 
pagal aiškiai apsireiškian
čias tautines linijas. Jeigu 
Austrijos provincijose gyve
nantis italai neišreikštų no
ro skirties nuo Austrijos, tai 
Italija negalėtų reikalaut tų 
provincijų prijungimo.

Taip-pat tiktai pageidavi
mo formoje kalba preziden
tas ir apie vidurinius Austro 
-Vengrijos ir Turkijos vals
tybiniai - tautinius klausi
mus. Jo žodžiuose nėra nė 
užsiminimo apie norą su
skaidyt tas dvi valstybes. Ji- 
sai'pori tiktai, kad gyvenan
čios jose tautos įgytų sąly
gas, reikiamas “autonomiš-

Vienas-gi Wilsono taikos 
programo punktas eina net 
prieš Anglijos reikalus ir re
mia Vokietijos pusę, bū
tent: reikalavimas jurų lai
svės taikos ir karės laiku.

Jau vakar mes rašėme a- 
pie tą Simpatiją, kuria Wil- 
sonas kalba apie revoliucinę 
Rusiną. Tuo jo kalba visai 
skiriaįi nuo Lloyd George’o 
kalbos, kurioje buvo galima 
išskaityt net pagieža prieš 
Rusiją ir pasiryžimas ati
duot ją “suėst” Vokietijos 
junkeriams.

Bet ne mažiaus charakte
ringa yra prezidento kalbo
je ir jo kreipimąsi į Vokieti
ją. Jisai aštria^ smerkia 
nuožmų Vokietijos militari- 
zmą, bet kartu jisai aiškiai 
skiria nuo militaristinių jos 
elementu liberaliai - demo
kratinę Vokietijos visuome
nės dalį.

Wilsonas pastebi, kad kon
krečios vokiečių taikos sąly
gos, kurias jie išdėstė Lietu
vių Brastoje, visai nesutinka 
su aplamais taikos princi
pais, kuriuos jie padavė tos 
konferencijos pradžioje. Ir 
jisia sako:

“Yra pamato spręsti, kad 
autoriais bendrųjų susitai- 
kyfjno principų, kuriuos jie 
išpradžių pasiūlė, buvo libe
ralesnieji Vokietijos ir Aus-

Tai yra Wilsono taikos 
plynas. <

Suv. Valstijų prezidentas 
augščiaus paduotuose žo-

derybas su tais centralių va
lstybių elementais, kurie pe
reitųjų metų vasarą susivie
nijo prieš karinguosius pan- 
germanistus, sudarydami di
džiumas Vokietijos ir Aust
rijos parlamentuose. Vokie
tijoje tai didžiumai priklau
sė “oficialių” socialistų fra
kcija, buržuaziniai radika
lai, liberalai ir klerikalų “ce
ntras”. ‘

Jeigu, vadinasi, tie eleme
ntai įstengtų paimt į savo 
rankas politikos vairą Vo
kietijoje, tai Amerikos val
džia stotų už tai, kad pradė
jus su ja tarties apie taiką. 
Anglija ir Francija tuomet, 
žinoma, irgi neatsisakytų 
nuo dalyvavimo taikos dery
bose.

0 taikos derybos, kartą 
prasidėjusios, vargiai galėtų 
pasibaigt, neatnešusios tai
kos.

Dabar balsas priklauso 
Vokietijai.

Nėra abejonės, kad jos so
cialistai įtemps visas jiegas, 
idant sumobilizavus darbi
ninkų klesos jiegas kovai už 
taiką. Po darbininkų spau
dimu turės smarkiau sukru
sti ir liberalė Vokietijos bur
žuazija. Įdomu bus tuomet 
pažiūrėt, kiek spėkos turės 
priešinties tai opozicijai jun
kerių ir stambiųjų kapitalis
tų gauja.

Įdomių problemų turi kil- 
Dabartinė 

kovoje 
Dabar- 

parama 
Kaip į 

s žmo-

Rūpesčiu ir geru noru butų bu
vę galima senai pinigai išsiųsti, 
o jei tatai mųiadaryta, tai bent 
dabar nikiu urnai tai pdaryti.

Ne kartą patėmijoine Centra- 
linį Komitetą darant priekaištų, 
kad TJet. šelp. Fondas nesiun- 
čiąs pinigų karės nukentėju
sioms šelpti, bet laikąs čia ka
soj. Ret pasirodė, kad Liet. 
Šelp. Fondas savo surinktus pi
nigus jau senai yra pasiuntęs, o 
paties (’entralinio Komiteto su
rinkti pinigai tebeguli Raudona
jame Kryžiuje!

Todėl dar kartą primename: 
i’inluine, aukokimj' įnukentėju-

pirmiausia leįul kįiogreičiau-
sia bus išsiųstos baduoliams au- C

kos, kurios jau senai surinktos
ir vis dar čia-pat tebelaikomos!

Rockfordo Lietuvių šelpimo
Fondo Skyriaus Valdyba.

—L. Palsuckis, Sek re t.

Uždraudimas siūti namie 
rubus Suv. Valstijų 

armijai.

, uz- 
“už- 
dra-

tapo

jau iš vien to fakto, kad už už
baigimų ploščiaus dabar moka
ma po 25 centus vieloj 12 cen
tų, kurie mokėta seniau.

Registrantų domai
Distrikto Boardas, Division 

No. 2, Northern Dislrict, Illinois, 
prašo mus paskelbti registrantų 
žiniai sekama:

Daugelis kareivinio amžiaus 
vyrų, kurie registravosi birželio 
5, 1917, yra permainę savo gy
venimo vielų. Persikeldami gy
venti kitur, jie nepermainė. sa
vo adreso atsakomuose savo Lo
vai Boarduose. Delio pasiųstos 
jiems Klausimų Blankus Que- 
slionnairvs neradusios jų Se
nuoju adresu, grįžta atgal į Lo
vai Boarda. c

J. Paplauskui. Negalime ži
noti. Apie tai nuspręs jeijRt 
jus pašauks naujokus tve
riantieji daktarai.

Tikram Amerikonui, Chg« 
Hcights. Tokie atsitikimai hd 
paprastas dalykas. Geriausi# 
pasišalint nuo tokių gaspadh*^ 
kur laikraščius drasko, ir pusi- 
j ieškoti kambario pas protinge 
snius žmones. Nedėsime.

A. Kairiui. Straipsnelis per
daug skystas. Vietoj peikimu 
skersai ir išilgai, butų buvę daug 
geriau, jei būtute parašę rimta 
straipsnelį, kritikuodami ir duo
dami rimtų argumentų prieš lo
kį sumanymų. Sumanymas, iš- 
tikro, kritikuotinas, bet ne taip, 
kaip jus kad darote.

ClintonieČiui. Dedame apie 
tų pat kito korespondento anks
čiau atsiųstų korespondencijų.

Feliksui P. Žilinskui. Per- 
skaitykite šiame numeryje įdė
tų straipsnelį “Registrantų (lo
mai”. Ten dalykas paaiškinta.

Blankas turi išpildyt kiekvie
nas, kurs registravosi birželio 
5. 1917, vistiek, ar jis pirmiau 
jau buvo gavęs paliuosavimų ar 
ne. Tiems tik nereikia blankų 
pildyti, kurie jau yra paimti ka
riuomenėn.

Alex. Songailai. Dienraštis 
siunčiamas reguleriai. Kad ue- 
reguleriai gaunate, kalte, vei
kiausia, pačio ir. iš dalies, sii- 
11 ūkely tos komunikacijos. I )< I 
susižinojimo su giminėmis Lie
tuvoj susirašykite su “Bebre w 
Sheltering and Immigranl Aid 
Sodely, 229-221 E. * Broadway. 
Ne\v York, N.Y." Galite rašyt 
lietuviškai.

ti ir Rusijoje, 
jos valdžia iškilo 
prieš talkininkus, 
gi staigu jai ateina 
iš talkininku

Komiteto besirūpinančio mote
rų darbu Pramonėje 

Pranešimas
pusės.

nės?
Momentas 

bus ir įdomus.
be galo svar-

Siųskite pinigus ba 
dalijantiems!

Rockfordo L. š. F. Skyriaus 
atsišaukimas.

jaust savo liaudžių minties 
ir siekimo spėką, o konkre
čias tikro susitaikymo sąly
gas pagamino kariškieji va
dai, kuriems niekas daugiau 
nerupi, kaip tiktai pasilaikyt 
tą, ką jie įgijo”.

Toliaus jisai klausia:
“Kieno reikaluose kalba 

centralių valstybių atsto
vai? Didžiumos partijų savo 
parlamentuose, ar mažumos 
partijų — tos kariškos ir im
perialistinės mažumos, kuri 
iki šiol valdė visą jų politi
ką?..”

Ir vėl truputį žemiaus:
“Kieno žodžius mes girdi

me? Tų, kurie išreiškia 
dvasią ir palinkimus Vokie
tijos reichstago liepos 9 d. 
pereitųjų metų revoliucijų, 
liberalių Vokietijos vadų ir 
partijų dvasią ir palinki
mus, ar tų, kurie priešinasi
tai dvasiai ir palinkimams ir Mpuno 
atmeta juos, stodami už už-1 i)ns,,’l,l),nlV sl,rasli ,<nnl 
kariavimus ir pavergimus? k:,,|) grimi greičiau įsreiku avus 
Ar gal mes girdime vienus ir nors hetuviu suaukautu pi

Mes, Rocfordo, III., Lietuvos 
Šelpimo Fondo Skyrius, įsteig
tas vietos progresyviųjų lietuvių 
draugijų, metiniame savo susi
rinkime gruodžio 23, 1917, ap
svarstę Lietuvos nukentėjusių 
dėl kares žmonių šelpimo reika
lų, nutarėm duoti viešų paragi
nimą šelpiamosioms įstaigoms, 
kad jos pasirūpintų savo prie? 
dermes pildyti.

Mes raginame, kad Gentrali
nis Komitetas nukentėjusioms 
dėl karės šelpti, ir Lietuvos šel
pimo Fondas pasirūpintų surin
ktus ir vis dar tebelaikomus pi
nigus kuogreičiausia pasiųsti 
lietuviams baduoliams kaip pa
silikusioms Lietuvoj taip ir iš
blaškytiems Rusijos srityse.

Pastebėjome laikraščiuose p. 
A. Bulotos telegramą iš Petro
grado, kur jis sako, kad Lietu
vos žmonėms gręsia bado mir
tis, jeigu urnai negaus piniginės 
pagalbos iš amerikiečių. Jis at
sišaukia, kad nė valandai neati
dėliojant Amerikos lietuvių tam 
tikrai įsteigti šelpiamieji fondai 
rinktų ir siųstų kuodaugiausia 
pinigiškos pagalbos badu mirš
tantiems. Bet ar mes, amerikie
čiai tų mirštančiųjų pagalbos 
šmikšint) išįįi rdome ?

Tat mes, Rockfordo I.. Si. F. 

Skyrius, reikalaujame, kad Lie
tu v. Centralinis Komitetas ir

Fondo Valdyba

Ant durų ženklas, kad na
mai užkrėsti difterija, o viduj, 
tai yra namuose uniformos Suv. 
Valst. kareiviams”, tokis bu
vo pranešimas, kurį davė praė
jusį liepos mėnesį vienas tyri
nėtojas. New Yorke buvo su
rasta, kad kareiviams unifor
mos yra siuvamos namie, kone 
kiekvienoj miesto dalj’j. Jos 
buvo suverstos ant purvinų vir
vių grindžių, ant patalinių dvo
kiančiuose miegamuose kamba
riuose. Užmokestis už jų siu
vimą buvo nepaprastai menka. 
Vidutine mokestis už užbaigi- 
fną kareivių ploščiaus buvo vie
nuolika arba dvylika centų. Mo
ters pasakojo, kad jos gali už
baigti vos aštuonis ar dešimtį 
ploščių i dieną.

Šitokis naminis darbas yra 
dideliu pavojumi iš dviejų at
žvilgių: Kareiviai, kurie dėvi 
tokias uniformas, gali užsikrės
ti limpančiomis ligomis, atga
bentomis iš namų, ir išnešioti 
las ligas po visas armijos stovy
klas. Siuvimo darbas lodei pri
valo būti atliktas kraučių šapo- 
se, kurios esti prižiūrimos, kad 
ten butų prisilaikoma sanitari
škų taisyklių.

Kitas blogumas naminio dar
bo yra tame, kad darbininkes 
gauna už jį visai menką mokes
tį. Samdytojai neprivalo be 
niekur nieko kraulies neužpel
nytus lobius ir mokėti nami
niams darbininkams algas, iš 
kurių tie gali vos pusbadžiai gy
venti.

taip, kad ir ant vil tos tebegyve
nantiems registrantams pasiųs
tos Blankus nenueina, prapuola 
kaip nors krasoj etc., ir regisl- 
ranlai jų negauna.

Begistrantai lodei persergėja- 
mi, kad, sulig parenkamojo ka
riuomenėn ėmimo taisyklėmis, 
jie patįs turi rūpintis gauti lai
ku savo Blankas. Persikėlę ki
tur gyventi privalo kuogreičiau
sia pranešti savo adresų savo 
Local Boardui, kad gavus savo 
Blankų ir laiku išpildžius. Tie 
gi, kur tebegyvena ant vietos, 
bet dar nėra gavę blankų, turi 
tuojau kreiptis j savo Local Bo- 
ardų ir gauti Blankų. Registran- 
tai turi atminti, kad jeigu kuris 
jų neišpildys paskirtu laiku savo 
blankų ir neprislalys savo Lo
cal Boardui, negalės teisintis 
tuo, kad Blankos negavę: jie 
bus rėporluoti justicijos depar
tamentui, o justicijos departa
mentus gali atimti jiems visas 
teises reikalauti paliuosavimo 
nuo kareivinės tarnystės ir pa
skirti tiesiai į pirmųjų klesų, va
dinas, į pirmutinių kariuome
nėn šaukiamųjų eilę.

Visuose Local Boarduose yra 
patariamosios komisijos, kurios 
padeda registrantams pridera
mai išpildyti Blankas (Qucstio- 
nnaires) dykai.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuuse 
ir crvtli&kuose teismuose, Darę 

visokiu* dokumentus tr popieras.

Namų Ofisas:

S. Halsted Si.
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 R. Beartam lt 

H11-1S Srity Mg.
TeL Centrą* W11

Nariai Cook Coonty Keal Eatate Tarybva 
A. PETRATIS & CO. 

Real Ebtata Ofisą* 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namu, lotas ir farmas. 
Apsaugoja turtų nuo ugnies. 

Peržiūri apstraktus, padaro pupieras 
NOTARY PUBLIC 

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2441

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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 žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur) iisina- 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Ce.
1140 W. 47th Sf.. Chicago, III

Skaitykite ir Platinkite
a

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!

Suvienytų Valstijų valdžia 
pripažino tai piktu esant. Ka
rės Sekretorius, Nmvton D. Ba-

la rūpinimąsi kareiviais, o taip

gi suteikimas jiems uniformų 
ir kilų reikalingų dalykų, nuta
rė, kad lasai piktas turi Imli pa
taisytas. Jisai sudarė, tam tik-

< ditioli

šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
btrths ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio {vairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laiką.

Reikale kreipkitės:

1810 So. Halsted St., Chicago. III.
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kORi.S!’^ DiiNŪJOSl

šta “Trjs Mylimos", 
ivo: Liudviko rolėj

J. Savickas; Koziriaus - J. Po
cius; Petronėlės — A. Brakau- 
skutė; Domicėlės • E. Buduliu- 
te; Motinos — O. Mureikintū. 
Aktoriai savo uždavinius atliko 
gerai. Be to, nesenai įsikūręs 
Dailės Mylėtojų Choras gražiai 
patLiinavo dvi daini, “Pavasaris'* 
ir “Paukšteliai mieli". Pasirodo, 
kad jaunutis choras turi gana 
gerų dainuotojų. Be abejo, jis 
išbujos, ir westvilliečiai turės

A. Jančauskas.

4

NAUJIENOS, Chicago, III.

tik 30, bet visi jauni, energingi 
vyrai, Tik ta kare kiek dvasią 
slegia, juo kad kaikurie gal grei
tu laiku bus jau pašaukti armi-

Mintis žmonių 
valdytoja.

kaip šimtas dolerių, nors jį au
kavo nekartą įvairiems reika
lams. Dabar paaukuota 30 dole-

Stilsono ir Šukio byloms vešli). 
Nutarta taipgi parsigabent nau
jai išleistų socialistų knygų už. 
10 dolerių.

Valdyba sekamiems metams 
išrinkta: Org. K. Pockevičius; 
Fin. rast. -K. Kačiušis; Protoko
lų rast. J. Kvietinskas; Iždin. 
St. Kastantinas; Knygius — A. 
Chemcckas. Visi veiklus vyrai, 
taigi reikia tikėtis, kad jiems ve-

Darbai eina neblogai. Dir-

lomelės A. Brukauskiiite ir
E. Kiiduliutč padainavo “Viltis", 
kas publikai, turbūt, geriausia 
programų patiko. Neblogai išė
jo ir deklamacijos, kurias atliko bame kasdien ir uždarbiai vidu-
.1. Antanaitis. J. Meinartukas iri tiniški. Užtat ir išsigert neskur- 

džiame po pilną burną... Ypač 
jaunuoliai. Sako: Ko čia bežiū
rėsi? dabar vistiek: išveš į Fran- 
ciją, ir ten galą gausi. Tai kol 
gyvenam - gyvenkim. /

Tai, žinoma, apsireiškimas la
bai liūdnas. —Senio Brolis.

M. Skinderiutė.
Programui pasibaigus buvo 

šokiai, užsitęsę iki vėlos nak
tie®. Pasilinksminta gana gra
žiai.

Publikos buvo atsilankę vi
dutiniškai. Btitų, be abejo, daug j 
daugiau žmonių atvykę, bet pa-j 
sitaike labai biaurus oras: sni
go, puste, šalo, šiaurys staugė. 
Kuopai vis detlo liko apie treje
tas dešimčių dolerių pi lno.

Keikia tart ačiū pp. B. Šleže
vičienei, O. Meinartienei, ir p-lei 
A. Mureikiutci, kurios daug pa
dėjo vakarui surengti; taipgi p. 
M. Gerybai, paskolinusiam pia
no.

NAUGATUCK CONN..

rengia Opera House salėj pra- 
albas. Kalbėtoju bus P. Dubic- 
as iš Chicagos.
Kuopa vis gyviau pradeda vei- 

ti. Narių turi nedaugiausia.

Atėjus žiemos šventėms, mo
kyklos kelioms dienoms užsida
rė. Mokiniai, vieni išvažinėjo 
svečiuosna, kiti lieka ant vietos.

i Kalėdoms atėjus, išvažiavau ir 
aš. Svečiuotis man teko nedi
deliame Naugatucko miestelyj, 
kur lietuvių gyvena nedaug, gal 
apie 300 šeimynų. Pažanges
nių žmonių labai maža, liet at
žagareivių ii’ trukšmadarių pa
kankamai. Negražus atžagarei
vių pasielgimas pasirodė' gruod
žio 30, 1917. Tą vakarą LSS. 
25-ta kp. buvo parengusi pra
kalbas. Kalbėtojum buvo pa-

Elena Šlančauskienė
Po tėvais — Kristenyče

Mirė Sausio 7 diena, gyvenusi 
Po No 716 W. 17 PI., Chicago.

Paeina iš Kauno gub., Šiau
lių Pavieto, Kruopių parapijos, 
Medoliškės sodos.

laidotu vės įvyks Pėtnyčioje, 
Sausio 11 d., apie 9 vai. išryto 
į švento Kazimiero Kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

IJekamės dideliame nuliūdi
me sūnus—Kazimieras, Juoza
pas ir Aleksandra, ir Vyras — 
Kazimieras Slančauskas.

būry, Conn. Bet jam neteko 
ilgai kalbėti. Klerikalų atžaga
reiviai, akis užsipylę, sukėlė to
kį termą, kad numalšinti nebu
vo galima, ir kalbėtojas ilgiau 
tęsti prakalbą negalėjo.

Nors ir trumpai d. Bartulis 
kalbėjo, bet iš to, ką jis pasakė, 
numanu, kad jis yra geras kal
bėtojas. Kiekvienas ištartas žo
dis protaujančiam darbininkui

Patartina Naugatucko drau
gams rengti tankiau prakalbas, 
kad paskleidus juo daugiau tie
sos žodžio žmonėse darbinin
kuose, kurie ikišiol dar tebes
naudžia kunigų vortinkliais api
pinti. F. Jokūbaitis.

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

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

I /1 EEB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rel- 
I kalais eiti į tas sankro- 
i vas, kurios skelbiasi 

Naujienose.

Dabar yra laikas
Pirkti -A

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
Kaina 25 centai

Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Sando\v plačiai skelbė, kad 
mamkštinimos be tam tikros pro
tiškos pastovus mažai ką begel
bės išvystyti raumenis, tuo pa
čiu laiku kaip truputis inankšti- 
nimos su pa geibu minties vado
vaujančios jį, išvyslis visą kūną. 
Daugelis gimnastikos mokyto
jų pardavinėja tą žinojimą už 
nemažus pinigus. Profesoriaus 
Andersono eksperimentai pat- 
virlina las nuomones ir užreiš- 
kia, kad gimnastikos turinčios 
savyje dvasią kompelicijos, len
ktyniavimo, kaip tai visokie 
žaislai, užinteresuoją žmogų, iš
šaukia protinį veiklumą ir lodei 
yra daug geresnės, negu maši
nalių kūno dalių judinimas. Jis 
sako; kad vaikščiojimas yra blo
ga gimnastika tiems, kurie dir
ba protiškai, kadangi vaikščio
jimas yra grynai autoniotis ir 
neatšaukia smegenis užplaukusį
jį kraują; smegenis nesiliauja 
dirliię ir rišę protines problemas. 
Greitas ėjimas, lik ėjimas su 
tam tikru tikslu, reikalaujančių 
skubumo, atšauks kraują iš sme- 
genų ir pasiųs ji į kojas - lo
kiu būdu gelbės jų išvystymui. 
Mankštindamos stovėk prieš ve
idrodį ir tėmyk kiekvieną rau
menį išsitempiant ir susitrau
kiant tas labai daug prigel- 

’bės kūno išvystymui. v w
Aukščiau prof. Andersono mė

giniam, profesorius Elmcr Ga
tės. VVashingtone, priparode, 

kad vien su pagelba mąstymo 
apie ranką, kuria jis laike skli
dinai pilną dubinį vandens, ir 
vien tik mąstymu, kad kraujas 
tekeltu rankon, privertė vande
nį lietis per viršų. Nekiekvie- 
nas gali tai padaryti iš pirmo 
kartų, o gal ir po šimtą kartų 
mėginimo; bet mintis gali būti 
išlavinta iki tokiam kimo kont
roliavimo laipsniui.

Kiek melų atgal eksperimen
tuose su pagarsėjusiu Beaumon- 
tu (franeuzu - kanadiečiu, ku
ris buvo sužeistas i p i 1 v ą;

galėjo temyli kas dėjosi vidų- 
riuose) parode, kaip didelę turi 
įtekinę į dvasios nupuolimus ar
ba pakilimus maisto virinime. 
Blogos žinios gimdydavo karš
tus krepšelius, kurie veikliai su
traukdavo vidurių syvus ir mai
stas pasilikdavo vidurių nesųvi- 
rintas per ilgas valandas.

(Toliaus bus)

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Vlriuj Bisehoff’o Aptiekoa.
Talaphone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
liakiriant Nedildleniua ir S«redaa

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

dėldicniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, Iii.

Skaitykite ir Platinkite

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS
Surengtas Bendromis Spėkomis Chicagos Progresyvių Draugijų Susivienijimo 

Susidedančio iš Sekamų Draugijų:
D.L.K. KEISTUČIO, APŠVIETIMO BROLIŲ, B. IR S. AMER., J. V. L. D. IR P. KLIUDO ir JAU N.

Subatoj, Sausio-January 12, 1918 m.
ATSIBUS 7 VALANDA VAKARE.

Bohemian-Siav. Amer. Svetainėje,i436-i44o w. isth Gatvė,
Koncerto programas bus labai įdomtH, susidedantis iš “Birutės” choro ir gabiausių solistų dainų ir muzikos nuiurrin t-ii,,.; “Aficieris ir Kareivis”, “Pasikalbėjimo Rožytės su Motina”, monologo —“Motina” ir kitokių pamarginimų »unnuų, L.ipgi

, Pasibaigus Koncertui bus šokiai prie puikios Brolių Sarpaiių muzikos. Šis Koncertas bene bus pirmas I ietuviu vak ir is 
kioje svetainėje, kuris be abejonės visiems svečiams patiks. Todėl širdingai visus ir visas kviečiame pribūti taiku nes oro i r 
dės punktualiskai. , ’ 1 n

Tikietų kainos yra sekamos: 75c, 50c.ir 35c. Pasibaigus Koncertui—25c.

I). M,

diulogo: 

oje pirt
is prasi-

SAUSIO MĖNESYJE
Geras laikas pasidėti pinigus į Banką.

Central Manufacturing District Bankas yra tai vienas iš didžiausių ir sti
priausių bankų ant Bridgeporto. Ir saugiausias, nes tai VALSTIJOS BAN
KAS. žmonės kurie rūpinasi savo pinigų saugumu, visados pasideda juos 
šiame banke.

? Kapitalas ir Perviršis
Banko Turtas viršina

♦ .

... $300,000.00
$3,000,000.00.

Už DEPOZITUS MOKA 3% METAMS.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
(A STATE BANK)

1112 WEST 35th STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Netoli So. Morgan Gatvės.

Del patarnavimo musų depozitoriams yra įtaisyta SPECIALIS LIETUVIŲ 
SKYRIUS (Departamentas).
Bankas atdaras SUBATOMIS VAKARAIS iki 9 valandai. Paprastomis die
nomis iki 4 po pietų.

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

Laikrodėlių ir visokių aukso daiktų 
krautuvė

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

7 W. Madison St.

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

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodų visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

4 eigų Kenti galvot skaidėjimg,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga i krūvų,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, i
Jeigu turi uždegimą akių, t
leigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart atl 

reikalingas akinių
Duokite aptiureti savo akis specialistui akių, k u ris turi 15 metų pa
tyrimo Sv Vaitekaus parapijoje Stiklai šlifuoti sulig jūsų akių h 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutinišks kaina

JOHN J SMET AJN A
AKIŲ SPECIALISTAS 
TRMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
^aiupas t K-tos gatvės Ant Piatts Aptiekus 2-ras augžtaa. 
"•landns nuo ® rvtn iki f vak Nedaliom nuo 9. ryto iki 13 viena.

Tel. Canal 3335

Tel. Yards 3654.

AKUSERKA MRS.A. VIDIKAS

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

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

Garsinkis ‘Naujienose

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

.“MOKYKLA
| Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 

»kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuviu kaltas S.V.Istorifos Laiškų Rašymo
Lenkų S.V.Valdybos Priekybos Teisių

B Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ilr GRAMMAR ir H1GH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

I American College Preparatory School 
I31O3 S. Halsted St. Chicago III ! 
R KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ |l

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.

BU RKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison. 1850 WeI18 St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Vyrišky Drapanų Sargeliai
*Nauji neatimti, daryti ant užs» 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamu* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0< 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir vi
karais

8. G O R D O N
14115 R Halsted SU Ji

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

RnimM 902-904 Natlona Life
29 8®. La Balk 8t., Cblc.io, IU.

Tel Central 68W-6S91. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir aubatoe vaka
ran. nuo 6 Ui 8 vakare, po numeriai 
IM4 UIIMAVILH A V K., IU

Te! Humboldt 97.

-Jam ?■&«- 
\ J_ >"'!'•■< htbabnomal. 

p’dRBf Jn ,r- Ypatinga 4u>*a 
ri atkrel. :*>ma i vaikiu 

_g“ Valandos: nuo t ryta 
Ik! 9 vAknro; n *4414 

• B nuo 10 iki 11 41«m- 
4449 So. Ashland Areaae, 

Kampas 47 St.
Telephone Yardf 4317

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Telephone Humboldt 1278.

M.SAHUD M.
Senas Rusa* Gydytojas fr Chirai 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų 
Vaikiikų, taipgi CbronlJkų Lij
OFISAS: 1579 Milwaukee Av. 

Rampas North Avė , Kambarys 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilrj 

1:80 iki 8 Ir 7:80 iki 9 vakare.

DR. M. MERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Gnomas per 16 n.v 
tų kaipo patyręs gydytoju, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros p» Už
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. liti 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, t- 
6 8 vakarais. Teiephone Canal 8110 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Stree.'

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards §033

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Drover 9603
Dr. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

Tel. Haymarket 2544.

D r. Ramser

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

786-88 Milvaukee avė., arti Chicago *▼. Zree 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tcl. Haymarket 2484.

Tel. Arnaitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDUUAI
3121 N. Weatern ava.

TELEPHONE YARDS 5834. '

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

3325 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicapo. III. Ketvertas, Sausio 10, 191 S.

chicagos Teatras, Koncertas ir Balius
:: ŽINIOS :: j ‘ .............................. .

miiiiiiiiiiiiiiiii bus ™

Loš Jaunų Lietuvaičių artisčių grupa.

Gaisras kratomųjų paveiks
lą teatre; žuvo keturi 
ugn a gesini.

Vakar, apie I vai. nakties, ki
lęs gaisras sunaikino krutomą-

Rengia Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 45 kuopa. įvyks

Nedčl., Sausio-January 13,1918 m
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI.

Inžauga 50c ir 35c ypatai. Po programui — 25c. llllllllllllllllllllllll ■»

PROGRAMAS:
Rūtų Darželis”:
Jonukas ..........................................
Onytė .............. . ..........................

! Marytė .............................................
baletas .... V. Bernotaičiutė ir J. ir V. Misevičiutės 
Humorestika .... V. Berno! aičiutė ir J. Misevičiutė 
Jaunų Socialistų Stygų duetas ir kvartetas.

J. Misevičiutė 
Bernotaičiutė 

V. Misevičiutė

5) Introduction March ir
6) Opera Selection, atlik?
7) Daina iš Operos ....
8) Daina iš Operos .......
9) Duetas........................
10) Populeriška daina ..
11) Daina iš Florence...
12) Duetas ......................

. T. Bcllandi ir I
.................I... H.i. Bcllandi, I

. K Ii ubas 
. TaccoJo 

Beiki ndi 
Taccokk 

Hanse o ra
raerzdo ir 

fHelen liaMKom. 
p-lės .lašinshiačių

Svetainė atsidarys 5 vai, vak. Programų pradžia 5:M vak. 

■iiiiiiininniiiiiiiu ,,aH“*b“- Kas nori vis’ ................... . tocsivHuoju
llllllllllllllllllllllll ' Kviečia visus KOMIIKTAS.

cago Teatre ant Lea\itt ir 
Chicago gatvių. Belesinant de
gantį namą virto siena, kuri du 
ugnagesiu ant vietos palaidojo 
liepsnos j u rojo. o du kitu užmu
šė. Keturi ugnagesiai lengviau 
ar sunkiau sužeisti. Sužeistieji

goninę. Keli kili ugnagesiai. 
kurie buvo užlipę ant degančio 
namo, spėjo išsigelbėt nuo mir
ties nušokant nuo griūvan
čios sienos į suneštą sąlygą t vyj 
pusnyną.

Ligonis iššoko 
*per langę

degimu, vakar iššoko piT langą 
nuo trečią lubų Passavant ligo- 

Ligonis neužsimušė: į- 
Tik po valan-

ninej
krito pusnynui).
dos patarnautojai pradėjo jieš- 
kot ligonio, ir surado jį pasti
rusį pusnyne. Veikiausia mirs.

Nepavykęs banditu

kar užpuolė Soutlnvcst 1 rust 
and Savings banką, prie kertės 
35 ir Ardur gatvių. Užpuolimo 
laiku banke radosi virš 80 tuk
siančią doleriu, kuriuos betgi

to juos sulaikė policistas Flynn, 
kuris prieš pat užpuolimą bu-

privatiniame jo ofise. Išgirdęs 
triukšmą jis taigi pasiskubino 
bankai) ir paleido šūvį į užpuo
likus. Užpuolikai tuo pačiu at
sakė ir policistui, ir pabėgo.

liūgai pašautas policistas Flynn 
ir. manoma, vienas banditu.

Automobilius, kuriuo plėši
kai pabėgo, vėliau buvo atras-

viu. Jišai buvo kruvinas. Pa
sirodo, kad automobilius buvo 
pavogta vakar naktį nuo namo

Politikierius bėga nuo 
politikos

Žinoinasai Cbicagos

konkurentas 
rinkimais

demo- 
buvęs Tbompsono 
pereitais majorą 

dabartinis miesto

<ląs pasitraukti iš “politi- 
irvos“. Jisai pasirinksiąs 
kingesnį amatą, neg poli- 
I.iksias labdariu, tariant.

vyskupo Mundeleino labdarybės 
asociacijoj.

ui 
taip rėmė jo kandidatūrą f 
tais majoru rinkimais.

kalnius žmogus. Nevelt i jie 
>erei-

Pavogė 10 tūkstančių 
vertes deimantų

pavogė tris brangius deimantus 
apie už K) tūkstančiu dol

priklausančius paskilbusiai Di
džiosios Operos dainininkei, p- 
lei Auna Fitziu. Deimantai pa
vogta iš Congrcss viešbučio, ku
riami* Fitziu gyvena. Deiman
tą savininkė, sakosi, nedaug te-

BRIDGEPORT
Mitingas ir prakalbos.

Sausio K d. man teko būti 
dviejuose darbininką susirinki- 
mtiosi*. Vienas ją įvyko Rada- 
vičiatis svetainėje (ant <33 gt.). 
I'rn buvo surengta P. P. orga
nizacijos prakalbos. Kaip dėl

buvo nemažai. Kalbėjo du: an- 
Kal- 

gyrimas bolši'viką ir 
pl ikimas kitą visą srovių, štai 
vienas pavyzdys iš Kukučio kal
bos. “Jus jau girdėjote visokią 
prakalbą, nes buvo kalbama "Ant 
visą kampų, įvairių kalbėtojų: 
kunigų, vyčių, refornustų, uniji 
stų. socialistų, ir kitokių “istų . 
Visi jie savotišku kabliuku (?)

bos teina
Kukutis.

Penki Naujieną Bend
rovės šėrai .............  59.00

Knygynas vertas apie 200.00

rcina tą pačią dieną kaip ir eks
presu siunčiant. Naujieną už- 
žiurėtojas, M. Kartas, 1908 Main 
st., Melrose Park, III.

zuini. Žadėjo jums visokių pa
gerinimą. vieni danguj duot 
rojų, kiti — ant žemės sutverti 
jį. Politikę siūlė, reformas gy
rė... Bet kur šiandie jie? Vieni 
pasikavojo. Nes sunkus laikai 
užėjo. Tik darbininkai pasili
ko su darbininkais.”

Klausais tokios “vožnos kal
bos” ir negali žmogus suprasti, 
ką tie žmonės mano darydami 
tokį šiupinį. Pabaigoj buvoi ren 
kaina auką apgynimo 
Surinkta 12 dolerių.

Kitas susirinkimas 
stokjardą darbininką, 
čiaus svetainėje

fondnn.

tai buvo 
Mickevi- 

Žmonią irgi 
buvo daug, ir išimtinai veik vie
ni lenkai. Lietuviu buvo mažai 
ar gal ir jie visi kalba lenkiškai. 
Kalbėta ir tartasi daugiausia a- 
pie unijos reikalindimą ir jos 
svarbą bei naudą. Niųieikta tie 
darbininkai, kur gilinasi ir pa
taikauja bosams, sako, kaip 
šuneliai.

Skirtumas tarp tųdviejų susi
rinkimu man išrodė didelis. Čia 
kalbu apie lenku susirinkimą. 
Tame susirinkime buvo nema
žai ir moterų. Bet vyrai to ne-

nė taip prirūkyta, kad net tam
si). Prie durą stovint, tai vos- 
vos matosi “steidžius”. Ot taip 
ir rodos, kad čia ne svetainė, o 
tūlas stokjardą dirbtuvės šky- 
rius, prirūkęs garą ir smarvės. 
Panašaus susirinkimo man ne
teko matyti pas lietuvius. Ta
tai rodo, kad lietuviai darbinin
kai daug augščiau stovi už len
ku darbininkus. —M. Petrukas.

LSS. 4 kp. metinis raportas.

4 kp. laikė savo metinį susirin
kimą. kuris, reikia pasakyt, bu
vo vienas iš skaitlingiausiu per
eitą metu susirinkimu.

Išrinkta nauja valdyba seka
miems metams: org. — S. Meš
kauskas (senaSai); nutarimų 
rašt. K. Trainis; fin. rašt. J. 
Prušinskas, ižd. Vikšris (se- 
nasai); knygium A. Duoba, 
ir jo pagelbininku - J. Vainau
skas. Visi jauni, darbštus ir e- 
nergingi vyrai: nuo ją galime ti- 
kėties daug našaus darbo šiais 
1918 metais.

Išduota valdybom ir įvairių 
komisiją bei komitetą metiniai 
raportai, sulig kuriais 4 kp. sto
vis vra sekamas:

Finansinis kuopos stovis.

Sausio
Įplaukos 

$59.00
Išhūdos

12.00
Vasario 
Kovo 
Balandžio 
Gegužio 
Birželio 
Liepos 
Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalio 
Lapkričio 
Gruodžio

Viso įplauk 
metus buvo .

Išlaidu ...4

28.80 < 
< 11.65

25.15 71.99
53.80 Q0.11
56.25 61.15
54.05 (6.66
95.73 60.40

119.50 101.05
50.15 55.55
18.45 17.80
53.80 51.60

ą per pereitus *9’7 
............... $611.98 
.................. 565.26

Ižde lieka .................. $49.74
Nuo 1916 m. ižde buvo $23.68

Viso ižde randasi $73.42

Visas 4-tos kuopos tur
tas sudaro .......... $323.42

Narių stovis.
Sausio 1 dieną, 1917, 4-toj kp. 

buvo pilnai užsimokėjusią na
rių 80, sausio 1 dieną 1918 me
tų pilnai užsimokėjusiu narių 
205. - Reiškia, pereitais me
tais j 4-tą kp. įstojo 123 nariai. 
Daugiausiai narių įstojo gegu
žio, liepos, rugsėjo ir spalio mė
nesiais - viso 95 nariai. -

Vyrą narių randasi 192, mo
terų 11, merginų 2. Pereitais 
metais iš 4-tos kuopos tapo iš
traukta viso 8 nariai: 3 persikė
lė į kitas kuopas. 2 iškeliavo Ru 
sijon ir 3 paimta j kariuomenę. 
Gi į ketvirtąją persikėle 5 kitų 
kuopą nariai.

įvairios pramogos

ItOHeland. III—I/SS. 137 k p. meti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, sa
usio 13 d., 10:30 vai. ryto, Sociali
stų svet., kertė U-tos gatv. ant ap
tiekus.—visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes bus labai svarbių rei
kalų apsvarstymui.

—Org. D. K. Sobaliauskaa

REIKIA DARBININKŲ pardavimui

PARDAVIMUI gera bučernė, įtari 
būti parduota šią savaitę. Savinin
kas turi gerą priežastį pardavimtū. 
Atsišaukite |
1640 So. Jerferson st., ChicagoVALDŽIOS NUSTATYTOS

KAINOS CHICAGOJ
Šiandie

Cukrus, burokų arba 
nendrių, svaras .....

Miltai
M bačkos maišas.......

bačkos maišas.......
5 svaru bačkos maišas

Rugių Miltai
Boheinian style % bač. 1.27—1.42
Juodi, bačkos
5 svarai ...........
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni .............5^-—v ’-inrA. --«r-

Mainas (Hominy), svaras.. 5¥j-6% r)01*f?neovalanda po pie- j j j ' 9 I f H Aa n I «»!/ t ė a <’ • ė • 1 »»am 1- — -A X **
Fancy hcad
Blue rose ..

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

Pienas (KeUas>
Condensed, geriausias .... 18—22
Vidutiniškas ........... ........... ...
Evaporated. nesald. .

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

Butterlne
Plytose ....................
šmotuose ..................
Vidutiniškas .............

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

Pupos (beansj

Roseland, Jll.—Del patarnavimo 
registrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo |M*rtraukta. Nuo sausio 
l t d. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
ir norintis mokyties malonėkite at- 

.. 8—8Va I silankytl. —A. Grebriis.
(Maišas) ............2.85—2.98 E. V. knygynas P. V. D. šiuo atsi-

1.45—1.51 Į šaukia į draugijas, kurios priklauso 
, 83—37c j prie Viešojo Knygyno, kad teiktųsi 

Maišas prisiųsti savo naujų atstovų adresus 
;.;7—1.421 kaip galint greičiau. L. V. Knygynas, 
1.20—1.321 F. V.D.—731 W. 18th St., Chicago. 
.. 29—34 ---------

svaras 241 kuopos Sioux City, Iowa, 
5^,_ | susirinkimas ^atsibus sausio 13 d.,

svaras I Malonėkite visi atsilankyti, nes 
11—14 turime svarbių reikalų aptarimui, 
ją 13 j —Fin. Sekr. Jonas Markūnas.

Stockyardų darbininką P. P. uni
jos liet, skyriaus No. 609 susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, sausio 11 d. A.

1 Blinstrupo svetainėj — kertė 45 ir 
10 r/ Bermitage gtt. Pradžia 7:30 vai. 
,... io lot | vai^ro. narini, atsilankykite 

laiku, turime daug tarimų.svaras

REIKALINGA patyrusio virėjo ir 
plovėjų. Plovėjos gali gyventi na
me arba kitur. Atsišaukite 1053 
Schenley, arini rašvkite į Mrs. B. 
No 2 Colonial Place. Pittsburgh, Pa.

1 ARDUODU pigiai barbernę ir 
kartu * pool Room”, priežastis par
davimo: savininkas išeina į karino 
menę. 3102 W. 40 St., Chicago

• J6FIKA1-JNGA nudirbėių (finiše - 
nu), beisterių ir rankinių siuvėjų, 
prie moterų kautų ir siutų. 
oe^Pi:,HCIVAL B- PALMER CO., 
367 . Adams St., 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 Halsted st 
Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis buferis 
mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 ‘shorwcase’aiM ir 
3 ”wallcase’ai”, kur galima vertėti 
aptickoje, laikrodininko arba gra- 
serio krautuvėse. 1 “seifus” dngu 
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Milier, 
2128 W. 22 st (Storas) Chieago.

RANDAI

ATIDUODAMA randon kambarys, 
—-švarus, elektros šviesa, maudynė, 
gani šildomas —r dėl vaikinų arba 
merginų. Atsišaukite po 6 v. vakare 
4600 So. Wood St., 3-čios hib. frook

c. 44—50 
svaras 

.. 32—35c 
... 31—34 
.. 29-33 

tuzinas 
... 62—68 
... 46—52 
... 43—49 

svarui 
16 Vj—19^2

surengė 10 prakalbą (čia pri- 
skailotna drgg. L. Pruseikos ir 
drg. J. V. Stlsono prakalbos), 
dvejas prelekcijas, vienas disku
sijas, balių ir du išvažiavimu į 
miškus. Beto kuopa drūčiai pa
sidarbavo agitacijos darbe pa
vasariniuose aldermanu ri c

muose. Kuopos nariai ypač Prastesnės ...........
. .ii i .• • /Kumpis, geras, svaruidaug pasidarbavo paskutimuo-Į Prasetsnls

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

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

Kalakutai
Švieži ......................
Šaldyti ....................

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

Antis....... . ...Zųsįs ...........................
žuvįs (salnion)

Pink ........................
. Red Alaska .............
Suris
į Amerikoniškas (full crcam) svar. 

Šmote .............
Supiaustytas ....

Balta duona, svarui

Penkios draugijos rengia didelį 
koncertą ir prakalbas, kur kalbės 
Pius Babickas ir dalyvaus Birutės 
choras. Bus ir kitokių pamargini- 
mų. Visa tai įvyks sausio 12 <1. A- 
merican Bohemian-Slav Hali, 1440 
W. 18th St., netoli Ashland avė. Pra
džia 6 vai. vak. —Kareivis.

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sortavimo skudurų.

H. LOEB,
2455 Archer avė. Tel. Boulevard 7382 RAKANDAI

pa- Lima ....................
inVi Slyvos, geros svariu
"iki-I Vidutines.............

si* teisėją rinkimuose: varyta la
bai smarki agitacija, išdalyta 
daug darbininkiškos literatūros 
ir tt. žodžiu, visi darbavosi

Sąjungos namui kuopa paau
kavo $50.00 ir Rand mokyklai, 
Ne\v York e $11.00. Beto
kopiečiai nemažai aukavo Rusi
jos revoliucijos naudai, politiš
kiems prasikaltėliams ir rėme 
kiek galėdami susipratusiąją 
darbininkų judėjimą.

Pereitai* metaiš kuopa turėjo 
viso 16 susirinkimą.

Pastaruoju laiku, beje, suor
ganizuota specialiai lavinimosi 
susirinkimai, kurie atsibuna kas 
nedėldienį, Fellowship House 
svet., 821 W. 33rd place. Čia 
laikoma įvairios lekcijos, deba
tai, pašnekos ir tt.

Lavinimosi susirinkimai yra 
rengiami bendromis spėkomis 
su LSJL. 1-nia ir PMSA 9-ta 
kuopomis. Iš to galima laukti 
puikią pasekmių.

Visa tai sudėjus į daiktą, ga
lime sakyti, kad ketvirtoji kuo
pa pereitais metais labai sustip
rėjo. Yra vilties, kad ateityje 
da ji labiau sustiprės^ išbujos ir 
liks viena iš didžiausią, tvirčiau
sią organizaciją Chicagdje.

Tai tiek iš kuojios veikimo 
praeitais metais. Matysime kaip

. , . .. . * , , * v * “*.* Mviaiuiu, mm 01^1.

šiais metais ji augs ir bujos. Aš nariai iš artymesnių kuopų atvyk

17—201 LS9, 4 tO8, LSJL- l mOH ir LMpSA. ” 9-tos kuopų bendras lavinimosi su-
•• sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 13
’• ii J? d., Fellowslūp House, 831 W. 33 pi., 
” T) qr p:30 vai. iš ryto. Draugas A. Vasl- 
” Rauskas skaitys referatą “Amerikos 
’ ’ zr ruJ Dartio Federacijos Politiką”. Visi at- 
“ 37Z49 silankyti. —Rašt. K. Virbickas

svarui
30—-35Ii | LSS. 4-tos, LSJL. 1-mos ir LMPS. 

.. 29—34 Į 9-to.s kuopų Apšvietos Komisijos na- 
25%—31 rių susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 

svarui Į-sausio 11, 7:30 valandą vakare S. S. 
,. 31—401 Meskauskio name, 3752 So. Wallace 
.. 30—371 str. Malonėkite visi atsilankyti: yra 

svarui svarbių reikalų. —F. šaštokas.
.. 30-34 ______

261 Rrig-hton Park, Keistučio Dr-jos 
.. 30—351 Vyrų Choro metinis susirinkimus į- . . 28—331 vyks ketverge sausio 10 d., 8 vai.

| vakare (Kur?—lt.). Choristai ma- 
dėžutės | lonėkite būti visi laiku: yra daugelis 

‘ * 07 svarbių reikalų. ‘ —Valdyba• • 27—33 I 

28¥j—35 31 u.—39
... 8—9

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

| Cicero, III. Pėtnyčioj, sausio 11 d. 
; Į visi Naujienų B-vės šėrininkai, Ci- 
' cero distrikto, privalote atsilankyti 

į susirinkimą Tamaliuno ir Gudgalio 
svetainėn, 1417 So. 49 Avė., 8 vai. 

vakare. —Valdyba.

Pranešimai

Liet. S. S. 37 kp. laikys metinį su
sirinkimą sausio 10 d. 8-tą vai. va
kare, Rašinskio svet., 731 W. 18-ta 
gt-—Draugai ir draugės, malonėkite 
visi kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. —Org. F. Stilius.

REIKALINGA merginų 16 metų 
amžiaus arba senesnių dirbti drapa
nų dirbtuvėje.

PERCIVAL B. PALMER CO.
367 W. Adams St., Chicago

REIKALINGA mergina arba apy
senė moteris prie abelno namų dar
bo. Atsišaukite j Mrs. Berkson, 
1506 Albany avė, Tel. Rockvvell 5811

EXTRA
Jauna pora priversta paaukau! sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, 8125.06 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daveu 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
roncija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60 00. Sis 
yra retas piguihas ir jums apstato 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savanos. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1M2 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

REIKALAUJAMA 2 PATYRUSIU 
PARDAVĖJU (MERGINU) PRIE 
MASTAVU TAVORIJ. LABAI GE- 
R/\ MOKESTIS. PASTOVUS DAR
BAS. ATSIŠAUKITE:

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

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jc*wel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
ano 10 metų Kvarnntuotą ir ir keletą rakandų už pirmą pasiūlymu. 
Divonus 9x12, $3, Brankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota > 
mėnesiai. 1520 N. Western Ave^ 
Chicago, III.

, JAUNA PORA turi parduoti pai
kų seklyčios setą, tikros skuros, de
vonus, $9.00; misinginės lovos, S22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimeati- 
nė adata ir rekordai $55, S85AS0 
pląyer piano už $210.00, Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson BHdL, 
arti Kedzie Avė., Chicago.

East Chicago, Ind.—LDLD 70 kp. 
susirinkimas įvyks Nedėlioj, sausio 
13 d. 10 vai. ryto, K. Grikšo svet., 
kampas 150 ir Northcote *ave. Drau
gai, susimildami ateikite visi į su
sirinkimą, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipjau atsives
kite ir naujų draugų —Valdyba.

Kockford, Iii.—LMPS 5 kp. meti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj sau
sio 13 d. 2 v. popiet, 1012 S. Main st. 
Visos narės malonėkite 
nes turim daug svarbių 

—Rašt. O.
atsilankyti, 
reikalų.
Valiuliene.

naujai su-

sekretorius, linkiu visiems nau
jos valdybos ir kuopos nariams 
geriausią pasekmių šiais eina
mais metais. Draugai, dirbki
me visi pelys-petin! /

•r Sket. A. Dvylis.

St. Louis Mo.—Pirmas i 
sitvėrusios SI^A. 214 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 20 d., 1-mą 
vai. popiet ų; Harugary Hali, 10-ta ir 
Parr St. Geistina, kad draugai SLA.
tų pasveikint naujus narius;

—Org. Klastaitis.

L.S.J. Lygos 2-ros kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks šiandie, K) 
it. sausio, Tamoliuno ir Gudgalio sve 
tainėje, 1447 S. 49 avi*., Cicero, III. 
8 vai. vakari*. Bus muzikė ir lavi
nimosi šokiai. Visi jaunuoliai yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

—Sekr. S. A. Vasiliauskas.

MELROSE PARK.
Pranešimas

šiuo pranešu visiems tiems 
“Naujieną” skaitytojams, ku

rie pirma pirkdavo dienraštį ant 
19 Broaihvay ir Main St, pas Gi- 
sils’ą, dabar jį galėsite gauti pas

pačios gatvės kampo kaip ir pi
rma. O tie, kur norėtų gauti 
“Naujienas” pas išnešiotoją, te* 
gul suteikia man savo antrašus, 
o dienraštį gausite kas vakaras. 
Tiems, kurie negauna dienraščio 
per išnešiotoją, kadangi toli gy-

Cicero, 111.—Preiekcijų komiteto 
susirinkimas atsibus šiandie, sausii 
10 d., 8 vai. vakare, Tamuliuno ir 
Gudgalio svet., 1447 So. 49 avė. Visi, 
draugai ir draugės, kurie esate iš
rinkti kaipo delegatai nuo LSS. 138 
kuopos, Vyr ųir Moterų ApŠv. Dr- 
tės, Progr. Moterų Sus. 45 kp., L S J 
Lygos 2 kp ir kilų, pribukite paskir
tu laiku. ..—Komitetas.

LMPSA. 24-tos kuopos, Cleveland, 
()., mėnesinis susirinkimas atsibus 
sausio 13 d., 2-rą vai. po pietų <‘Jei- 
tes salėje”, 6006 St. Clair avė, NE.— 
Gerb. draugės, malonėkite atsilan
kyt paskirtu laiku, nes randas daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Tpdp- 
gi atsiveskite naujų narių prirašyti, 

ę —Sekr. Barbora Jakštiene.

Kuopų, palaikančių Liet. Soc. Vy
rų chorą, įgaliotiniai malonės susi
rinkti nepaprastai! posėdin, kuris į- 
vyks pėtnyčioj, sausio 11 d. toje pat 
svetainėje, kur atsibuna choro re
peticijos. pradžia 8 vai. vak. Kuonų

ti ant metą arba ir pusės metų. įgaliotiniai kviečiami atsilankyti bu- 
I milu,! niioafnli ir turilllC (lllUg SVUlbiu 11* imatl-į musą miišti lį ir pacta pa djtjnų reikalų. —S. Kviklis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo pačios, Malvinos 

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

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

REIKALINGAS pardavėjos parda
vimui dviejų ryšių populeriškiausių 
ir vidutinės kainos automobilių ir 
trokų. Turi kalbėti lietuviškai ir 
dirbti vien tiktai ant komišino.
5001 So. Western Blvd., Chicago 

Phone Prospect 654.

NAMAl-ŽEMfi

PATĖMYKITE! Reikalingi moters 
patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba veselijose. kreip
kitės į mane. A. DOBKIEWICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

Jieškau Augusto Ražinsko, Kauno 
gub., Vilkmergės pav. Balninų pav. 
ir valsčiaus, Plaštakų kaimo. Gy
veno Detroit, Mich. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote praneški
te jo adresą. Gausite gerą atlygini
mu. Jonas Meilius, 
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

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

PARSIDUODA labai pigiai 40 ak
rų žemės tik už $600.00, Missouri val
stijoje, l’/i mylios nud miestuko, ge
ležinkelis pratiestas apie 50 pėdų 
nuo mano žemės. Puikus ąžuolui 
materijolul, medžio nereikės pirkti, 
žemė nė perdaug lygi nė peniaug 
kalnuota, gruntas molis, viršus juo 
džemis. Gera proga pasinaudoti. Aš 
ne agentas, bet savininkas šios že
mės. Atsišaukite. J. M. KIHORT, 
3357 So. Halsted St., Chicago-

Pajieškau savo tėvo Z. Leonaičio, 
pirmiau jis dirbo miškuose, Seattle, 
VVash., vėliaus mokinos barberystčs. 
Kas jj žinote malonėkite pranešti, 
arba jis pats tegul atsišaukia že- 
žtaus paduotu adresu.

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

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų išlyginimui senų popierių; ge
ra mokestis.

WESTERN PAPER STOCK CO.
1450-60 Indiana avė., Chicago.

“MAŽAS PATAISYMAS PADARYS 
JUMS GERA NAMA”

Greitai parduodama namelis, 2626 
W. 36th place, už $800. Apsukru- 
žmogus gali iš to pasidaryti puikų 
namą. Pamatykite šią savaitę.
PHELAN, 38th atul Archer ,Cfiicagu. 
Atdara vakarais ir nedėliomls.

Phone Yards 6539.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS lietuvis buferis.

HA

Pajieškau kambario ir užlaikymo 
prie gerų žmonių ant Towli of Lake. 
Atsišaukite laišku. B. B.
4604 So. Paulina St., Chicago.

JIEšKAU šilto kambario vienai y- 
patai, Bridgeporto apielinkėje, tarp 
30 ir 35 gatvių. Atsmaukite tuojau, 
žemiau pažymėtu adresu: Z. J., 
3405 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAMA PENKIOSDESL

MTYS APSUKRIŲ MERGINŲ PRIE
APDARYMO DEŠRŲ. PASTOVUS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. PUI-
KIAUSI DARBUI KAMBARIAI, PA- 
Š1LSIUI LAIKOTARPIS RYTAIS IR 
PO PIETŲ. ATSIŠAUKITE 1N SU-

PEBINTENDENTO OFISĄ. _____
OPPENHEIMER CASING CO.,

1020 W. 36TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS.

1980 Canalport Avė Chicago.

REIKALINGA patyrusio barberio. 
Pastovi vieta, gera mokestis, trum
pos valandos. Atsišaukite tuojaus.

45th STREET BARBĖK SHOP .
4458 So. Hermitage Avė., Cliicago, III

PARDAVIME]
PARSIDUODA labai pigiai kar- 

Čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgy venta tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oaklev avė.

GUST HAHNE,
2401 So. ‘Oakiey Avė., Chicago.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Maater Designing School
J. F. Kaanicka. Perdėtinia 

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

RETA PROGA
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

dirbtuvė labai pigiai. Vieta gerai iš
dirbta — darbo užtektinai. Parda
vimo priežastis, savininkas serga ir 
išvažiuoja į ligonbutį. Taipgi yra 
pagyvenimui kambariai. Randa pigi.

A. Kaminsk'-.
1009 E 61 Str, Chicago. 111.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Rubato)

Pirmas Floras 15c. Balkonas 11 
Prie šių kainų priakaitoma Ir 

Ir ir 2c kariškom mokentįa
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