
<' • \
Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEFMNE CARAI 1|«|

HAUJIENOS
I “ L' ■ ■

fHE UįTHuANIAM OAIL.^ ^RYTMETINE LAIDAj
m Hecond C1m» Matter Mare* T. 191«. •« the Peet •• UL. nnder the Act of Mare* *. U7B.

....... ' ■ —e»oewe Ui..' ' I ................. .-....■ . . 1 .................... .. _!■■!.. ------------- ' ........................................................genm—eg-w....................... ęgigaaMaeMtMig-Ei” --------1. -------------------------------------------——

VOL V. Kaina 2c. Chicago, 211., Panedėlis, Sausio (Jan.) 14, 1918. Pricežc Ne. H.

Rusija ves atskiras tarybas
Rusija sutiko vesti atskiros 

taikosjarybas
Mūšiai pertraukti dar vienam 

mėnesiui
True translation filed \vitli the post- 
inastcr ai Chicago, January 11, 1918, 
ns reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

techniškais aparatais, bet taipgi 
ir pa veldėj urnomis galimybėmis

RUSIJA SUTINKA VESTI
* ATSKIROS TAIKOS 

TARYBAS.

Sutinka jas vesti Brest Li- 
tovske. Laikosi demokrati

nės taikos principo.

AMSTERDAM, sausio 12.
1 /.reikšdamas, kad Rusija laiko
si 4‘<lemokratinės laikos prici- 
op", bolševikų užrubežinių nu
kalu ministeris Leonas 'Irocki.
vakar sutiko vesti tarybas Bresl
Litovske už atskirą taiką h 
Rusijos ir centralinių valsly

Pasiulnnu Trockio pertra 
mas musių visuose rnsų-vo 
čių frontuose prailgintas 
vienam mėnesiui. Pirma 
pertraukimas mušiu vienam 
liesini užsibaigė šiandie.

Rusu dd^arij^s +wHŪnin

upe 
|)ių. 
uki- 
|<ie- 
dar 
mis 
mč-

kas
pasakė, kad pilnoj sąlarmėj 
savo pirmesne rezoliucija Bu 
tęs taikos larvbas, nežiūrint 
tulkininkai jose dalyvaus, ar

su 
si ja

<11
ne.

Perkėlimas tarvbu.* v
Kalbėdamas apie centralinių

valstybių pasipriešinimų perkcl- 
li larvbas i Stockholma ar ko- e 4 £

kią kilų neutralę vietą, kaip to 
reikalavo rusai, kad delei to ga
lėtų kliudyti talkininkai. Troc
kis pasakė, kad bolševikų val
džia yra pastovi ir neprigulmin- 
ga savo laikos politikoje ir kad 
nėra priežasties manyti, kad 
talkininkų diplomatija galėtų 
pasekmingiau priešinties laikos 
ivykinimui neulralėje vietoje, 
negu Petrograde.

Slaptoji diplomatija.

Kaslink ccn traliniu valstybių 
baimės, kad talkininkų ša lįs ga
lėtų paslaplomis pakliudyti py
kinimui taikos. Trocki užreiškė, 
kad bolševikų politika yra veda
ma be senosios diplomatijos sla- 
p I ų b u d ų, k a s, k a i p 
•r <1 a u g e 1 i s kitų 
dalykų, liko rusų panaikinta jų 
pasekmingoj spalio mėn. revo
liucijoj. Jis sako, kad Rusijos 
delegatų nuomone, nė politiškos 
ne techniškos aplinkybės neda
ro reikalingii tęsti tarybas Brest 
Litovske.

Daugiau to. tęsė Trocki, Ru
sijos delegacija negali aplenkti 
kito dalyko, kuris buvo paminė
tas vokiečių kanclerio grafo von 
I lertling,

Rusijos spėka.

Aš nurodau", sakė jis, “į da
li grafo von llertling kalbos 
(prieš reichstago didįjį komite
tą), kurioj jis nurodė be teisiu- 
gurno Vokietijos mierių ir Vo
kietijos galingą poziciją (Mnch- 
tstellmig).

" Rusijos delegacija negali už
ginčyti ir nė nemano užginčyti, 
kad jos šalis ačiū ikišiol Valdžiu- 
oųjų klesų politikai, tapo susil
pninta. Bet pasaulinė šalies po
licija nėra nuspre ndžiama viri

kaip ištikrųjų Vokietijos e- 
konomiškoji spėka neturi būti 
sprendžiama pagal dabartinį jos 
padėjimą ir maisto reikmenų 
stoviu." i

'l'rocki įsakė, kad didžiosios 
Rusijos įmonių spėkos pabudo 
ir jšsivystė per revoliuciją, taip 
kaip šešiolikto šimtmečio refor
macija ir 18-lo šimtmečio revo
liucija atgaivino Vokietijos ir 
Francijos tveriančiąsias spėkas. 
"Rusijos valdžia tečiaus parašė 
žodis žodį ‘taika’ priekyje savo 
programo. Didelė Rusijos žmo
nių simpatija prie talkininkų 
žmonių sustiprino troškimą į- 
gyti kuogreiėiausią taiką, pare
mtą susitarimu tarp žmonių."

I ■ 
Rusai sutinka

. "Kad t^ašaliirus iš keturgubo 
sąmyšio pri (langą* perjj'aukimui 
tarybų techniškais pamatais. Ru
sijos delegacija sutinka su rei
kalavimu pasilikti Brest l.ilov- 
ske, kad nepalikus'' nepasinaji- 
dojus ne viena galimybe kovoje 
uV- taiką.
Atsakymas gen. Hoffmann’ui.

Kaslink protesto, padaryto 
gen. Hoffmann varde vokiečių 
vyriausio komanduotojo prieš 
rusų bcviclinius pranešimus, už
vedančius revoliucinio pobūdžio 
atsisaukimus į Vokietijęs armi
ją. I rocki pasakė, kad nė per
traukimo mušiu sąlygos, nė tai
kos tarybų dvasia luyiprubežiuo- 
ja laisvę žodžio ir spaudos.

Reikalauja demokratinės 
taikos.

Kalbėdamas apie Dr. von Ku
rkimam) ir Austrijos užrubeži
nių reikalų ministerio grafo 
Czernin deklaracija pirmesnėj 
sesijoj kaslink nedalyvavimo 
Rusijos talkininkų tarybose, kas 
suardė centralinių valstybių tai
kos pasiūlymą ir privertė svar
styti klausimą atskiros taikos su. 
Rusija. 'I rocki pasakė:

"Mes esame pilnoj santorine j 
su pirmesne rezoliucija. Mes 
norime tęsti taikos tarybas, ne
žiūrint ar talkininku valstybės t
jose dalyvaus, ar ne.

"Mes patemijome keturgubo 
sąryšio pranešimą, kad pama
tas visuotinai taikai, suformu
luotas jų deklaracijoj gruodžio 
25 d„ yra beverčiu ir tuščiu, ka
dangi talkininkų šalįs bėgyje' 
joms paskirtų 10 dienų, neprisi
dėjo prie taikos tarybų. Mes iš 
savo pusės laikomės musų pas
kelbto demokratinės taikos pri
ncipo."

Už mažąsias tautas.

Ukrainos delegatas Bolubovič 
išdėstydamas Ukrainos taikos 
programą pasakė, kad aneksi
jos, ar atidavimas teritorijų be1 
sutikimo paliestųjų žmonių, yra 
negalimas, lygiai kaip negali
mos karės kontribucijos.

Materiale" pagelba turi būti su

teikta mažomsioins valstybėms, 
kurios nukentėjo nuo naikinan
čių karės pasekmių.

Jis sakė, kad kadangi Rusi
jos liaudies komisarų taryba 
neatstovauja Ukrainos, kiekvie
nas tarimasis apie taiką bus tik 
tąsyk surišantis Ukrainą, kada 
bus jos patvirtintas. Jis pridū
rė. kad tas pats principas tinka 
kitoms Rusijos respublikoms.

Svarstys apie Ukrainą.
Dr. von Kuehlman, su sutiki

mu susirinkimo, užreiškė, kae 
Ukrainos atskiros reprezentaci
jos klausimas bus pirmiausia 
sVarstomas keturgubo sąryšio 
delegatų ir kad tolimesni svars
tymai bus palikti pilnam posė
džiui.

Komitetai.

Prezidento pasiūlymu nutar
ta laikyti privatinius svarsty
mus tarp Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos delegacijų iš vienos 
pusės ir rusų iš kitos.

Rusijos. Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos delegatai sutiko su
daryti komitetą apsvarstymui 
politiškų ir teritorialių klausi
mu ir antrą komite tą iš eksper
tų priešlaikiniam apsvarstymui 
ekonominiu ir legaliu klausimu. 
Pirmasis komite tas jau turėjo 
posėdi.

True translation filed \vith the post- 
inaster ai Chicago. January I I. 1918. 
as reųuircd by the aet of Oct. 6, 1917

RUSIJOS žmones rei
kalauja BILE KOKIOS

TAIKOS.

Bolševikai tam priešinasi; 
jie reikalauja tik demo

kratinės taikos.
J

PETROGRADAS, s. ". Kie
kviena ambasada Pe trograde* da
bar daugiau ar mažiau bendra
darbiauja su sovie tų valdžia. A- 
merikos ambasada mažiau, ne
gu kokios nors kitos talkininkų 
šalies atstovai, nors ir eina gim
das, kad ambasadorius Francis 
prašęs Washingtono pripažinti 
liaudies komisarus kaipo tikrą
ją valdžią.

Vieną dieną kuri nors kariau
jančių šalių pripažįs bolševikus. 
Atsitikimai mainosi perdaug 
greitai, kad laukus nusprendi
mo taktikos. Talkininkų amba
sados čia yra pasidalinę- klausi
me* be ndradarbiavimo ir galuti
no pripažinimo.

Rusija išreiškė visuotiną lai
kos troškimą. Kerenskis neat
kreipė atidos į reikalavimą ir to
dėl bolševikai užgriebė valdžią, 
prižadėdami tuojaus duoti taiką. 
Rusija kaipo tokia nepaiso ko
kios rųšies taika bus įvykinta. 
Rusija reikalauja taikos bile ko
kia kaina. Bet bolševikai yra 
rūpestingesni. Jie* reikalauja 
demokratinės taikos, kuri yra 
garbinga Rusijai. Bolševikai 
matomai yra pasirengę nepasi
duoti vokiečiams, bet jei jie ne
pasiduos, jie» negalės įvykinti ta
ikos.

j Rusija pavargusi.

Kiekvienas protingas daboto
jas p a t ė m y s, k a d R u- 
s i j a y r a n e 1 a i m ė s pa
liesta šalim? Kenčianti visur pa
niekinimą, sumušima, badu ir *■ t 4.
skurdą. Reikalavimas laikos y- 
ra visuotinas. Nuvarginta de
vynių mėnesių revoliucija, klc
sų kova ir vidurinėmis nelaimė
mis, Rusija daugiau iškentėję)

RUSIJOS TAIKOS DELE
GATAS •

Leonas Trocki
Pirmininkas Rusijos delegacijos 
‘aikos tarybose* Brest Litovske' 
ir užrubežinių reikalų komisa- 

ras-ministeris.

negu galima pake lti ir dabar vi
sai negali vesti karės su išlauki
niu priešu.

Tegu’ ateina vokiečiai.

Kiekvienas elementas Rusijoj 
dabar reikalauja taikos. Kaip 
ne įtikėtina, intelektualai. dva- 
rininkai ir turčių kesos tikrai sa
ko: "O. duokite* mums taiką; lo
mi ateina vokiečiai; jie* sugrąžLs 
tvarką ir prašalįs šį baisų cliao- 
sa". C-

Bolševikai Rali išgelbėti.

l ik vienas Rusijos elementas 
bolševikai nori savo laikos;, 

o ne* laikos, kokią siūlo Prūsi
jos piratai. Bolševikai trokšta 
taikos pasaulio demokratijos 
žvilgsniu. Rusija kaipo tokia 
nori taikos bile kokia kaina, 
nežiūrint kas nė atsitiktų su pa
saulio demokratija, kael lik bu
lėj sugrąžintas ramumas šalies 
viduje. Bolševikų vadovai yra 
rūpestingesni. Jie yra nuošir
dus demokratai, nuoširdus re
voliucionieriai, galbūt fanatiški 
socialistai ir svajotojai, bet jie 
nedarys taikos su Vokietijos au
tokratija kitaip, kaip plačiomis 
demokratinėmis pakartotinai iš
dėstytomis jų pakartotinose fo- 
rmulose*.

Liaudis neužganėdinta 
bolevikais.

Bet ką bolševikai gali padary
ti? Vidujinė Rusija jau piktai 
murma prieš neskubų veikimą 
bolševikų taikos delegatų. Bol
ševikų padėjimas labai apsun
kinta dar nuošalumu talkininkų, 
kurie nedavė jiems nė biskio pa
galbos. Talkininkai matomai 
nesuprato Rusijos sentimento, 
kitaip butų turėję suprasti, kad 
nuvertimas Kerenskio nebuvo 
darbu sukilimo kelių nenaudė
lių, bet ginkluota išraiška visos 
šalies.

Kada rusų kantrumas išseks, 
šalis paklaus bolševikų: "Kur y- 
ra žadėtoji taika?" Bolševikai 
išaiškįs jiems, kad Rusija, izo
liuota ar apleista talkininkų, ko
vojo prieš galingą Vokietijos au
tokratiją, kad įgijus dėl Rusijos 
demokratinę ir garbingą laiką. 
Bet bolševikai bus nuversti ir 
tokia nors nauja valdžia užims 
jų vielą. Toji valdžia klausyda
ma šalies reikalavimo pasirašys 
)o pirma taika, kokią pasiūlys* 

vokiečiai, tuo pašalinant iš tal
kininkų įtekmes šeštą dalį pa
saulio ir 180,000,000 žmonių ir 
vienu aklu brūkšniu sunaikįs 
naują didelę demokratiją.

True translation filed with the pom 
master at Chicago, January 14, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917
FRANCIJA PRIPAŽINO 

UKRAINĄ?

Paskyrė savo atstovą

PETROGRADAS, sausio 11.— 
Francijos valdžia paskyrė gen. 
Tabouillc francijos atstovu prie 
Ukrainos respublikos. Tas skai
toma Petrograde kaipo Franci
jos pripažinimą Ukrainos ne- 
prigulmybės.

True translation filed with the post- 
luaster at Chicago, January 14, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

Pripažino Finlandiją

COPENHAGEN, Sausio 11.— 
Danija ir Norvegija oficialiai 
pripažino Finlandijos respubli
ką.

UŽMUŠĖ 4 ŽMONES

Paskui ir pats nusižudė.

GAMP l’UNSTON, Kas., s. 13 
— Pėdnyčioj į vietinį privatinį 
banka, kuris tarnavo kartu ir 
kareiviams algų išmokėjimo vie
la, įėjo kapitono rūbais pasirė
dęs žmogus, kuris atstatęs re- 
volverį pareikalavo pinigų. Ki
lus nesusipratimui lis kirviu už
kapojo I žmones, o penktą sun
kiai sužeidė. Paskui pabėgo.

Ar.I rytojaus nusižudė kapi
tonas Levvis \Vbisler, koris ma
noma ir buvo umuo plėšiku- 
žmogžudžiu.

True translation filed with the post- 
ma.stcr at Chicago, January I I, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Žuvo 100 darbi= 
ninku

Eksplozija anglių kasykloje, 
Anglijoj.

HANBY. Staffordshire, Ang
lija, Sausio 12. Galbūt 100 
darbininkų žuvo čia šiandie ry
te kilusioj ekspliozijoj anglių 
kasykloje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 14, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917

BUS LIUOSI NUO TAR
NAVIMO KARIUOMENĖJ

Neutralių šalių išeiviai.

WASHINGTON, s. 11. — Eu
ropos neutralių šalių piliečiai 
ar pavaldiniai, nežiūrint ar jie 
išsiėmė pirmąsias Amerikos pi
lietybės popieras, bus paliuosuo- 
ti nuo tarnavimo kariuomenėj, 
jei jie atsišauks per savo vieti
nius atstovus.

Šveicarijos ambasadorius Sul- 
zcr šiandie padarė sutartį su va
lstybės dępartamenut, sulig ku- 
rio-jau pašauktieji ir, nekuriuo- 
se atsitikimuose, jau tarnaujan
tis armijoj, turi būti paliuosuo- 
ti, jeigu jie to nori ir prirūdys 
savo Šveicarijos piliety!)’.

True translation filed with the post 
master at Chicago, January 14, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Paskolino Serbijai $2,000,000
WASI11NGT()N, Sausio 12.

Visa Amerikos paskola talkinin
kams šiandie pasiekė $1,238,000- PARYŽIUS, s. 12. - - Karės 
000, kada iždo sekretorius Mc- ministerija paskelbė apie norą 
Addo autorizavo $2,000,000,000 priskirti krasą ir telegrafą prie 
paskolą Serbijai. Serbijai viso karės departamento, tuo sumi- 
paskolinta $0,000,000. litarizuoti tas įstaigas.

Antra didelė sniego 
audra

20 žmonių žuvo pietinėse valstyjose
True translation filed with the post- 
niaster at ('hicago, January 14, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

PRISIBIJO BURŽUAZI
JOS TAIKOS. .

Krylenko organizuoja liuos- 
norių armiją karei su bur
žuazija.

LONDONAS, Sausio 12. - Su
lig bolševikų telegrafo agentū
ros, bolševikų vyriausio koman
duotojo praporščiko Krylenko 
kvietimas stoti liuosnoriais Ru
sijos armijon yra išleistas for
moje atsišaukimo į kareivius ir 
darbininkus ir kaipo atsakymas 
į vokiečių laikos pasiūlymus,. 
Atsišaukimas paliečia vokiečių 
aJlmelimą pirmiau pastatytų pa- 
slųilymų ir atvirą kalbą apie *i- 
nl'ksijas.

Atsišaukimas užreiškia. kad 
atskiros taikos atsitikime, Rusi
jos respublika ir jos Tarybos 
bus apsuptos priešų, iš visų pu
siu. C w *

. "A lindikas i* J'ra nei jos finan- 
sislai. ’ sako atsišaukimas, "sko
lina pinigus parupinimui kares 
medegos Kaledinanis. Vokieti
jos buržuazija yra pasirengusi 
vartoti juos kartu su talkinin
kais, nustelbimui Rusijos revo
liucijos. Toks yra padėjimas, 
kuris prieš Rusijos valstiečius ir 
darbininkus pakelia visą klausi
mą gynimo Revoliucijos įgytų 
užkariavimų ir vedimo šventos 
kares prieš buržuaziją, netik Ru
sijos, bet taipgi Vokietijos, Fra
ncijos ir Anglijos".

True translation filed with the posl 
mastei at Chicago, January 14, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917
SVARSTYS APIE DARDA-

NELUS.

Rusų ir vokiečių delegaciųa 
išvažiavo Odeson.
\ ------

COPENHAGEN, s. 12. - Pet
rogrado laikraštis Dien sako, 
kad Rusija ir centralinč.s valsty
bes atstovaujantįs komisionie- 
riai atvyko į Odesą apsvarsty
mui klausimų Juodųjų jurų ir 
apie Dardanelų ateitį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 14, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.
PLĖŠIKIŠKOS SU V. VAL

STIJOS.

Sako bolševikų laikraštis.

PETROGRADAS, Sausio 12. 
Bolševikų laikraštis Pravda ra
šydamas apie prezidento Wilso- 
no kalbą skongrese, apibudina 
prezidentą, kaipo viršininką plė
šikiško Amerikos imperializmo 
ir kaipo didžiausį bypokralą, 
kokį tik istorija kuomet nors 
žinojo.

Militarizuos krasą ir 
telegrafą.

ŠIAURINĖS VAISTUOS 
VĖL SNIEGO AUDROJE-

Daug žmonių sušalo ar žuvo 
audroje. Komunikacija 

suardyta.

šiaurines valstijas vėl atlankė 
antra didelė sniego audra, <k*r 
baisesnė už pirmąją tuo, kiui ji 
atėjo tuo laiku, kada žmonės 
dar nebuvo atsigavę nuo pirmo
sios audros, ir kad kartu sekė 
didelis šaltis.

Chicagoje audra pridarė dide
lių nuostolių. Sutrukdė visą ko
munikaciją. lik ant nekuriu 
gatvių vaikščioja gatvekariai. 
Nekurie priemiesčiai visai buvo 
atkirsti. N(*l ir telefono vielos 
buvo sutraukytos.

Nuo šalčio ir sniego žuvo keli 
žmonės. Šimtai žmonių nušalo 
rankas, ausis ir kojas.

Tolimuose pietuose — Birnu- 
ngham, Aala., audroje žuvo 6 
žmones. Richmond. Va., žuvo 
12 žmonių. Camp Whee!cr, 
MlTCDTr, ’ vm., vįžnrtišta kareivis. 
Yra ir daugiau užmuštų. Komu
nikacija pietuose irgi pertraoli- 
ta.

Žinios apie didelius žmonių 
kentėjimus nuo šalčio atėjo kš 
New Yorko, Mcmpilis, Tenn., 
DetroLt, kur 1.000 nušalusių 
žmonių guli ligonbučiuost', Han
sas City, Indianapolis, Dcnver, 
Omaha, Dės Moines, Cleveland, 
Louisville, Ky. ir K.

Dar baisesnė ši audra buvo 
tuo, kad visur taukšta anglių, o 
dabar jų visai negali pristatyti, 
kadangi negali išvažiuoti per 
sniego kalnus. Cliicagoje ir ki
tur visai nepristatoma, irgi dvi 
tos pačios priežasties, pieno.

7 ŽMONĖS MIRĖ NUO
ŠALČIO

Į vieną dieną.
Chicagoje, vien tik suhaloa 

dieną, nuo šalčio pasimirė 7 
žmonės. Daugybė šiaip apšalu
sių gidi ligonbučiuose ar namie. 
Daugelis galbūt mirs.

PASIMIRĖ SENATOKIUS

WASH1NGT()N, s. 11. — Šią
nakt nuo širdies ligos pasimirė 
Janus H. Brady iš Idaho valsti
jos.

REIKALINGAS jaunas vy
ras prie abelno darbo ofise. 
Turi būti gerai pamokytas, 
gerai kalbantis angliškai ir 
lietuviškai, ir mokantis ra
šyti ant typewriter’io. Paty
rimas nereikalingas.

Tiktai nesibijantis dirbti 
ir norintis pasidaryti ateitį 
teatsišaukia, nes darbas yra 
pastovus.

Atsišaukite laišku, pažy
mėkite kiek norite pradinės 
mokesties, ir rašykite tiktai 
angliškai.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St„

Chicago, UI.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
IU.—Telefonas: Canal 1506.

UžaiRakomoji Kaina:
Chicag'oje—pačtu:

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

Chicagoie—per nešiotojus 
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Savaitei ..............................
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metanus ..................................
Pusei meto .............................  3.00
Trims mėnesiams ................. Lhb
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui ............... .65

Kanadoj, metams ..................... 706
Visur kitur užsieniuose.........8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija 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.
Asmeniškai Reduktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
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Redakcijos
Straipsniai

Už mėnesio laiko, vasario 
17 d., Chicagos Lietuvių Dar 
bininkų Taryba laikys savo 
konferenciją. Butų gerai, 
kad draugijos neatidėlioda- 
mos pasirūpintų išrinkimu 
delegatų.

Konferencijai reikės ap
svarstyt keletą labai svarbių 
klausimų. Svarbiausieji tarp 
jų: Amerikos lietuvių darbi
ninkų atsinešimas prie Lie
tuvos laisvės klausimo ir ap
švietos darbo organizavi
mas.

“Taika pavojuje. Vokie- Hypatija šliupiutė-Yčienė 
Čiai reikalauja aneksijų čiusi revoliucijos įvykimą Pet

rograde. Ji, kaiap ir jos vyras, 
nėra socialiste, o betgi ji aiškiai 
nurodo, kad viulovavo revoliuci
niame veikime ne Durna, tik su- 
sipratusieji ir susiorganizavu
sieji darbininkai, štai ką ji pa
sakoja apie revoliucijos “istoriš
kąją dieną.” *

Panedėlis vasario 27 d., pa
siliko istoriška diena per am
žius. Caras, žinodamas apie 
žmonių neužsiganėdinimą a- 
pie formą, kurioj tas neužsi- 
ganėdinimns pradėjo išsireik
šti. tą panedėlį anksti išryto 
paleido Durną net iki lialand- 
žio menesiui.

Kaip tas atsitiko aš negaliu! 
suprasti, bet Durna susirinko/ 
nepaisant caro u k a z o. Ir 
kuomet Martynas (p. Ičienės 
vyras Red.,) sugrįžo namo tą j 
dien, tai jis pranešė beveik ne- 
patikėtinas žinias.

Durna atidarė savo posėdį ir 
viskas buvO tvarkoje, kol... 
štai įėjo darbininkų delegatai, 
kurie paliepė durnai paimti 
viską į savo rankas į 15 minu
čių laiko, arba kitaip visi Du-Į 
mos nariai bus suareštuoti. I

Nusistebėjimas, sakoma, 
buvo begalo didelis, štai čia I 
buvo susirinkę atstovai iš vi-Į 
sos Rusiškos Imperijos; ir štail 
čia juos pagavo kaip peles| 
siųstuose su tokiu uiti matu-1 
mu. Durnos atstovai prade-Į 
jo karščiuotis; jie pradėjo rin
ktis neramiais būriais ir svar
styti, kas čia geriausia butui 
padaryti. Ir štai, žiūrėkite!Į 
Kiekvienas jų, nežiūrint kaip 
atžagareiviškas jis butų, nu-l 
sprendė čia pat ant vietos už
baigti reikalą patiems. Ištik-i 
ro, reik pasigėrėti šituo dar
bininkų šposeliu — taip neap
sakomai jis buvb gudriai pa-1

Kad Lietuvos laisvės klau
simas labai rupi musų visuo
menei, tai to nė prirodyt ne
reikia.

Bet darbininkams yra ne 
visviena, kaip jisai bus išriš
tas. Darbininkams tiks tik
tai toks jo išrišimas, kuris 
užtikrins kuodaugiausia ge
rovės darbo žmonėms ir ku
ris suteiks jiems patogiau
sias plėtojimosi ir kovos už 
galutiną pasiliuosavimą są
lygas.
• Šituo žvilgsniu jį turės ir 
apsvarstyt Tarybos delegatų 
konferencija.

Rusijos- lėšomis. Keikia 
pradėt šventą revoliucinę 
karę fronte ir šalyje. Nu
sikamavusi senoji armija, 
kuri išbuvo trejus ir pusę 
metų apkasuose, nebetin
ka toliaus kovoti ir nauja 
laisvanorių liaudies armi
ja yra reikalinga... Mums 
reikia kovotojų, o ne to
kių, kurie tik sapnuoja a- 
pie vištas ir karves. Ka
reiviai, kurie turi patrioti
zmo, stos į naują laisvano
rių armiją. Kiti tegul ei
na namo.”
Apie reikalingumą ka

riaut ir gint šalį kalba ir vy- 
riausis bolševikų organas! 
“Pravda”. Ji rašo:

Ne tiktai taika, o ir re
voliucinės Rusijos gyvavi
mas yra pavojuje. Patrio
tiški rusai stovi prieš gali
mybę, kad reikės ginti sa
vo laisvę nuo imperialisti
nių vokiečių nusidėjėlių 
užpuolimo. Laisvanorių 
armija, vedama revoliuci
jos dvasios, yra reikalin
ga, kaipo atsargos prie
monė... Mes, dabar ka
riaujame pasisklaidžiu- 
siais būriais. Jiegu taikos 
derybos bus pertrauktos, I 
tai mes turėsime išleist vi
soje šalyje atsišaukimą 
delei laisvanorių.” | 
Taigi bolševikai jau agi

tuoja už tęsimą karės (jeigu 
vokiečiai nenusileis) ir kal
ba apie šalies gynimą ir net 
apie patriotizmą —panašiai, 
kaip darydavo Kerenskis. Tą 
atmainą pastebėjo ir kapita
listinė Amerikos spauda ir, 
ažuot niekinus, kaip pirma, 
bolševikus, ji dabar ima ro
dyti jiems prielankumą. Di
delis Chicagos dienraštis 
“Daily News”, pavyzdžiui, 
rašo: <

“Apsivaliusieji (!) bol
ševikai gali daug nuveikt 
Rusijos išvadavimui iš su
mišimo ir kentėjimų, į ku
riuos ji pateko, ir vakari
nės šalįs turėtų kiek galė
damos, padėt jiems. i 
Tas laikraštis ketina net 

ryto pradėt spausdint ilgą L. 
Trockio veikalą apie bolševi
kus ir pasaulio taiką. Bolše
vikai pradeda įeit į madą A- 
merikos buržuazijoje. I

Bet reikia bijoties vieno 
dalyko: kad talkininkai sim
patijų rodymu ir pasiten
kins, kuomet Vokietijos mi- 
litaristai deda visas pastan
gas apiplėšt Rusiją.

giau konvulsijose apsireiškia. 
Lietuva nebus klerikalinė - - 
sugrįžus iš Rusijos revoliuci
nė lietuvių jaunuomene, re
voliucinė kariuomenė, kuri į- 
teikė raudoną vėliavą kai
riems, dirbs su kairiais ele
mentais, su demokratija, bet 
neis su klerikalais. Tat kam 
lininis šiandien tąją klerika
linę hydrą čia, Amerikoje au
ginti. Juk ji be mus rėmimo 
eitų silpnyn. Pagalvokite, ką 
kas darote.

APš VIETOS 
KLAUSIMAS

“Naujienoms” paskelbus kele
tą straipsnių apie reikalingumą 
tvarkyt apšvietos darbą ir ypa
tingai organizuot paskaitų ren
gimą, tą klausimą pradėjo gvil
deni ir kiti laikraščiai. “Atgi
mimas” perspausdino vieną išti
są straipsnį iš “Nauj.”, o “Dir
va” rašo:

Vienas rimčiausių it nuose
kliausių apšvietos ir lavinimo
si priemonių — tai paskaitos 
arba prelekcijos. Paskaitoje 
suglaustoje formoje jos ren
gėjas gvildena įvairius klausi
mus paskirtoje temoje. Ren
giant paskaitą, panaudojAma 
įvairios rųšies medžiaga ir 
prisilaikoma logiškumo ir 
tani tikro metodo. Paskaito
je galima perstatyti dalykus 
aiškiai, trumpai, moksliškai. 
Juk net pa prastas paskaitos 
rengėjas yra priverstas pla
čiau sustoti ant kiekvieno 
klausimo, rimtai jį apgalvoti 
ir išsireikšti apie tai rimtoje 
ir tinkamoje formoje..

Rimtai vedamos paskaitos 
gali lošti liaudies universiteto 
rolę. — Tai tiesus lavinimosi 
ir apšvietos kelias.

Sašenka!!. Draugas mano! Ot, 
netikėtai?! •

Aš dirsteliau, ir vos neatsisė- 
dau iš gėdos ir nusiminimo: 
tai buvo mano senas draugas, 
kurio jau daug metų nebuvau 
matęs. Dabar buvo visiškai 
persimainęs. Betgi pažinau ir 
vos sugebėjau atsakyt. O jisa 
džiaugėsi ir, rodosi, pats sau ne
norėjo tikėti.

Jis apkabino mane ir beveik 
nunešė ir vėl pasodino. Paskui 
suriko visa gerkle ant viso na
mo, jeigu tik ne ant visos gat
vės.

- Žarija! Žarija! Bėk šian-gi, 
greičiau, Žarija!

Aš bijojau dabar pasižiūrėt 
Agniešką; bijojau, kad ji neiš
duotų savo nusiminimu. Bet ji 
įėjo, tartum niekur nieko neat
sitiko, ir dagi didele užuojauta 
užklausė: \z

—Ko nori, drauguti?
- Pasižiūrėk, Žarija! link

smai tęsė maifo draugas, dru-. 
Čiai spausdamas mano petį prie 
kėdės. Žiūrėk, ką likimas 
mums a įsiimto! Juk tai mano 
brangiausis draugas, senas dra
ugas! O tu gal būt nė nepriė- 
mei jo kaip reikiant? Ir koki 
stebuklai įkvėpė man šiandie su
grįžti? Nu, balandėli, atsi
grįžo į mane - nors ir mirk, 
bet šiaudlie nevažiuosi. Neva
žiuosi! Neleisiu! Ir vėl suri
ko: Žarija, o tu ką sapnuoji?
Duok šian greičiau pusryčių!

Paskui jisai vėl stvėrėsi ma
ne glamonėt, purtyt.

- Kokiu budu? A? Kaip tu 
užklydėli pas mus? Iš kur? Ko
dėl? Tai, brolyti, man didžiau
sia šventė!

Savo laiku su juo labai drau
gavom. Kartu važinėjome j už- 
rubežį, ir man stebėtina dabar 
buvo matyti tą europietį augš- 
tais aulais, kailiniai su plačia.

mietj vyžomis apsiavusį. Vyžos 
ženklas ubago! Nepamatysi 

atidarytų durų. Kaimietis tur
tingas, mylintis darbą ir teisin
gas. Baudži

—Ei, Žarija!... Duok šiai) pu 
sryčių!

avos pas mus nebu
Vakare sėdau į tą patį vežimą, 

ir atsidusau lengviau, kuomet
vo ir neįsigyvt'iio joki nusižemi- vežimo ratai subarškėjo virsk< - 
nimo papročiai. Taip, broli, gy
venti galima ir dirbti. Prisiekiu 
tau! Sibiras — mano motina, o 
Agnieška gerasai genijus! - 
“Gerasai genijus”, liūdnai pa
maniau sau. Tikrai, tai geni
jus tęsė toliau mano senas 
draugas. Aš už jos kaip už 
akmeninės sienos. Ji viską ži
no, viską moka: dirbti kirk 
nori, neatitrauksi! Ir inųnai, ir 
ūkė, ir vaikai, viską tvarko 
jos palaiminta ranka. Meili, ne
drąsi... jau aš nė nežinau, ko 
da galima tikėtis? Likimas ma
no taip puikiai sekasi, jog man 
daugiau nieko, absoliutiškai nie
ko daugiau nereik. Ant viso že
mės kamuolio, man rodosi, ant
ro tokio laimingo nesurastum. 
Visko pas mane yra, viskas se
kasi, o jau už moteriškę!... Aš 
labai laimingas!

Mudu nutilome.
—Ar nesibijai... pakeleivin

gų? tariau, pasižiūrėjęs j jį.

liti.

Apžvalga

žmonės išsipylė ant gatvių
Ir štai dabar gatvės pradė

jo mirgti nuo žmonių ir ka
reivių. Kiekvienam buvo žin
geidi!, ir išrodė, kad visi ap
siniaukė, drėgni, milžiniški

sus gyventojus eiti ant gatvių. 
Durna buvo baisiai užsikarš- 
čiavusi, nes išrodė, lyg ji ne
žinotų už ko čia pirmiausiai 
griebti; štai čia visa valdžia 
tapo jiega užversta ant jos pe
čių. Ji apsiėmė diilžinišką į 
neapsakomai pavojingą atsa
komybę. Ir šioje betvarkės 
valandoje tapo išrinktas ko
mitetas iš 12 Durnos atstovų a- 
pėniiniui tuomlaikines vald
žios. šie 12 narių liko.minis: 
toriais. Nors jie dar nežino
jo, kokias vietas jie turi už
imti, bet, kaip ten nebūtų, jie 
buvo ministeriais. j

N. Telešov.

Verte P. Krakaitis

Laimingas

IV.

Rytmctyj, kada Agnieška 
re kartu su manim arbatą, kie
man kaž-kas smarkiai įvažiavo.

Ak, nejaugi šeimininkas su-

Ji pašoko nuo kėdės ir pribė
go prie lango.

Kaipgi, jis! tyliai pasakė 
ji, eidama nuo stalo. Paskui, ko

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti graiit 

j trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

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

Orkestrą 
praktika

NAUJAGADYNIšKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGD2IUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

— Na, kaip gyveni? — klausi
nėjo manęs, įdomavo visokio
mis smulkmenomis mano asme
ninio gyveninio. Klausinėjo a- 
pie senus musų bendrus, pažįs
tamus, džiaugėsi dėl kiekvieno, 
kuriam gyvenimas klojosi ge
rai ir liūdėjo, užjausdamas kiek
vienam, kurį nelaimės sekiojo. 
A t galo prašneko apie save:

—Tu manai, kad aš prapuo
lęs? Mudu persiskyrėm, kuomet 
iš manęs buvo niekis, prapuolęs

Apštietos darbo organiza
vimą Taryba irgi mėgina pa
imt į savo rankas.

Vakarykščiam savo posė
dyje Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos pildomasis 
komitetas nutari paskirt 
tam tikrą Apšvietos Komisi
ją, kuri išdirbs referatų ir 
kitokių rengimų pieną, reko
menduos referentus ir tL 
Kada ta Komisija galutinai 
susiorganizuos, bus praneš
ta “Naujienose”.

True trunslation filed \vith thc post- 
master at Chicago, January I I, 1918, 
as reąuired by thc aet of Oct. 6, 1917.

RUSIJOS REVOLIUCIJA 
IR DARBININKAI.

REVOLIUCIONIERIAI—
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
DRAUGAI.

Taip Įsako So. Bostono “Atei
tis”. Ji nurodo tą faktą, kad Ru
sijos revoliucinė demokratija 
griežtai reikalauja, kad Vokieti
jos kaizerizmas paliuosuotu Lic-

iš užpakalio prie manęs, apka
bino rankomis smakrą, užlošė 
galvą ir pabučiavo. Vos spėjau 
atsigrįžti, jos jau nebuvo. Tuo 
pat laiku išgirdau, kaip trakte- 
Įėjo durįs ir garsus vyriškas bal
sas linksmai sušuko: “Sveika gy
va Žarija.” Pasigirdo balsingi, 
jautrus bučkiai ir sykiu Aghiė- 
škos šnabždėjimas:

- Patykiau, dušyte. Turime 
pakeleivingą.

line (rnnslation filed with thc post- 
master at Chicago, January 14, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Nauji balsai
Rusijoje.

Rusijoje bolševikai dar te
beviešpatauja, bet jų balse 
jau girdėt visai nauja "gaida.

Pavyzdžiui, vyriausis rusų 
kariuomenės komahduoto- 
jas, Krylenko, išleido atsi
šaukimą, ragindamas visą 
revoliucinę Rusiją stot išvien 
prieš “imperialistinius vo
kiečių plėšikus.” Atsišauki
me sakoma:

Amerikos lietuvių spaudoje 
buvo daug ginčų Delei to, kas 
“padarė” Rusijos revoliuciją. 
Kraštutinė “kairioji” nuomonė 
linko ton pusti, kad revoliuciją 
“padarė” darbininkai, vadovau
jami revoliucinių socialistų; de~ 
šinioji-gi spauda, ant keršto “kai 
riemsiems,” tvirtino, kad revo
liuciją “padarė” Durna, vado
vaujama Dodziankos, Lvovo ir 
Miliukovo. šitą pasaką klerika
lai skelbė per ilgą laiką, steng
damiesi įkalbėt savo skaityto
jams, kad socialistai su revoliu- 

cijos įvykimu neturėjo nieko 
bendra. “Naujienos“-gi aiški
no, kad revoliucijos “nepadarė” 
jokia viena klesa arba partija; 
ji įvyko, ačiū bendroms pastan
goms keleto klesų ir įvairių par
tijų, bet vadovaujamą rolę lošė 
darbininkų kląsa ir socialistu.

Tą musų nuomonę pilnai pa
tvirtina aprašymas/ kurį pri
siuntė iš Rusijos “Lietuvai” p-la

| — Ant stoties. Jau liepė ark
lius kinkyti. Labai skubinasi.

“Išleidžia”, pamaniau sau.
- Ant stoties? tarė vyriškas 

balsas.
Koks nesmagumas! Kei

kia pranešti, kad nesiskubintų: 
tenai vakar tiltas sugedo. Ne
pravažiuos. Jau taiso. Vakare 
pabaigs, o dabar keliauti nega
lima.

- Nejaugi sugedo?
Tame ir dalykas. Reikia ei

ti jum.
Išgirdau sunkius žingsnius lin

kui mano durų; paskui pabarš
kino į duris.

—Galima įeiti?
- -Meldžiu.
Pamačiau ant slenksčio milži

niško ūgio atletišką vyrą.
- Jeigu jus manote važiuoti 

ant stoties.. .— pradėjo jis ma-

Mes nekartą jau rašėme; 
kad pavergtųjų tautų draugai 
yra kairėje pusėje, o ne deši
nėje, kad Lietuvos žmonėms 
taipgi ateis laimingesnė ateb 
tis tik kairiųjų pastangomis, 
o ne dešiniųjų ir todėl mes vi
sados stovėjome ir stovėsime, 
kad jeigu eiti į kokį “bloką” 
ir rūpintis Lietuvos labu, tai 
tik su kairia ja puse, arba de-i 
mok ratinėmis partijomis, bet 
niekuomet r»c s,»i Iclerilcalnis. 
Jeigu jie šiandie galingesni, ir 
dėlto jieškoti pas juos užuo
jautos? Ne, broliai! Galybė 
visur laikina ir ji susęsta ir 
žūva, ir klerikalų galybė jau 
pergyvenus savo viduramžį—J 
ji eina prie griuvimo ir jeigu 
šiandien dar pakilo ji pas lie
tuvius kiek, tai tik dėlto, kadi 
mirtis arti jaučiama, ir iš tos I ndagiai, bet sykiu nutilo, išpūtė 
baimes paskutines pajiegasĮ akis, nusišypsojo ir riktelėjo, 
deda bet jos pajiegos dau- tiesdamas rankas į mane: — 
' • ‘ —

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 I. learborn lt. 

niblIMy Mt.
TaL Central 4419

Vada vuoktu* reikalus, kaip kriminaliikuose 
tr civitUkuose (eismuose. Daro

• yjaafcfn* dokumentus ir popieras.

liamų Ofisas:

UM S. Nalstod St.
Ant trečių lubų

T«L Draver 191*

na-

n<i-

nu-

Nuiai Cook County Rea) Estat* Taryb«« 
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papėdės... Nu ne, broli. Pra
puoliau, bei nevisai! Jeigu nori, 
ką dauguma stengiasi, ir aš ka
daise norėjau, sužinoti, ir netik 
sužinoti, bet noris viena akiu 
dirstelt, kai)) atrodb tas laimin
gas žmogus, tai štai, žiūrėk į 
mane! Žiūrėk abiem akim ir 
džiaugkis! Žiūrėk, broli, prieš 
tave laimingas žmogus! O tai 
musų dienomis ne nuo by ko iš
girsi. Pirmiausia aš sveikas 
kaip, kaip... jautis, duokim sau!

Jis ištiesė rankas, sugniaužė 
kumščius ir pradėjo povalei ju
dinti raumenis. — Kokia krū
tinė? A?

Aš pagyriau
—Mušk kumšČia! Nieko, va

žiuok! Taip, bridi, sveikata ..
puikus dalykas! Na, tai viena, 
o antra...

mus niekad nieko neatsitinka. 
Visuomenė stebėtinai teisinga. 
Katoržninkas ateis, į leisiu ir tą. 
Pas mus, broli, savi santykiai!

—Bet juk tu dažnai neesi 
mie?

—Tai kas ?
• Ir nebūni ilgai namie?
— Na ir kas?
- O čia pakeleivis..'.
- O velniai jų nemato!
—Jauna moteris, viena 

mie...
Mano draugas visa gerkle 

sikvatojo.
—Tai, sakai, mano- Žarija? 

Nu, broli, tuoj matyt, kad jos 
visiškai nežinai. Juk tai ak
muo! Ne moteriškė, bet akmuo. 
E, ką ir kalbėti! Pas mus čia ir 
oras visiškai kitoks, ir tokių bai- 
kų pas mus negirdėti, šičia da
rbas, šeimyna, ot, kas nuolat mi
ntyje. Tai ne Petrogradas, ne 
sostapilė, kur bujoja visoki biau- 
nrmai, pagundos! Pas mus, vy
ruti, kitaip. Pas mus darbas, o 
“tos” kvailystės nė į galvą ne
ateina. O tu, juokdary, juok
dary !

Paskui jisai išėjo ir sugrįžo 
su trimis vaikiščiais ir, džiaug
damasis jais, prabilo:

Žiūrėk, koki tie mano vai- 
kiozai! Veidai, lai veidai: nū

Vaikai, kaip aš prieš savo no
rą pastebėjau, buvo visiškai ne
panašus i kits kitą. Jaučiaus la
bai nesmagiai, o mano draugas 
plodamas delnu per petį karto
jo:

- Ak, drauge, gėda man tau

ik', tur būt nėra! Ot, pats pania- 
lysi, kaip aš tvarkau savo buvei
nę, kaip sau duoną uždirbu. Pa
sikalbėki su mano žmona, pri
sižiūrėki arčiau, kas per žmo
gus ji, ir tu suprasi, gal-bul, ko
dėl aš laikau save laimingiausiu 
žmogum pasaulyj.

Jis linksniai mostelėjo ranka 
ir, apsikabinęs mane, sušuko 
inksmai, garsiai.

Jisai atsiduso ir pradėjo lė
čiau:

—Antra... nežinau nė kaip 
čia tau pasakius. Tu žinai, ma
ne kada tai visur lydėjo nelai
mė, niekas man nesisekė. Aš 
buvau nusiminęs, nervavausi, 
vos švino į kaklą sau nepalei- 
dau. Dabar persimainiau. Ži
nai kodėl? Del to, kad aš gyve
nau tarp tinginių, tarnų, tarp tų 
kuriems liežuvis niežti. #>ti»i <lel- 
ko! O šičia išmokau dirbti. Nu
spjoviau ant visų zababonų ir - 
matai mano drabužius? Ne dra
bužiai man rupi. Aš ir žemę 
ramlavoju, ir mišką, ir pievas, ir 
arklius, šičia darbų nesigėdina, 
šičia darbas
nūs koki čia? Nepanašus į anuos. 
Šičia žmonės dailininkai, išau
klėti nepritekliuj* ir varge, bet 
dabar geri, draugiški darbo 
žmonės, čia nepamatysi kai-

garbė! O žino-

8«na* R u* a* Gydytojo Ir Ckirarraa. 
Specialiau* MoUriiktj, VyriAktj ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniikų Lirų.
OFISAS: 1*79 Milwaukec Are. 

Kampas North Ava , Kambary* ••*. 
VALANDOS: 8:80 Iki 10 ilryU 

1:80 iki * ir 7 :IO iki * vakar*.

Milda Teatras
vodevilius ir paveikslai 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN

’ HALSTED ir 32-ra GATV1

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gr» 
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, kuri ilsius- 
čiame dykai.

Georgi & Vilak Music C*.
1540 W. 47th St.. Chicago, I1L

5

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* J42 944 N atlenk Lif* BI4*., 
29 8*. La Šalia 8tn Chlcafe, D).

Tei Central 6S90-8S&1. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir >abato* vata* 
raia nuo 0 iki 8 vakar*, po numeriu: 
144* MILWAUKKB AVB^ Ckiea««, III.

Tai Humboldt 97.

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!

—

Šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi <1 r a ujęijyo m e, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo Šio 

laiko “Naujieną” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laikų.

Reikale kreipkitės:

1840 So. Halsted St., Chicaęo. III.
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j MESPONDENgijoj

Viskas GREAT NECK, LJ., N.Y.

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirmLaus — Elektriškus Dar
bus: {vedu į senus ir naujai 
namus elektrą, taipgi parduo
du visokias Klcktrikincs Lem* 
pas ir pakabinu. Visą darbi) 
padarau atsukančiai.

P. STEPHAN
Eiectric Works &

Repą ir Co.
2417 W. 45th St., Chicago

Tel. McKinly 5233.

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

Laikrodėlių i r visokių aukso daiktų 
krautuvė

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

7 \V. Madison St.

Dabar yra laikas
Pirkti %

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
Kaina 25 centai

Kalendorius yra pilnas įvairių nau-’

mų ir. paveikslų, knyga 224 puslapių. 
Galima gauti

NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chięago, III.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaagejim*. 
Jeigu nuolatos Tau ataros krinta ii akio, 
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu skaitant raides susibėga | krūva,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slavant, tuokart esi 

reikalingas akiniu.
Dsoklts apžiūrėti savo akis specialistui aki
tyrimo Iv. Vaitekaus parapij
■kiniai padaromi belaukiant,

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVE<

atves Ant Platt's Aptiekos 2-ras augitas.
> ryto iki 9 vak. Nedėllom nuo 9 ryto iki 12 diena 

TeL Canal sn*

AKINIŲ

_ kuris turi Ii meta >a- 
e. Stiklai ilttuoti sulig jąją aklą ir 
abai vidutiniika kaina.

I PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
į Ant Durų. I^ntų Rėmų ir Stoginės Popieros.
I CARR BROS. VVRECKING CO.
Į 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Iii

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa* 
!11.° ,s*ąt«d ir overkotai, vertės nuo 

įki dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tą overkotą.

isai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo *25 iki l?85, dabar 
J'N’K au?*įiai1- Kelnės nuo $1.50 iki 
H.aO. Vaikinams siutai nuo $3.06 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va-

’ " ....... "" ■—.1 I , m n.į

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

BURKEBARBERSCNOOL
612 W. Madison St., Chicago

S. G O R D O N
I l l i S I ( I, , : . | I Į |

Vietos lietuviai.—Vakarienė.— 
Aukos.

Iš šios apieliukės mažiausia 
matyt žinių Naujienose; mat 
gal mes tingime dažniau prane
šti luikraščiiuns apie savo vei-

’ kinui.

zacijos: LSS.168 kuopa, Lietu
vos Dukter ų ii* Sūnų Draugija, 
SLA. kuopa ir šv. Franciškaus 
Draugija. Buvo manoma orga- 
niuzuoti ir Liet. Soc. Jaun. Ly
gos kuopą, bet šiuo tirpu dar 
nesuorganizuota, viena, kad žie
mai didžiuma išvažinėjo į mie
stą darbų j ieškoti (mat žiemos 
metu vyrams čia sunku su dar
bais), o kitus palietė “draftas”. 
Tat likos daugiausia tik mergi
nos. kurioms vistik nebūtų len
gva vienoms darbuoties kuopoj. 
Todėl tas reikalas atiduota pa
togesniam laikui. Reikia tike- 
ties .kad musų jaunimas vis tik 
neužmirš savo pasiryžimo ir at
ėjus patogesniam laikui įvykins

Iš paminėtų augščiau organi
zacijų t r į s u ž š i m a be
veik išimtinai tiktai savi
tarpiniais pašalpos reikalais, a- 
pie visuomeninį jų veikimą ina-

L. S. Sąjungos, kuopa sumano 
ką naudinga padaryti, tai ir ki
tos beveik niekados neatsisako 
prisidėti ir kartu darbuoties.

L.S. Sąjungos kuopa dabar 
stipriai darbuojasi, susirinki
mus laiko du sykiu mėnesyj 
kuopos ir organizacijos reika
lais, ir du kartu lavinimos susi
rinkimus. Tie susirinkimai, rei-

mesni, negu buvo vasarą. Mat 
jau apsipratome su tarybomis ir 
visais jų “nedorais” tikslais. Li
ko dar tik tie nelabieji “privati
niai" laikraščiai po senovei... 
Bet apsiprasime ir su lais: nusi
bos tušti ginčai ir apie juos/ ir 
tuomet nebebus ko vieniems ant 
kitų žiūrėti kaipo ant “neištiki- 
mu . **

€

Sausio 5 d. turėjome draugiš-

apie dvidešimt žmonių, pora pa
šalinių ir svečiu. Vakarienės pa
baigoj vienas kitas draugas pa-

kių draugų, kurie, negalėjo iš
kęsti neužsipuole ant “privatiš- 
kų” laikraščių ir ant inteligen
tų, kurie prie tų laikraščių “dir
bą dėl binzinio” i rtt. 
mano supratimu, visai

O tai, 
netiko

Įėjo iššaukti aštrių ginčų tarp 
jų ir taip kitaip manančių.

I’oliaus sekė žaislai ir šiaip 
pramogos, užsitęsusius iki ve-

vo surengtas ne pelnui, bet lik 
draugiškam pasišnekučiavimui 
ir arlimesniam pasižinimui su 

ilgais, bet vis dėlto nuo išlai
dų liko dar $2.6ę pelno, kurs čia-

gynimo Fondui. Reto, susirin
kusieji dar iš savo kišenių tam 
pačiam reikalui sudėjo $12.30,

didžiumų LSS. kuopos nariu, 
tai nutarta dar ir iš kuopos iždo 
paskirti $10.00.

Ant rytojaus įvyko Lavinimus 
Vakarėlis; ten irgi surinkta $1.

Tikimos, kad šios aukos Apsi
gynimo Fondui dar nebus* pa
skutinės. Reikia gelbėti savo 
draugus, patapusius žiaurios re
akcijos aukomis. Šiandie jie, 
ryto gal mes busime tąsomi. 
Laisvę myliničų žmonių padė
jimas šiandie pasidarė labai ru
stus. —M. J. B.

SO BOSTON MASS

Prakalbos.—Apie bolševikus ir 
menševikus.

Gydytojai Persergsti Publiką Prieš ėmimą 
užvaduojančios vietoj Nuxated Iron

Sako Kad Paprasti Metalinės Geležies Sutaisymai
Negali Galiniai Duoti Tų Patį

STIPRUMU, SPĖKĄ IR PAKANTRUMA

Apa/t to, ji gali sugadinti virškinimą, sutrukdyti atidalinamai medžiagai ir tokiu budu padaryti 
daugiau blogo negu gero, ir kad sveikatos ąrėdnlnkal ir gydytojai visus steng

tųsi persergėti publiką prieš priėnrimą šių netikrų vaistų.

Pažymėtinos pasekmės paeinan
čios nuo Nuxatcd Iron, ir jojo pla
taus vartojimo (yra prirodyta, kad 
virš triją milioną Žmonių kasmet 
šiandie vartoja) pasiekęs iki pasiuli- 
jimo skaitlingų vietinįnkų ir |{ydy- 
tojų sako kad sveikatos urėdnmkai 
irxyd>-tojai visur tur persergėt žmo
nes prieš vartojimą Šių vaistą, ku
rie gali būti nekas daugiau kaip me
talinė geležis, kuri duugelyj atsitiki
mą .suteiks daugiau blogo negu gero, 
lygiai kaip valgis arba žalios bulvės 
gali sugadinti vidurius lepaus žmo
gaus ir tikrai pakenkti vietoj sutei
kti maistą ir pastiprinimą. Plačiai 
prasiplatinęs apgarsinimas apie vir- 
šminėta* informaciją buvo paduota 
Dr. N. H.

Hornstine, 
gydytojui, e- 
sančiam de
šimts metą 
Department 
of Public 
Health and 

Charities of 
Philadelphi 

a: “Dr Jame.': 
Louis Beyra 
per penkiol 
inet. bendra;
Profesorius

no 10 metų bendravimo su Depar- 
tament of Public Health and Chari
ties kaipo District Physician, ir su 
Department of Public Safety kaipo 
Police Surgcon, taii>gi kaipo narys 
svarbių Ligoniniu štabų, manęs tan
kiai klausė gydytojai ir svietiški 
žmonės: ‘‘Gydytojau, ką jus patar
tai atnaujinimui suteikimui geležies 
silpnų, nervuotų, suirusių žmonių 
kraujui? žinodamas, kad stoka ge
ležies buvo priežasčia &ios susilpnė
jimo priežasties ir kad geležis turi 
būt duodama dėl atnaujinimo stip
rumo, aš tečiau visad abejojau išrei
kšti savo nuomonę. Tai buvo aišku, 
kadangi dėl mano stokos persitikri
nimo paprastomis formomis metali
nės geležies druskos, su kuriuo buvo 
liek daug neužsiganėdinimo. Bet po 
atsargaus ištyrimo formulos Nuxa- 
ted Iron, aš patyriau, kad galop buvo 
organiška geležis, — vienintelė, ku
rią aš galėjau sąžiningai patarti to
kiu budu sutaisytos su kitoinis dali
mis, kaipo lengvesniam assimiliavi- 
mui ir išrokavimui veikimo kaipo u- 
mus atgaivintojas kraujo ir teisingas 
budavotdjas stiprumo. Jo vartoji
mas daugelyje pavojingų atsitikimu, 
kuomet kiti vaistai galutinai negel 
bėjo, vieninteliai patarnavo man 
įsitikinti pažymėtina ir nepaprasta

beta, kurie dabar kas meta miršta 
nuo pneumonijos, grippo, inkstų, ke- 
l>eną, širdies ligos, ir kitą pavojin
gų ligų. Tikra priežasčia yra iš ku
rios prasideda liga, nė daugiau nė 
mažiau, kaip silpnas padėjimas, dėl 
stokos geležies kraujuose. Tūkstan
čiai žmonių kenčia nuo stokos ge
ležies ir jie to nežiną Jeigu jąs ne
sate tvirtas arba sveikas, jus patįs 
galite padaryti sekantį bandymą: 
Patėmykite kaip ilgai jus galite dir
bti ir kaip toli jus galite eiti nemi- 
vargy. Paskiau paimkite du penkių 
granų pleskeliu Nuxated Iron, tris 
kartus dienoje po valgio per dvi sa
vaites. Tuokart vėl patirkite savo 
spėką ir pamatysite kiek jus viršija-

New York’c-, , . . o spėka, kuomet aš pats jas priėmiau,
Homeopatiš-Rr J"meB į®“?*,aš radau jų greitumą, kuriuo mano 

koje Mediką- (energija ir pakantrumas stebėtinai
lėle Kolegijo . ?er I padidėjo. Manau, kad plačiai varto-,ie^Dr<F(Tdi>New Yorke Homeopa- 

J‘nĄ Kinį,*iSlio’ M««‘-

New York’e, gydytojas ir Medikalis 
auotrius ir kiti taip kad publikai ga
lėtų būti .suteiktos žinios kas link to 
dalyko ir apsaugota nuo vartojimo 
metalinės geležies po prigavyste 
kad tai yra Nuxated Iron, arba bent 
kas nors taip pat gero kaip ir Nu- 
xated Iron. Sulig vertės Nuxated I- 
ron Dr. Hornstine sako: “Laike ma-

padidėjo.
jaut Nuxated Iron, žmonės sutvirtės, 
moters pagražės, vaikai—sveikesni.”

Jeigu žmonės tiktai priiminėtų Nu- 
xated Iron kuomet jie jaučiasi silp
nais arba suirusiais, vietoj priimine- 
ję paprastus vaistus, sužadinančius 
ir sumaišytus su alkoholiu, aš esmi 
persitikrinęs, kad tokiu budu jie bu
tų apsaugoti nuo ligų, sutrukdytų 
tuksiančius atsitikimų, ir tokiu bu
du tūkstančiai gyvasčių butų išgel-

PASARGA.—Nuxated Iron, kuri y- 
ra užrašoma ir rekomenduojama 
viršminėtą gydytojų tokiam didžia
me daugume atsitikimų yra nepaten
tuoti vaistai, ar slapta gyduolė, bet 
tokia, kur gerai žinoma aptickose 
visur. Ne tokie kaip senesni orga
niški geležiniai produktai, jie yra 
palengva assimiliuojami ir nekenkia 
dantims, nejuodina ir nekenkia vi
duriams; priešingai, tai yra labjnu 
.šiai geibstančios gyduolės beveik vi
sose formose virškinimo, lygiai kaip 
dėl nervuotumo, ir suijrusio padėji
mo. Išdirbėjai turi tokį didelį užsi- 
tikėjimą į Nuxated Iron, kad jie ski
lia $100.00 užstato bile kokiai lab
daringai įstaigai jeigu jie negali su
rasti kokį nors vyrą arba motery 
jaunesnę 60, kuriam šlakuotų gele
žies ir padidinti savo stiprumą 100 
nuošimčių, arjp^daugiau į keturias 
savaites laiko|Mbh aprūpinti jie ne
turi didelio onHBiško keblumo. Jie 
taipgi pasiūlo sugrąžinti jųsų pini
gus jei jie nepadvigubins jųsų stip
rumo ir kantrybės į dešimt dienų 
laiko

Pirkdami Nuxated Iron peržiūrėkite pakelį atsargiai, kad būtu
mėte tikri, jog jus gaunate tikra “NUXATED IRON”.

Viduriniai išdirbiniai sudėti pakeliuose panašiai į Nuxated Iron 
dėl suvedžiojimo publikos. Sergėkitės netikrųjų.

Būtinai reikalaukite “NUXATED IRON”. Parduodama visose ge
rose vaistinėse.

tainėje buvo prakalbos sureng
tos LSS. 60-tos kuopos: Kal
bėtojais buvo dd. L. Pruseika ir 
J. Neviackas. Pastarasis kalbė
jo tema “Krikščionybė ir Socia
lizmas”, išrūdydamas visas dva
siškuos ir klerikalų machinaci
jas jų pastangose palaikyti žino-

sius darbelius, kuriuos jie pas
kui visada suverčia ant sociali-

l)g. PiTiseika kalbėjo apie bol
ševikus ir menševikus. Stengėsi 

(išaiškinti, iš kur ir kada atsirado 
bolševikai iv menševikai ir kuo 
jie vieni nuo kitų skiriasi. Bet 
reikia pasakyt, kad d. Pruseika 
savo išvadžiojimuose ne visur 
buvo teisingas, bešališkas. Kal
bėdamas, jis tik vieną bolščvi- 
kų nuodėmę terado, o menševi
kų prasižengimų labai daug. 
Sulig d. Pruseikos kalba tai lai- 
tik neišeina, kad bolševikai vi
sai neklaidingi, lygu katalikų po 
piežius, o menševikai tai nuola
tos klaidas darą, kas, žinoma, ne 
tiesa, ir d. Pruseika tai žino. Im
kime, pavyzdžiui, kad ir Stoek- 
liolmo konferenciją, kuri buvo 
šaukiama tikslais priskubinti 
pasaulio taiką, veikiant išvien 
viso pasaulio proletariatui. Kon
ferencijos norėjo Rusų Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Tary
ba, betgi bolševikai priešines 
konferencijai dėl to, kad joje 
turėjo dalyvauti Scheidemannas; 
ir kiti sočiaIpatriotai. Na, o da
bar, kada bolševikai paėmė val
džią į savo ranka, jie nei neinir- 
kteleję tariasi su kaizerio, Iliu- 
denburgo ir junkerių valdžia,.. 
Dabar, mat, gerai; nei principai 
nekliudo - leidžia vesti tarybas

kaip kaizeris ir jo valdžia. Pri
menu čia tik tą vieną faktą, 
nors jų butu galima ir daugiau

kaip
neklaidingi bolševikai.

Dar viena. I)g. Pi’useika sa
kė, kad dabar dagi menševikų 
vadas Martovas ir socialrevoliu- 
cionieriai einą išvien su bolševi
kais. Bet lai dar klausimas, 
kaip toli jie eina išvein su boM 
ševikais ir, pagaliaus, ar ištikro 
jie eina išvien?

Žmonių buvo susirinkę labai 
daug, gal koki šeši ar septyni 
šimtai. Buvo rinkamos aukos 
'LSS. Apsigynimo l’ondui, ii’ su
rinkta viso $70.57.

—J. P. Raulinaitis. '
P. S. Mano korespondencijoj 

Naujienų num. 309, 1917, apie 
Magdalietės perstatymą padary
ta klaidų. l.šsįkiusdinta, .kad 
Flavijaus rolę lošė F. Ramanau
skas, ir Rechos F. Ramanaus
kienė, o* turėjo būt Ramanaus
kas irRa.manauskicnė.

Aprašyme III Rajono konfe
rencijos išspausdinta, kad Glt.t 
kuopa turi turto $325, o turėjo 
būt $3325.00 —J.P.R.

J«i nori greitai Ir pasekmingai iSrnolct! Angli
jai kalbėti, skaitrtl ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cla mokinama.- 
Uetuvių kalbos S.V.Istorifos Laiškų RaSyrno
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Loti-au ’’ S.V.PilietybM Gramatikos 4 U

EAnhnettkos Geografijos Retorikos, ir tt jį
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gy ve
nančias toliau mokiname per laiškus. Vtskas 
aišldn&ma lietuviškai.

American College Preparatory Schooi 
£|3K>3 S. Halsted St. Chicago Ill.H 
m KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ |

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st., 2336 W. Mn- 
diuon, 1850 Well« St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomhi. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
*10. l’honr Serlrv 1643

S AIU PATEK, 1’bmininke

_ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tat* 
Čia*. kada pranyksta 
rasijlmM.

Mm vartojam p ait
rintą OphthalmoaMt- 
•r. Ypatinga 4naaa 
atkreipiama 1 vaikas. 
Valandos: nno • ryta 
Iki 9 vakaro; n»4«14. 
nuo 10 iki 11 4iaaa-

Kampas 47 St.
Telephone Yarda 4117

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicag*

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Atoomaa per 16 m« 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas. Ty
rų, motorų ir valkų, pagal naujau*ia< 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prįs
tabus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Flsk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. U 
6 8 vakarais. Telephone Canal Sllv. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stree;

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

1149 S. Morgan St. kerti 11 «L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišką Ligą 
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 637

Skaitykite ir Platinkite
“N A U J IENAS”

Telepbone Drover 9694
Dr. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURG AS 
Specialistas Moterišką, Vyrišką.
Vaiką ir visu chronišką ligų 

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

Tel. llayniurket 254-1.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamos akinius, egcaaai- 
nuoja ir patarimo* duoda dykai 

786-88 Milvraukee aveM arti Chiea<o 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iAryto iki vaka
rui. Nedėliomls nuo 9 išryto iki 2 po pi*b»- 

Tel. Hayinarket 2484.

Tel. ArmiUge 984

DR. A.J.KARALIUS
Gydytojas Ir Chininas

X-SPIN DŪLIAI 
2121 N. Weatern aro.

vakare.

TELEPHONE YARDS 5334.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

3325 So. Halsted 8L, Chieago.

Telephone Albany 5546 I

Dr. A. MONTVIDAS:
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 Norit Ave^ Cbfcaga, Dll
- ------------T . — - --------- -i..:..." „„..-..„įį’*-

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”



Chicago ir Apielinke 1
Chicagos L. D. T. 
konferencija.

ChicagoH Lietuviu Darbininkų 
Tarybos Pildomasis Komitetas 
vakarykščiame gavo posėtįyj nu
tarė sušaukti trečią visuotiną 
draugijų įgaliotinių konferenci
ją vasario 17 d. Mildos svetainė
je — 31 tO So. Halsted gt.

Sekamoji Tarybos konferenci
ja žada būti viena įdomiausių, 
kadangi joje be kitų didelės sva
rbos klausimų, bus pakelta dar 
ir Ueiuvos laisvės klausimas. 
Tikslesniam to klausimo išriši
mui bus išanksto pakviesta re
ferentai, kurie duos platų ir nuo
dugnų paaiškinimą apie Lietu
vos padėjimą ir musų, ameri
kiečių. pareigas bei pažiūras su
lig jos laisve.

Ik? Lietuvos laisvės klausimo 
konferencija turės apsvarstyt 
kitą taipjau nemenkos svarbos 
klausimą organizavimą ap
švietus darbo. Jeigu konferen
cija-priims Tarybos Pild. Komi
teto pasiūlymą, kuri jai bus pa
duota. tai dar šią pat žiemą viso
se* miesto dalyse turės įvykt vi
sa eilė t.v. apšvietos vakarų — 
referatų ir tt. —Rep.

vininkai betgi nuo šito nenuken- 
tėsią: jiems busią atlyginta už 
konfiskuotas anglis.

Dar apie gaisrą šv.
Jurgio Bažnyčioje

Pranešama, kad kilęs šv. Jur
gio bažnyčioje gaisras pridaręs 
nuostolių už arti 2000 dolerių.

' , Visi 
jauni, energingi ir gabus vyrai.
j pilnai pasitikim juo.

lauksime.

Mažina miesto 
išlaidas

Miesto gaspadoriai subruzdo. 
Daroma įvairių pienų, kad su
mažinus miesto išlaidas einama
isiais 1918 metais. Sulig j.ų ap- 
skaitliavimu, trįs mil. dolerių 
vis tiek busią galima numažin
ti- ' ;

Kad sutausius miesto pinigus, 
atleidžiama dūlį darbininkų; ki
tiems gi duodama vakaeijų..

Iššoko per langą
I’-lė Katherine Roos, t >050 St. 

LauTence gi., vakar iššoko per 
langą nuo antrų lubų. Neužsi
mušė. • įpuolė sniegan. Užtai 
kol namiškiai pasigedo jos ir 
pradėjo j ieškoti. 'Roos nušalo 
rankas ir kojas, (ial reiks pjau
ti.

P-lė Roos sirgo nervų liga, ku
rią ji įgavo dirbdama kaipo te
lefono operatorė.

Apiplėšė 
krautuvę. |

Pavogė už $800 žiedą 
ir pabėgo

P-le Edna Hagan labai pamė
go savo Šeimininkės 800 dol. ver
tės žiedą. Dėlei jo ji nesipailė-

dėjus juos dėžutei! kartu siu šei
mininkės žiedu - - iškeliamo sa
vais keliais, kaipo vyras. Polici
ja dabar jieško tos panelės.

Uždaro mokyklas
Mokyklų taryba nutarė užda

ryti visas pradines (public 
schools) mokyklas vienai savai
tei. Augesniuosius vaikus (ber
naičius) manoma panaudoti (tė
vams sutinkant) prie sniego ka
simo. Tokių vaikų viso esą 
()0,000.

išaiškint sekamą: kodėl musų 
vyčiai, dargi tokie jų generolai, 
kaip R.•sku-Brašku, skaito “Na
ujienas’? Nugi, kaip tik agentas 
parveža, tuoj ir apspinta. Kiti, 
kur znaimesni (kaip anas gene
rolas) pasiunčia paslų. Ir iš
perka. Dievaž, jeigu taip — 
reiks, paragint “Naujienų” da
raktorius, kad teiktųsi duot mu
sų agentui ekstra kopijų: dėl vy
čių ir geri žmonės negauna 
skaitvt dienraščio.

šiaip Ciceroj viskas butų “O. 
K.”, jeigu tik rastųs toks miela- 
širdingas žmogus, kur apženytų 
musų senuosius “singelius”.

''Man visgi gaila jų.. . \
—Tipu-Tapu.

ti mums kaip pradžia, pirmas 
pavyzdis prie to darbo. Mums 
reikėtų pasistatyti savo butą, 
kur butų daug parankiaus ne tik 
kūdikiams, bet ir šiaip ten bu
tų galima laikyti susirinkimus, 
Ypač mums, moterims, m reike 
tų basty ties po karčiamų sales, 
kur nėra ne mažiausio paran
kamo. Taigi reikėtų apie tai pa
galvoti. Juk viską galima pa
daryti, jei lik randasi geri na
riai, ir jei kiekvienas, suprasda
mas tai, prisideda prie statymo, 
o ne ardymo. Pagalvokime!

Iki šiol mes pasilaikėme ren- 
rengdamos įvairių vakarėlių, 
vakarų, maskaradų bei rinkda
mos aukas. Ačiū ir lietuviams 
daktarams, kurie nemažai mus 
parėmė. Ir tai yra ne vienos, 
ne dviejų ypatų darbas, bet vi
suomenės. Tie, kur suprantate, 
atjaučiute to darbo reikalingu
mą ir naudą iš jo prisidėki
te.

reikia darbininku AMATŲ MOKYKLOS
REIKALAUJAME merginų prie 

tvarkymo naujų ir senų vilnonių 
skudunų. Mokama gera mokestis. 
Pastovius darbas.

, R. COHEN and SON 
1244 So. Union Avc., Chicago.

REIKALINGA prityrusių langų valytojų.
CHICAGO GLEANING CO.

62 W. Washington St., Chicago.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, ne,jaunesnė 20 metų, mo
kestis ir geras užlaikvmas. Pastovi 
vieta norinčiai turėti nuolatinį dar
bo. Kreipkitės laišku Į Naujienų 
ofisą pažymėdami No. 162.

REIKALAUJU geros nvoters arba 
merginos, apie 30 ar 40 metų am
žiaus, padorios, į gerus namus už 
pilną namų prižiūrėtojų ir gaspadi- 
nę. Gera vietai teisingai moferei ar 
merginai. Darbas—apžiūrėt namus 
ir pagamini valgį. Gera mokestis. 
Rašykite laišką adresu: L. Box 53. 
Westville, III. Arba pasimatykit y- 
putiškai: 132 \Vest Street, SVestvilie.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knyfvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •- 
beluos istorijos, geografijos, poilti- 
kinčs ekonomijos, pilietystfis, dailia- 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo > ryte, 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki t:M. 
3106 So. Halsted St., Chicago, IU.

Healey 
išteisintas

Buvęs policijos šefas, ('.haries 
C. Healey, lapo išteisintas. Po 
8-niil savaičių klausymosi pri- 
saikintieji teisėjai pagalois gavo 
progos tarti paskutini žodi. Ir 
jisai buvo “not guilly". Kartu 
su Healey išteisinta ir k Ii du 
\Villiam R. Skidmore. saliunini- 
nkas, ir Slephcn Ba’rry. buvęs 
detektivas.

Healey, kaip jau “Naujienų" 
skaitytojams žinoma, buvo kal
tinamas už įsivyravusį jo vieš
patavimo laikais, piktą, tariant 
papirko ėmimą ir kitokias suk
tybes. Bylą prieš jį vedė valsti
jos prokuroras Hoyne. Jos na
grinėjimas tęsės ašttionias sa
vaites. 'Kaltinamuosius gynė 
advokatas (’Jarenct* S. Darrosv ir 
Charles Erbstein.

Kuomet buvo perskaityta pri
taikintųjų verdiktas, buvęs po
licijos šefas, skurdžiai... apsiver
kęs. Jis, girdi, taip ir tikėjęs, 
kad bus išteisintas, taigi ir vėl 
galėsiąs su savo artymaisiais šil- 
•\vties tirs ugniakuru by the 
fireside.

Valstijos prokuroras Hoyne 
betgi neįeisiąs jam ten ilgai šil- 
dyties: jis turįs bent dešimts ki
tų kaltinamų prieš buvusį šefą. 
Vienas jų: ėmimas papirkų nuo 
kaikurių policistų už paaugštini- 
mą, t.y. suteikimą geresniu vir
tu, v

I)u gražiai apsirėdę vyrai va
kar įėjo Gustavo Sitke brangak
meny krautuvėn ir grasindami 
revolveriais atėmė iš savininko 
1.000 dol. pinigais ir apie už 2,- 
00()_ylol. įvairių brangakmenų. 
B^flhai pabėgo.

' Persiskyrė ir 
nusižudė

i
flrrman Brukę nesenai gavo 

į perskyras nuo savo moters El- 
, sos. f žvakar jis betgi parašė 
! jai atsakymo laišką, būtent, kad 
ji liktųsi atleisti jam už viską 

, ir užmirštų kas buv^k Jis nusi- 
, žudąs. Broke sirgo nervų ligą.

Gandai
Chicagą užklupo pūga ir šal

čiai. Paskui juos atsekė įvairus 
gandai-gandeliai. Žmonės, kur 
turėjo progos “iškišti nosį ant 
oro”, kur tai ir nuo kieno iš
girdo, buk mieste atsitikę dide
liu nelaimių. Ten ir ten keli 
žmonės sušalę ir buvę užpustyti, 
kitur vėl iškilęs milžiniškas gai
sras ir tl. Neveizint, kad įnik- o- 
raščiai nie ko nepranešė apie pa
našias baisenybes, gandai vis- 
liek platinosi, štai pora jų. Kur

žinoma, pa-

CICERO.
.5pie ši ir apie tą

Pas mus, ('.iceroj, naujienų

šalčio aukos
Septyni žmonės vakar mirė 

nuo persišaldymų. Daugybė ki
tų irgi nukentėjo, neti ko au
sų. pirštų ir nosų.

Rengiasi konfiskuot 
.anglių išteklius

Kadangi siautusios pūgos lai
kinai suparalyžavo geležinkelių 
komunikaciją, taigi apsunkino 
anglių įvežimą miestan, tai atsa
komosios įstaigos, prisibijoda- 
mo> galimo “anglių bado”, sako, 
rengiasi konfiskuoti visus anglių 
išteklius Chicagoje. Vardų sa-

Rinkimai naujos 
banko vaidybos

Kaspar State Banko dalininkų 
. ir direktorių metiniame susirin- 
i kimo, sausio 8, banko valdvbon *
j išrinkta šie: William Kaspar, 
l prezidentu; OI to Kaspar, Kuge
liu* W. Kaspar ir Chrales Krup- 
ka vice-prezidenlais; Emil F. 
Smrz, kasieriuin; Augusi Filek, 
kasieriaus padėjėju; Frnk May- 

i cr, advokatu.
Direktorių Taryba: Otto Kas

par, pirm.; \Villiam Kaspar, Ot
to Kubin, VValenty Szymanski, 

J. Peschęl, \Villiam Oeting, Cha
rles Knipka, V. F. Mashek, H. E. 
Otte, J. Sikyta, George C. \Vil- 
ce.

Kaspar Stale Bank Blue įs
iauti ir ’9th st., yra federalės re
zervus sistemos rfarys. Kapita
las 500,000 dolerių.

Sustabdė traukinių 
vaikščiojimą

Siautusi pereitą subatą pūga 
visai buvo sustabdžius traukinių 
vaikščiojimą iš ir į Chicagą. 
Nuo pelnyčius nakties iki va
kar ryto nei vienas plaukinis 
nedrįso judintis iš vietos. Pa- 
sažieriniai traukiniai vakar betgi 
jau pradėjo vaikščioti. Mano
ma, kad šiandie ar ryto geležin
kelių komunikacija ir vėl įeis 
i normales vėžes.

jienų-naujienėlių esama visokių, 
musu 
, ki

tos.. . nu, kilos eina iš požemių, 
argu tokiu vietų, i kurias mums, 
griešnielns žmonėms, nevalia 
žiūrėti. Arba jeigu ką-ten ir 
pamatome, tai turime tylėti.

“Negeisk", argu “nežiūrėk ką aš 
darau, tik klausyk ka tau sa- 
kati.”

Tiesa, mes nei nežiūrime į 
ten. Ir norime klausyt, kas 
minus sakoma. Bet... dalykas 
mat yra toks, kad ir užsimerkus 
patiri kas ten dedasi: ausįs pasa
ko. Nu, nemanykite, kad vie-

tai kiekvienos šcimyn'os geriausis draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmu.2 Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa- 
W brandinti iki 35 centų mež<i buteliuk.*} ir iki (>5 centų 
9 di<Jelj.
■ Pilnai tikėkite, knd gausite visada tą senai išbandytą 

gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Ncm- 
Bį duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
H už pigesnę čienią.
M šia na tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
» pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
5 butų aut pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 1 ,.LUX0l.,” o taipgi musų pavardė.
i 'lura-is 1 ’.\ I N-1. X P I*.L.LERIS parduodamas visose
| a; tieko-a. G Uite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
v'gub. i dai giau, negu už 35 centus.

™ F. AD. RICHTER & CO.
"74-Hę) Wr’r,hinplc»n Street, New York

PAIN-EXPELLER

mes dedame ten ausis 
Mes turime 
kiti žmonės vadina davatkomis. 
Jos, kuomet nebeišsitenka, viską 
išdeda kaip ant delno. Ir 
kad jos bent zaunytų apie grieš- 
nus žmones! Ot, stačiog apie ąu- 
gšt'as dvasiškas asabas. Girdi: 
“o, o ■— tas... žinai ką padarė?.. 
Nugi, nugi, doniut kas tai ga
lėjo tikėt... O ta, maita, mer
ga... Ji kalta. Kuris kipšas ją 
ten nešė? žinai, kraujas vis 
ne vanduo... Bet ji, ji netu
rėjo teisės ten vilkties. Tokia 
vėpla! Dabar visas svietas su
žinos.. . Bet, tu, doniut, tik nie
kam nesakyk. Dieve mielas, 
sužinotų tie cicilikai - pirštais 
užbadytų ir jį ir mus”.

Ir “doniutės”, ragindamos 
viena antrą “niekam ni'sakyt", 
viską išduoda.

Vėplos betgi. Rodos, kad “ci
cilikai” nei nežino tų “asabų” 
prietikių su jaunomis davat- 
kaitėmis. Ir jiems nėra jokio 
reikalo rodyti į lai pirštu: kas 
turi akis ir ausis pats mato 
ir girdi.

Anaiptol, 
gazietas”, kurias

Vielos draugijose jaučiama y- 
patingas subruzdimas. Nariai 
tik laiįkia, kada čia bus sureng
ta tos “pr 
džiamieji,

lekcijos”. Bet, mel- 
turėkite kantrybes. 

Komitetas viską padarys, O mes

nfl5T0l^5Y5TErt

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup infgų.
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.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Ju

sti miera-Y-bile stailes arba dy
džio, iš bite madų knygos.

Maater Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

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

Phone Prospect 651.

Sausio 5 d. buvome surengę 
kankinį vakarą-balių Mickcvi- 

, Morgan gal. 
visokių nesma

gumų ir šiurkštumų. Kurie ži
no tą vietą - - nėra re ikalo aiš
kint. Vis dėlto išėjo gerai — 

j” ir peštynių. Buvo 
surinkta daug dovanų. Už tai 
reikėtų padėkot pp. Šatkauskie
nei ir švarlienei. Jos, nepaisant 
šalčio ir pusnių, ėjo rinkti dova
nų. Ir atsiekė savo. Deramai 
apsitaisiusių šį kartą buvo dau
giau vyrų negu moteriškių. Ir 
visi gavo prizus, 
vo pp. Alijošienė

NAUJIENŲ DISTRIKTASj
Iš LSS. 37-tos kp. veikimo cialls svetainėje, 

\ Reikėjo panešti
Sausio 10 d. LSS. 37-toji kuo- ' 

pa laikė savo metinį susirinki- 
tną. Iš valdybos ir komisijų ra
portų paaiškėjo, I 
veikimas pereitais metais‘buvot 
gana spartus. Tuo tarpu kuopa 
turi virš 50 gerai stovinčių na
rių. Piniginis kuopos stovis ir
gi kidiais sykiais geresnis nei 
pradžioje4 pereitų metų. Kuopos 
turtas išneša arti 2-jų šimtų dol.

kad kuopos bc ..hoW u(>

tų prietikių musų sąjungos ce-, 
niro, kuogeriausias. Visi tikis,

kams, kurie vra įkaitinami ne- v
priparodytuos prasižengimuos, i

Vaikų Dienidė

Ulini.

kuopas.

is

Globa

PARDAVIMUI

BETA PKOGA
PARSIDUODA črverykų taisymo 

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

A. Kaminsky, 
1009 E 61 Str., Chicago, III.

Telephone Yards SOS)

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan St., Chicage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 Iš

ryto ir nuo S iki 8 vakar*,

Teisėjais bu- 
Kasparienė, 

Zachare\ičienė ir Dr. Zimontas. 
šauniausiai išrodė grupa. kuri

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
’ Parsiduoda pigiai restoranas. Biz
nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica- 
gą> Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Tel. Yards 3651
AKUšERKA

aplaikė pirmą pVizą-pinigais.

Gryno pelno liko apie KO dol.
Marė Damijonaitis.

Pranešimai
Indiana Harbor, Ind. šiuo prane

šu Indiana Harbor ir apielinkės lie
tuviams ir .XII rajono draugams, kad 
LSS 217 ir 201 kuopų vakaras,, ren
giamas naudai XII rajono ir kuris 
turėjo Įvykti sausio d., delei blo
go oro neįvyko. Vakaras dabar į- 
vyks sausio 20 d., toj pačioj (Kos
ciuškų) svetainėje. 380!) Ccdar St., 
Indiana Harbor, Ind. Pradžia 5:30 
vai. vakare. —PASARGĄ: Kurie‘tu
rėjote nusipirkę tikietus ant viršini- 
nėto vakaro, bus geri tie patįs.

—Renginio Komitetas.V ienintelė savo rūšies labdarin
goji draugija, kurią visuo

menė privalėtų palaikyti.
Vaikų Die ninė Globa, tai yra | 

įstaiga, kurios deramam palai
kymui reikalinga apie 1800 dol. i 
į metus. Nuo to laiko, kaip ji j 
tapo įsteigta, jos palakymui da
ugiausia triūso ir pinigų pridė- ■ 
jo moters iš SLA. 208 mot. kuo
pos. Dirbo jos kiek tik galėjo, 
tai prikalbindamos naujų narių- 
rėmėjų, tai kviečiant nekurias 
dr-jas prisidėti prie jos. tai vėl 
su pagrlba svėtimtaučių moterų, 
kurios jau seiliaus suprato-visa 
to reikalingumą.

Darbas vra sunkus ir neiižvv- 
(lėtinas. Ir jis niekam neneša 
liauni, kaip gal kas mano. Bet 
kaip girdėt, tai šiame darbe no
ri konkuruot ir musų dvasišką
ja. Dieve jiems padėk, -...atlik
tų tikrai naudingą darbą.

šita įstaiga nereikalauja mo
tinų, atvedusių kūdikius, būtent, 
kokios jie yra tikybos, ar parti-'»pric geru žmonių ant Town o f Lake, 
jos nariais? Pakanka jai to, kad 
motina parodo, jogei ji yra pri
versta eiti nchiyties duonos sau 
ir kūdikiams, ir juos “Globa 
priima už menką primokei imą, 
vos 10c. dienai.

Bet be sentimentų, nes ne 
tam dabar laikas. Reikalinga 
daugiau konstruktyviu darbo, o 
ypatingai dabar, karės melu. 
Priežodis sako: “Gelbėk pats sa
ve ir Dievas tau padės”. Taip ir 
čia. Kiekviena tauta gelbsti sa- 
vuosius, o mums, lietuviams, 
tik likučiai. Ir tų (Ui reikia mal
daut.. .

Kitos tautos, k. a. žydai, vo
kiečiai, airiai ir kt., jau spėjo 
pasižymėti labdarybės x darbais 
bei tos rūšies įstaigomis. O 
mes ką turim? Mažai ką a- 
part bažnyčių ir partijų. Taigi 
Vaikų Dieninė Globa turėtų bu-

St. Louis Mo.—Pirmas naujai su
sitvėrusios SLA. 214 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 20 d., 1-mą 
vai. popieti), Harugary Hali, 10-ta ir 
Parr St. Geistina, kad draugai SLA. 
nariai iš artymesnių kuopų atvyk
tų pasveikini naujus narius.

•—()rg. Klastaitis.

Roseland, III.—Del patarnavimo 
registrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukia. 
14 d. ji ir vėl prasidės, 
ir norintis mokyties malonėkite 
silankyti.

Nuo sausio 
. Mokiniai 

' s ai- 
A. Grebelis.

East Chicago, Ind.—L. D. Tarybos 
susirinkimas Įvyks sausio 17 d. 7:30 
va!, vakare K. Grikšo svetainėj, 130 
Str. ir Northėote avė., E; Chicago, 
Ind. Draugijų delegatai malonėki
te atsilankyti ant susirinkimo.

Kviečia Komitetas.

(’icero, III.—LMPSA. 43 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks pandėlyje, 
Sausio 11 d. Tamoliuno ir (antgalio 
svetainėje, 730 vai. vak. 71.............
ges. Imtinai turite atsilankyti, nes 
randasi daug svarbių reikalų*.

Visos drau-
g svarbių reikalų^ 
—Rašt. Gardauskienė

JlEšKO KAMBARIŲ

Pajieškau kambario ir užlaikymo

Atsišaukite laišku. B. B.
4601 So. Paulina St., (Uiicago.

H ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO, kaipo indų 

plovėjas arba tani panašaus, kad ne
imlų sunkus, nes esu truputį sužei
stas ir pakol kas negaliu sunkaus 
darbo dirbti. Jei kam reikalinga 
arba jei kas apie tokį darbą žinotų, 
•malonėkite pranešti, už ką busią šir
dingai dėkingas.

Antanas Rimkus,
567 W. Madlson St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
g* m at a ■ Vyrams Ir Moterims VI* n A D U-II I SUKIOS rųMen metalo 11 U fl I arba medžio dirbamos*V 11 11 U O I Anuose, fabrikuose, bu

teliuose, restoranuos, sa- 
Aunuose, liconbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatyk it musų DIDELI su- 
raSą. Otriausios mokestis. |

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

613

REIKALINGA 500 LIETI VI(’ 
PJAUSTYT LEDO

$2.75 dienoje. Arti miesto
Dvkai kelionė

SAM‘ CUMMINGS
\V. Madisol) St., Chicago.

PARSIDUODA 2 ‘shovvcase’ai” Ir 
3 ‘*walhase’ai“, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džiu taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
212<S W. 22 st (štoriis) Chicago.

PARDUODU pigiai barbernę ir 
kurtu “pool Room”, priežastis Dar- 
davimo: savininkas išeina į kariuo
menę. 3102 W. 10 St., Chicago

RAKANDAI

i:\TRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 jniikiu divonu, daven- 
port, taipgi $.>25 pianą su 25 m. gva- 
ranrija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvčs 
Chicago, ilk

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewe) 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandu už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota J 
mėnesiai. 1520 N. NVestern Avė.. 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, di
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 victrola, dcinientl- 
nč adata ir rekordai $55, $850.00 
playcr piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd.. 
arti Kedzie Avc., Chicago

I

RANDAI

ATIDUODAMA randon geri kam
bariai, su valgiu. Telefonas. Paran
ki vieta pakeleiviams. Vietos visuo
met užtektinai. Kam reikia atsi
lankykite.

LIETUVIŠKAS 1IOTELIS 
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

ATIDUODAMA randon kambarys, 
—švarus, elektros šviesa, maudynė, 
garu šildomas — dėl vaikinų arba 
merginų. Atsišaukite po 6 v. vakare 
4600 So. Wood St, 3-čios lub. front.

NAMAI-ŽEME

B A n G E N Al
Per Savininką

$1.100.00 nupirksi kampinį bizniška 
lotą, 45 st. E. Troy St. N. \V. kam
pas.

S800.00 nupirksi rezidencijos lo
tą. Albany avė, arti 41 place.

82.200.00 nupirksi kampinį muti
nį namelį, 81,200 įmokėjus, sfl j 
mėnesį. Ateikite ir pamatykite. Šis 
namelis prie 3109 So. Fisk st., t blo
kas West Morgan st., 1 blokas North 
35 št., Savininkas—3-107. S. Fisk st., 
Pilone Drover 9458. B. PICT KAS.

MRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika, 

vus l’ennsylvanios ho- 
spitalėsc ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. L’ždykų d u o ė u 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

3113 So. Halsted Str., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

Jūsų Akys

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki SI.
Tikro aukso nuo S5 iki $8.

>3, 4, 5, 6, 7, 8, 
s5, 6, 7, 8, 9, 10

Mes atkreipiame ypatingą 
durną i mokyklą lankančius 
vaikus. * Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užtikinią akių 
gydvtoją ir chirurgą, gyvenan
tį Chicagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI
............ŠVIESA

Pritaikoma dirbtinės akys 
Akių. Ausų, Nosies ir Gerklės 

i 120 S. State st., Antras augštas. 
1 Vienos durys į Žiemius nuo 

The Fair 
VALANDOS: 9 iki 7;

Nedėldieniais 10 iki 12.

I
 KIŠENINIS 
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas i

r _=> l-r « J

Angliškai-Lietuviškas |

Talpina savyje reikt- I 
lingiausius, kasdie var- | 

tojamus, žodžius. Lt- I 
bai paranki knygute ne- j 
šiotis ir kiekviename i 
reikale pasinaudoti. I

Kaina 50c paprastu j 
ir 75c geru skuriniu ap- į 

Įdaru. jGalima gauti “NATJ- j 
JIENŲ” Administraci- j 
joje, 1840 S. Halsted St, | 
Chicago, UI. Į

Garsinkis ‘Naujienose’


