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Truc translation filed with the post- 
masier at Chicago, January 15. 1918, 
ns reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

TAIKOS TARYBOS ESĄ 
PERKELIAMOS VAR- 

ŠAVON.

Rusų delegatai reikalauja • 
sugrąžinimo deportuotųjų 
lietuvių. — Sevostopolyje 
nužudyta 62 oficieriai.

LONDONAS, s. l t. — Perser
gėjimas apie galimumą galutino 
linkimo rusu-vokiečiu tarybų v-4 * 4 • 4

ra svarbiausia ypatybė ateinan
čiu iš Petrogrado žinių.

Sulig Daily Mail koresponden
tu, pertraukimas mušiu prailgin
tas iki vasario 18 <1. ir rvto rusu » 4
delegaicja sugrįšiu i Petrogra
dą, bet tarybos po pertraukos 
aIsinaujis Varšavoje.

N ei i žga nėd i n ti T’roc k i u.
Premjerus Leninas sugrįžo Į 

Petrogradą ir. sakoma, užima 
žymią rolę vedime tarybų, nors 
xengdamas viešumo.

Daily Mail korespondentas sa
ko. kad n< kurie krašlutiiuų jų y- 
ra neužganėdinti užrubežinių 
r< įkalu ministerio 'Trockio vedi
mu tarybų, manydami, kad jis 
perdaug greitai nusileidžia vo
kiečiams ir jie siūlo, kad toli
mesnėse konferencijose jo vietą 
užimtų Leninas.

Reikalauja sugrąžinimo 
lietuvių.

Sulig l*.xc<mge Telegraph Co. 
Petrogrado korespondentu, tarp 
rusų delegacijos reikalavimų, 
išstatytų Brest Litovske pelny
čius konferencijoj. buvo reika
lavimas tuojau sugrąžinti į jų 
šalis deportuotus i Vokietiją le
nkus ir lietuvius ir paliuosuoti 
visus cechus ir kitiK. kuriuos 
ccntralinės valstybės areštavo 
už vedimą taikos propagandos.

“Sugrąžinimas tremtinių į Le
nkiją ir Lieluv:wyra labai svar
bus dalykas apsisprendimo klau
sime'’. pasakė užrubežinių rei
kalų ministeris Trockis.

Į tą vokiečių delegatai atsakė:
“Tie reikalu Viniai paliečia vi

durinės politikos klausimą, kas 
negali būti svarstoma taikos ta
rybose”.

Trocki tečiaus užreiškė. kad 
rusai neatsižadės savo reikala
vimu, c

Kariški laivai palaikymui 
tvarkos.

šiandie gautosios Petrogrado 
žinios sako, kad Busi jos sostines 
atida dabar nukrypo nuo Brest 
Lilovsko taikos tarybų į prisire
ngimą prie pradžios Steiiganiojo 
Susirinkimo, kuris atsidaro pel
nyčio j. Bolševikų valdžia prisi
bijodama betvarkes, atvežė per 
ledus iš Kronšladto keturis kari
škus laivus “palaikymui tvar-

Bolševikų priešai mano, kad 
premjeras Leninas pienuoja vi
sai panaikinti Steigiamąjį Susi
rinkimą. kurio vieta užimtu Da- 
rbninkų ii’ Kareivių Kongresas, 
susirenkantis sausio 21 d.
Vokiečiai prieš broliavimosi.

Daily Nevvs Petrogrado kores-
pondeidas praneša, kad vokie
čiai daro viską sustabdymui bro
liavimosi fronte. Jis aiškina tai 
reiškimu, kad bolševikų propa

ganda daro įtekmę į vokiečių 
kareivius. Vokiečiai konfiskavo 
visus egzempliorius “Fackel”, 
rusų laikraščio spausdinamo vo
kiečių kalboje ir paduodančio 
pilną apskaitą Brest-Litovsko 
tarybų ir kitus agitatyviškus 
straipsnius. Nežiūrint - to. vo- 
kiečių kareiviai kasnakt atžliau- 
žia j rusų linijas, kad slapta ga
vus to laikraščio.

Nužudė 62 oficieriu.
Iš Odesos į Times pranešama 

apie riaušes Sevastopolyj, laike 
kuriu užmušta 62 laivyno ofi- € * 
cieriai, laike skerdynės, kuri tę
sėsi dvi dieni, žinioj priduria
ma. kad didžiuma užmuštųjų 
buvo nariais komiteto, kuris dar 
caro laikais. 1912 m., tyrinėjo 
maištingų jurininkų revoliucinę 
uniją. Tie tyrinėjimai pasibai
gė daugelio jurininkų nužudy
mu. o kitų ištrėmimu. Tas da
lykas. kaip rodės, buvo užmirš
tas. bet dabar atgimė išnaujo ir 
išsiliejo keršiu prieš kailininkus, 
kurie paskaityta užsitarnavu
siais mirties. Odesoje gauta ži
nia. kad užmuštųjų oficieriu 

Jakaičius yra didesnis negu 62.

Apiplėšė miestą
Kita žinia Times sako, kad 

laike Kalėdu švenčiu vietos ka- 4 4
reiviai, prigelbėcami ištvirkėlių 
apiplėšė miestą Killia, p re įplau
kimo į juras Dunojaus upės, ku
ris buvo skaitomas “Rusijos Ve
necija”. Didelė dalis miesto su
deginta riaušininkams padegus 
budinkus, kada namai ir sankro
vos buvo apiplėštos. Darbas at
liktas sistemališkai. kas parodo, 
kad iškalno buvo prie to ren
giamasi.

Gyventojai baimėje išbėgo., 
Nekurie perėjo j Rumuniją, ki
li išsisklaidė apielinkse, kur jie 
kenčia vargą. Kili gi atvyko į 
Odesą. Riaušininkai taipgi at
vyko į Oodesą, kur jiems be jo
kių klinčių leista išvažiuoti trau
kiniu į šiaurę.

Panaikins skolas
Sulig Reuterio pranešimu jš 

Petrogrado, augščiausioji šalies 
komisarų taryba j:m sutaisė 
patvarkymą, paskelbiantį be
vertėmis caro ir buržuazijos 
(Lvovo-Kerenskio) valdžių už
trauktas skolas. Visos naminės 
skolos, esančios svetimšalių ra
nkose. bus panaikintos be jokio 
išėmimo. Vienatinės paskolos, 
pripažintos veikiančiomis, yra 
trumpalaikes paskolos ir šalies 
iždo serios.

Truc translation fil«l with the post- 
master at Chicago, January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLIJOS AMBASADO

RIUS APIE BOLŠEVIKUS

Bolševikai dabai* yra tikrąja 
valdžia ir niekas kol-kas 
negalėtų jų nuversti.

LONDONAS, s. 11. Angli
jos ambasadorius Rusijoj Sir 
George \V. Buchanan pasikalbė
jime Stockholnic su Daily Ne\vs 
korespondentu, pasakė, kad si
tuacija Rusijoj yra taip netikra,
kad niekas nežino vieną dieną džia Įialiepč Francijos ambasa- Pasekmė šių įvairių konferen- 
kas atsiliks kitą dieną,/bei bol-(doriams Wasbingtone, Londone* cijų bus pamalu šiandieninėms 
ševiktii užima tokią stiprią po- ir Ryme paraginti pripažinti diskusijoms tarp kaizerio, von
r.iciją, kad jokia partija dabar- Finlandiją,

tiuiu laiku neįstengtų jų nuver
sti. Jis sakė, kad bolševikai y- 
ra valdančioji jiega ir pasiliks 
ja kol jie laikysis savo prižadų 
žmonėms.

Paklaustas ar talkininkai pri- 
pažįs bolševikus, Buchanan at
sakė, kad jie negali būti pripa
žintais atstovais visos Rusijos, 
kadangi jos šalininkai yra tik 
šiaurėje. Pietinė Rusija eina sa
vo keliu. Bolševikai sušaukė 
Steigiamąjį Susirinkimą, bet ti
kraisiais šalies valdonais pasi
liks Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba.

Buchanan užreiškė, kad užru
bežinių reikalų ministeris Troc
kį visa širdžių dirba už taiką ir 
tuo pačiu laiku kovoja su vo
kiečiais jų pačių ginklu. Jo pro
paganda vokiečių armijoj ištik- 
rųju turėjo kirk pasisekimo, 
nors vokiečiai ir užginčijo tam.

Buchanan. kuris grįšią j Lon
doną dėlei ligos, pasakė, kad 
kas nė atsitiktų, Rusijos role 
kaipo aktyvės dalininkės karėje 
yra užbaigta.

'Truc translation filcd with tlie post- 
mastei* ai Chicago, January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
TURKAI SULAUŽĖ PER 
TRAUKIMO MŪŠIŲ SU

TARTI?

Submarina paskandinusi ru
sų transportą. Turkai ga
bena kariuomenę.

LONDONAS, s. 1 I. Dailv v 
Ne\vs Petrogrado koresponden-; 
tas sako, kad iš Kubaniaus pra
nešama. jog turkai sulaužė per- 
traukilHo mušiu sutartį, išsodin 
darni tarp Trebizondo ir Liže 
20.(MM) kareivių ir kad submari
na paskandino rusų transportą.

Truc translation filcd xvith the post- 
mastei* at Chicago. January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CHARKOVAS BOLŠEVL 
KŲ RANKOSE.

Ukrainiečiai kareiviai 
pasidavė.

LONDONAS, s. 1 I. Vėliau
sia Reuterio žinia iš Petrogrado 
parodo, kad mūšiai tebeina vi
durinėj Rusijoj. Iš Charkovo 
pranešama, kad po to, kaip bol
ševikai atidarė ugnį iš kulka- 
svaidžių, 2-ras ukrainiečių pul
kas pasidavė su 7000 šautuvų ir 
13 kulkasvaidžių. Pulko koma- 
nduotojas areštuotas.

Paliepta dvylikai Charkovo 
gyventojų kapitalisųt sudėti 
1.000,000 rubliu bedarbiams. Pi- 
uigus išdalino municipalitetas.

Truc translation filcd xvfth the post- 
mastei’ at Chicago, January 15, 1918, 
rs reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
EKATERINOSLAVĄ.

Visa pietinė dalis Dono 
bolševikų rankose.

PETROGRADAS, s. 13. 0-
ficialiai paskelbta, kad bolševi
kų kariuomene apvalė nuo gen. 
Ka lodino kareivių visą Dono li
pęs baseiną, užimdama svarbius 
anglių laukus. Ji taipgi užėmė 
Ekaterinoslavą. Veikime Dono 
apygardoje bolševikai pražudė 
10 kareiviu užmuštais ir 20 .su- c 

žeistais.
.Bolše vikų valdžia pranešė'Tu

rkijos Armėnijos armėnams, 
kad ji remia apsisprendimo ‘tei
sę.

Francijos generalis konsulas 
Finlandijoj paskelbė, kad jo vai-

Tnte translation filed with the post- 
master at Chicago, January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917.

Iš Vokietijos
KAIZERIS JlEšKO SUSI

TARIMO APIE KARĘ

Vokietijo einą smarki kova 
tarp karininkų ir opozici
jos. Karininkai imą viršų.

I
LONDONAS,’ s. l t—Skaitant 

tarp eilučių vokiečių laikraščiui) 
se, darosi aiški), kad dabar lai
komos Berline kariškųjų ir po
litiškųjų vadovų yra pastanga 
įgyti kokį-nors susitarimą tarp 
Vokietijos partijų apie kares ti
kslus. Dabar Visi ženklai nuro
do į karininkų triumfą, nors ir 
opozicijos spėkos veda smarkią 
kova. C

Municb Post rašo:
“Mirtinga kova dabar eina 

tarp reichstago taikos didžiu
mos ir karininkų aneksionistų 
partijos. Mes dar nežinome ku
rią pusę rems valdžia ir Egyp- 
to tamsa apsupa šalies taikos 
tikslus”. Į «

i

Bhdeno finansų ministeris Dr. 
von Bodman pasakė žemesnia
me bute suimtoje:

“Reichstago rezoliucija dau
giau nebeturi vertes, kadangi ji 
buvo parmnla manymu, jog 
troškimas laikos apsireikš ir pas 
musų oponentus. 'Tas yra pa
smerkia kalbomis permiero 
Lloyd George ir prezidento 
Wilsono. laika dabar turi bū
ti daroma grvnai vokiečiu rei- 
kalams.“ j

Karė kapas militariznuii.
• «

Berlino Tageblatl praneša, 
kad reichstago komiteto posė
dyje buvo sumišimų, kada len
kų atstovas persergėjo valdžią 
prieš pasidavimą mililaristams, 
pridurdamas:

“Dabartinis Prūsijos režimas 
yra giliai lenkų neapkenčiamas, 
kadangi jis buvo labiausiai at- 
slumenčios rųšies valdymas, ko
kį tik kada žmonės turėjo per- 
kęsti. Aš persergsčiu jus, kad 
žmonės su laiku ateis į protą ir 
ši karė pasirodys kapu vokiečių 
militariznuii.’'
Nelietų ašarų už Hindenburgą.

8
Buvusis reichstago narys Se- 

vering, kalbėdamas socialistų 
susirinkime Lielsfold’e, pasakė:

“Didžiuma Vokietijos žmonių 
heišlietu nė vienos ašaros dėlei 
rezignacijos Hindenburgo, Lu- 
dendorff ar bite generolo, kuris 
priešinasi taikai susitarimu. Vo
kietijos žmones atiduos didžinu- 
sią garbę žmogui, kuris labiau
sia pasitarnaus taikos reikalui”.

Truc translation filed with tlie post 
mastei* at Chicago, January 15, 1918, 
«s rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
SVARBIOS KONFEREN

CIJOS BERLINE.

Kaizeris tariasi su karve
džiais.

AMSTEBDAM, sausio 14. — 
Sulig vokiečių laikraščių, pa
baigoj šios savaitės Berline įvy
ko labai svarbių konferencijų.

Jos prasidėjo kaizerio priėmi
mu sukatoje sosto įpėdinio, kada 
fieldmaršalas von Hindenburg 
ir gen. Ludendorff taipgi tarė
si su žymiausiais asmenimis.

Nedėlioj buvo svarbios disku
sijos tarpe vyriausių armijų ko- 
manduotojų ir kanclerio von 
Hertling, po ko kaizeris priėmė 
kanclerį ir von Hindenburgą.

Hindenburgo, Ludendorff, von nuii nuo submarinų atakų.

Hertling ir stosto įpėdinio.
Sakoma, kad Dr. von Rosen- 

berg, pagelbininkas užrubeži
nių reikalų ministerio von Ku- 
ehlmann, skubiai kaizerio liko 
pašauktas į Berliną ir išvažiavo 
iš Brest Litovsko specialiu 
traukjniu.

Hertling kalbės.

Sulig Zeitung am Mittag, ma
noma, kad kancleris von Hert
ling laikys dvi prakalbas. Vie
ną jis pasakys prieš didįjį reich
stago komiteteą apie užrubeži- 
nę politiką ir antrą prie na
minę politiką. Prieš reichsta
go komite tą jis galbūt kalbės 
seredoj, kada kancleris atsakys 
prezidentui Wilsonui ir premie- 
rui Lloyd George ir “iškalno į 
tuos pranešimus, kokius talki
ninkų diplomatai tikimasi pa
darys?

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
PRAŠO $185,000,000 KA

RĖS FONDAN.

Iš jų $150,000,000 barakams.

WASHINGTON, s. 14.—šian
die kongresui įteikta praneši
mas priedinio paskyrimo $185,- 
000,000 karės reikalams, iš ku
rių 150,000,000 eitų pastatymui 
naujų barakų.

ANGLIJA TURINTI 
7,000,000 KAREIVIŲ.

Irlandijoj nebus konskl ip
ei jos./

LONDONAS, s. I1!. Sir Au- 
ckland Geddes savo kalboje at
stovų buk* šiandie pasakė, kad 
valdžia nutarė kol-kas nereika
lauti įvedimo Irlandijoj (Airi
joj) konskripcijos, nė mainyti 
kariuomenėj tarnavimo mažių.

Jis pridūrė, kad Anglija ir jos 
kolonijos surinko 7.rMM).(M)() ka
reivių.

4

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 

GELEŽINKELIAI TURĖS 
SUGRĄŽINTI $30,000,000

Teismas parėmė 2c už mylią 
įstatymą.

WASH1NGTON, s. 14. Aug- 
ščiausiojo teismo nuosprendžiu 
Illinois Central ir 28 kiti gele
žinkeliai pražudė bylą už panai
kinimą Illinois 2c pasažierių pe- 
rveimo įstatymą.

Suv. Valstijų augščiausias tei
smas parėmė Illinois nustatytą
ją 2c už mylią kainą pervežime 
pasažierių. Iš tos priežasties 
visi į Illinois įeinantįs geležin
keliai turi atmokėti po 4 dešim
tąsias dalis cento už kiekvieną 
mylią ant parduotų valstijoj bi
lietų nuo gegužes men 1917 m., 
žinoma, jei pasažierius pasilai
kė kvitą. Tarpvalstines pirkly- 
bos komisija išleido ppatvarky- 
mą, priverčiantį geležinkelius 
imti po 2.4oc už mylią. Apskai
toma, kad geležinkeliai turės at
mokėti $3,000,000.

Truc translation filed vrith the post 
masteli at C.hicago, January 15, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

APGINKLAVO 1,100 
LAIVŲ.

Kovai su submarinomis.

WASHINGTON, s. 14. šia
ndie čia išleisatme atstovų buto 
laivyno lyrinėimo subkomiteto 
raporte atidengiama, kad.nuo 
pereito kovo men. laivynas ap
ginklavo 1,100 laivų apsigyni-

Price 2c No. 12.

Emma Goldman ir Alexander 
Berkman turės eiti kalėjimai

Angliakasių linijos viršininkai šau 
kiami teisman

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, January 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
. MAISTO TRUKUMAS

VIENNOJE.

Miltų porcija sumažinta 
pusiau.

ZURICH, s. 14. - Vicnnos 
miesto taryba grasina rezignaci
ja ir atsisakymu nuo tolimesnes 
atsakomybės už maitinimą mie
sto, užreikšdama, kad nuolati
nis sumažinimas miltų porcijos 
negali būti gyventojų pakšslas

Trukumas galbūt nuolatinis.
\ Neuc Freie Presse karčiai sku
ndžiasi delei sumažinimo pusiau 
miltų porcijos Viennoje. kas ga
li virsti nuolatiniu, kadangi jau 
po šešių menesių nuo pjutes 
Viennoje rinksiu miltų.

Die Post pražįsta, kad pasku
tinė pjūtis buvo luužgaiiėdiiKin- 
ti.

Arbciler Zeitung užreiškia, 
kad iš visų kariaujančių šalių 
Austrija labiausiai kenčia nuo 
duonos ir miltų stokos.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, January 15, 1918, 
as re<|iiircd by the act of Oct. G, 1917.

DIDELIS GAISRAS 
INDIANAPOLIS’E.

Valdžia ji tyrinėja.

1NDIANAPOLIS, Ind., s. 1 I. 
Valstijos gaisrų maršalas Fried- 
ley šiandie pradėjo tyrinėjimą 
gaisro, kuris pereitą naktį su
naikino Industrial budinką prie 
10 galv. ir kanalo, sudegino 6 
namus, bažnyčią, grosernę ir sa- 
liuną, pridarydamas .nuostolių, 
kaip šiandie apskaitoma, už $2,- 
000,000. Friedley pasakė, kad 
jis veikė sulig ugniagesių vir
šininko Loucks teorijos, kad čia 

ra padegimas, kurį atliko val
džios priešai.

Tame name yra 24 pramonės 
įstaigos, kurių didžiuma dirba 
karės darbus.

Truc translation filed vvitii tne post- 
master at Chicago. January 15, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS KANCLE
RIS SERGA.

Manoma, kad rezignuos.

LONDONAS, s. 14. Excha- 
ngc Telegraph sako, kad sulig 
Berlino pranešimų, Vokietijos 
kancleris grafas von Hertling 
serga ir galbūt neužilgo rezig
nuos.

True translation filed ^ith the post- 
mastei* at Chicago, January 15, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. G, 1917
PATVIRTINO PROHIBI- 

CIJOS PRIEDĄ.

Jau trečia valstija ratifikavo 
priedą.

FRANKFORT, Ky., s. H.
Abu Kenlucky valstijos butai 
ratifikavo pasiūlytąjį prohibici- 
jos priedą prie federales konsti
tucijos.

Kentucky yra trečia valstija 
patvirtinusi tą priedą. Pirmiau
sia patvirtino Mississippi valsti
ja, o paskui ir Virginia. Dar 
reikia kad 33 valst. tą priedą pa
tvirtintų.

Trae translation filed with the poKt- 
master at Chicago, January 15, >9t8, 
as reąuired by tne act of Oct. 8, 1917L

EMMA GOLDMAN IR 
BERKMAN TURĖS EITI

KALĖJIMAN.

Augščiausias teismas patvir
tino žemesnio teismo 

nuosprendį.

WASH1NGTON, s. 14. Aug
ščiausias teismas patvirtino nuo
sprendį linkui Emmos Gold- 
man ir Alčxander Berkman, mir- 
teistus už konspiraciją kliudyti 
įvykinimui pal iktinio tarnavimo 
akto, raginant drafto amžiaus 
žmones nesi registruot i.

Jie yra nuleisti dviem metam 
kalėjimai) ir užsimokėti $10,(XK) 
pabaudos kiekvienas.

Augščiausias teismas taipgi 
patvirtino nuosprendį link Ixm— 
is Kramei* ir Morris Becker, kal
tinamas konspiracijoj neirleisti 
drafto amžiaus žmonių New Yo- 
rke prie registracijos. Kramei* 
buvo nuteisiąs dviem metams 
kalėjimai) ir užsimokėti $10,(MM) 
pabaudos*, o Becker 20 men. ka
lėjimam

Teisinus patvirtino ir išneštąjį 
Ohio teismo nuosprendį, sulig 
kurio ('baries E. Ruthenbcrg, 
Alfred \\’agenknecht ir Charles 
Baker liko nuleisti vieniems me
tams kalėjiman už peržengimą 
drafto įstatymo.

Truc translation filed xvith the 
inaster at Chicago, January 15, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G. 1917. 

TEISMAS ŠAUKIA ANG
LIAKASIŲ VIRŠI

NINKUS.

Pasiteisinti iš primetamojo 
teismo paniekinimo.

VVASHINGTON, s. 14. — Au
gščiausias teismas šiandie paša
ukė prezidentą Frank J. Hayvs 
ir kitus 9 viršininkus ir narius 
United Mine Workers of Ame
rica parodyti priežastį, kodėl jie 
neturi būti paskaityti pažeminu
siais teismą peržengimu “injun- 
ction’o” draudžiančio organiza
cijos atstovams bandyti organi
zuoti Hitchman Coal and Coke 
Co., NVheeling, W. Va., darbini
nkus. Teismas paliepė jiems 
stoti teisman kovo 4 d.

GRAND RAPIDS, Mich., s. U 
— Gaisras pereitą naktį sunai
kino Havvkins budinką ir apde
gino du kitu namu. Nuostoliai 
’iekia $150,000.

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 SL, 

Chicage, RL
-r1
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Vienam mėnesiui ........

Kanadoj, metams ............
Vianr kitur užsieniuose ..

Met ams ...........................
Pusei meto .....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui ..

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
s5.dir

. 3.00

. 1.65 
, 1.25 
. .65
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Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Kašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui, laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
NaajienŲ Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros 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 gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

I Redakcijos 
; Straipsniai

Darbininkų teisė 
organizuoties.

Kiek laiko atgal “Naujie
nos” plačiai paminėjo pra
gaištingą Suv. Valstijų aug- 
ščiausiojo teismo nuospren
dį, pagal kurį tūloms kompa
nijoms West Virginijoje ta
lžo pripažinta teisė uždraust 
savo darbininkams organi
zuoties i uniją. Nurodėme, 
kad iš to nuosprendžio dar
bininkai gali susilaukt daug 
blėdies.

Dabar tatai jau pildosi. 
Vakar tapo paskelbta žinia, 
kad augščiausis teismas pa
šaukė United Mine Workers 
of America prezidentą, 
Frank J. Hayes, ir devynis 
kitus tos unijos viršininkus 
pasiaiškint, kodėl jie panie
kino teismo draudimą (in- 
junetion) organizuot Hitch- 
man Coal and Coke kompa
nijos darbininkus. Jeigu an
gliakasių unijos viršininkų 
Išaiškinimai nepatenkins 
augščiausiojo teismo, tai jie 
bus patraukti atsakomybėn.

Reiškia, darbininkų teise

jus pravesti jame savo ple- kas tikslu “suvaryt į ožio ragą 
nūs ir išlaikyt valdžią savo socialistus.
rankose. ,Vki šiol rinkimai 
atstovų į 
rinkimą davė nemalonių pa
sekmių bolševikams. Nežiū
rint to, kad jie padarė rinki
mus tuoj po Kerenskio val
džios nuvertimo, kada jų pa
sekėjų minios buvo apimtos 
didžiausio entuziazmo; ne
žiūrint to, kad rinkimų lai
ke buvo uždaroma ii- konfis- 

kuojama kitų partijų laikra
ščiai ir grudžiami į kalėji
mą kitų partijų vadai, —bol
ševikų tapo išrinkta tiktai 
nedidelė mažuma; viena tiki 
socialistų - revoliucionierių 
partija pravedė į Steigiamą
jį Susirinkimą beveik dvigu
bai daugiau atstovų, negu 
bolševikai.

Antras tų naujų rinkimų 
tikslas gali būt — atidėt Stei I 
giamojo Susirinkimo sušau
kimą. Bolševikai atidėlioja 
jį jau senai, nežiūrint visų 
kitų partijų protestų. Paga
lios jie buvo prispirti pa
skelbt, kad Steigiamasis Su
sirinkimas bus sušauktas 
sausio 18 d., “jeigu atvyks 
ne mažiaus, kaip 400 atsto
vų”. Bet dabar, matoma, 
jie nori nustumt jį dar to- 
liaus, idant turėjus laiko pa
daryti taiką be Steigiamojo 
Susirinkimo žinios. Nes 
tuomet jie galėtų bent šitą 
darbą parodyt susirinku
siems šalies įgaliotiniams, 
kadangi visi kiti jų politikos 
pienai iki šiol neturėjo pasi
sekimo.

Bet Steigiamojo Susirinki
mo atidėliojimas yra ne tik
tai vidurinių šalies reformų 
atidėliojimu, o ir atidėlioji
mu taikos momento.) Talki
ninkai, matoma, šiandie ne
sipriešintų taikos deryboms, 
jeigu juos paragintų prie to 
autoritetingas Rusijos de
mokratijos balsas. Bolševi- 
kams-gi reikiamo autoriteto 
trūksta. Tik Steigiamasis 
Susirinkimas galėtų jo turėt.

Vėliaus tas blokas, 
tarpininkaujant kun. J. Žilins- 

eigiamąjį Susi-J klri ir p. M. Yčui, sutiko susivie- 
nyt su progresyvių Lietuvių Die
nos Komitetu, užleidžiant jam 
trečdalį vietų. Bet kaip tiktai 
socialistai ir prognsyvės draugi 
jos, ?pasifikėdami klerikalų ir 

tautininkų žodžiu, sustabdė savo

draugijų nutarė remi bendrąjį 
| komitetą, tni Iclevilciilni hii tau- 
liniukais sulaužė sutartį ir ėmė 
organizuot aukų rinkimą sky
rium. Šilam apgavingam pasi
elgime “pravadyriais” buvo ir
gi tautininkai.

Dabar-gi tautininkai su kleri
kalais susipešė. Tautininkai, 
mat, apgavo klerikalus, pasig- 
lemždanii C. K. su visu jo iždu 
į savo kontrolę ir nutardami tą 
įstaigą laikyt ir tolinus, nežiū
rint to, kad ji buvo sutverta tik
tai Lietuvių Dienos surengimui. 
Suprantama, kad klerikalai py
ksta už tai ant tautininkų ir da
bar jau nebenori nė girdėt apie 
jokią vienybę su jais, štai kaip 
atsako vienas klerikalų rašyto
jas “Darbininke” į tautininkų 
raginimą padaryt visuotiną sei
mą :

Atsižvelgus į šiuos visus da-

“bedievius” ir “šlamštus”, ku
rie buk šmeižia jį. Ir ve kaip 
jisai aiškinasi:

Ne našlė davė tuos pinigus, 
tiktai numirusio brolis užsi
geidė, kati ir šimtą dolerių 
jam atsieitų laidotuvės, jis 
norįs savo brolį kuoprakilnia- 
tisiai palaidoti. Kapinynas y- 
ra vyskupo pakonsekruotas, 
kunigo važiavimas į kapines 
ir pašlakŠlyintis nieko negali

Dvidešimts kapeikų
(Iš tikro atsitikimo)

nusileidimui, bet aš buvau savo

giamų leisti į Prusus, ir skubi
nau namo. Reikėjo mat pasi
imti reikalingų daiktų, nes ant 
rytojaus, anksti, turėjome iš
plaukti su tropinis.

Apžvalga
LYGINA PRIE 
VAGIES.

Musu Moterims
DVISKLYPIS SIJONAS.-

laisvamaniams rupi ir galime 
suprasti ką reikštų visuotino 
suvažiavimo nutarimai ir kiek 
vertės turėtų pats seimas. Mu
sų “tautiečiai” parodę savo

tas sutari nebegalėtų rods, a- 
pie naujus suvažiavimus ir 
kalbėti. Suvažiavimo nutari
mų visvien musų “tautiečiai” 
nepildys. Tas kiekvienam aiš
ku. Kaip-gi jie gali pildyt nau
jus nutarimus ir kas gali a- 
pie tai svajoti, jeigu tie patys 
“tautiečiai” turi pamynę po 
kojų Wilkes Barre suvažia
vimo nutarimus ir pasižadė
jimus? Kol jie neišpildys Wil 
kės Barre suvažiavimo nutari
mų, neaįsiprašys katalikų vi-

žyta. Unijos pastangos su
vienyt darbininkus jų reika
lų apgynimui darosi nelega- 
liškos. Bosai gali padAryt 
sutartį su darbininkais, kad 
jie prižada nestot į uniją, ir 
tuomet teismai ateina į pa- 
gelbą bosams, kad neįleidus 
unijos j darbo vietas.

Ir šitokie dalykai dedasi, 
kada visas pasaulis kalba a- 
pie demokratybę.

Tnje translation file<4 with the post- 
raaster at Chicago, January 15, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

Atideda Steigiamą
jį Susirinkimą?

Vakar viena telegrama iš 
Petrogrado pranešė, kad vie
tines Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos tapo įgalio
tos padaryt naujus rinkimus 
į Steigiamąjį Susirinkimą, i- 
dant pakeitus tuos atstovus, 
kūne neišreiškia darbininkų 
ir ūkininkų reikalų.

Jeigu šita žinia teisinga, 
tai reiškia, kad bolševikai 
nori prašalint iš Steigiamojo 
Susirinkimo priešingų jiems 

^partijų atstovus, idant galė-

Klerikalai nepersenai buvo 
geri bičiuoliai su tautininkais, o 
dabar jie lygina juos prie va
gies.

Kada 1916 metų gale kilo su
manymas rengti Lietuvių Dieną, 
tai klerikalų ir tautininkų vadai 
susitarė suvienyt savo sroves ir 
“suvaryt į ožio ragą” socialis
tus. Tuo tikslu jie įsteigė Wil- 
kes Barrės konferencijoje Cen- 
tralj Komitetą iš dvylikos žmo
nių ir pasiūlė jame lik dvi vie
tas socialistams, žinodami iš an
ksto, kad socialistai tokios paže
minančios propozicijos nepri

ims. Kada-gi socialistai atsisa
kė nusilenkt prieš klerikališkai- 
tautišką bloką, tai pastarasis per 
savo spaudą pradėjo bjaurią 
siundymo kampaniją prieš so
cialistus. Tautininkų lyderis, 

p. J. šliupas, daėjo net iki to, 
kad laikraščiuose paskelbė me
lagingą pranešimą, buk socialis
tai bus “imami už pakarpos” ir 
sodinami j kalėjimą, “kaipo ap
gavikai”, jeigu jie drįs be C. K. 
leidinio rinkti aukas Lietuvių 
Dienoje.

C. K. sekretorius, garsusis “vi
so labo mokytojas” šalčius, siu
ntinėjo laiškus į lietuvių koloni
jas, persergėdamas draugijas, 

kad jos apsižiūrėtų ir į komite
tus Lietuvių Dienos rengimui ne-

gaviku”. O C. K. prezidentas, p. 
Lopeta, rašinėjo laiškus miestų 
valdžioms tuose miestuose, kur 
L. 8. Fondo skyriai buvo gavę 
leidimą rinkti aukas Lietuvių 
Dienoje, reikalaudamas, kad lei
dimas butų atimta.

Chicagoje irgi buvo susi tvė
ręs klerikališkai-tautiškus blo-

aiškins, tol butą klaidingiau
sias dalyku su jais naujas vie
nybės kombinacijas daryti. 
Kas galėtų pasitikėti tokiam 
vagiui, kuris pavogęs svetimą 
arklį*atjotų ant jojo pas tuos 
pačius žmones, nuo kurių pa
vogė ir sakytų: “Atrakinkite 
savo arklydę ir miegokite sau 
ramiai, aš kito arklio iš jųsų 
nebevogsiu? ”

šiuo laiku ir prie tokių ap
linkybių mums lietuviams ka- 
tulikams eiti išvien su laisva
maniais butų neišmintinga ir 
nenaudinga.

Lai pirma broliai “tautie
čiai” Lietuviai amerikiečių su
rinktus pinigus atiduoda, ap
sivalo nuo gaujos lietuviškų 
pardavikų, padaro ščyrą sąži
nės perkralinėjimą, tuomet 

galima bus su jais ir apie ki
tus dalykus pakalbėti. Dabar 
to reikalo nėra.
Kas dėl šnipų, tai klerikalai 
tautininkams, žinoma, negali 

nieko primesti. Bet kada jie 
nurodo, kad tautininkai laužo 
savo žodį, veideliai niauja ir ap
gaudinėja visuomenę ir nėra 
verti jokio užsitikejimo, tai jie 
sako liesą. Mažai žiuri padoru
mo politikoje klerikalai, bet tau
tininkai savo klastomis dažnai 
ir juos “stibytindavo”. Įdomu, 
kad tautinikai dabar susilaukė 
aršiausio pasmerkimo iš savo sė
brų, klerikalų, su kuriais jie pir
ma darydavo nešvarias intrygas 
prieš socialistus. Kits kitą paži
no.

KOLIOJASI, BET 
AIŠKINASI.

Tūlas laikas atgal “Naujie
nos” pakartojo “Keleivio žinią 
apie tai, kaip vienas kunigus pri
vertė biednąi našlę užmokėt $40 
už jos vyro palaidojimą. Delei 
tos žinios tuoj aus “capt už ke
pures” kun. P. Saurusaitis ir 
“valiai” plūsti per “Draugą”

kad jie nori būtinai, kunigas 
| turi važiuoti į kapines, o tas 

dalykas yra daromas vien dėl 
Į tuščios jų garbės! Jei kuni- 
1 gai lengvai apsiims jų tuščios 

garbės užgaidūs pildyti be jo
kios aukos iš jų pusės, tai ir 
jie patys pirma laiko turėtų į 
kapus nueiti, nes didelėse pa
rapijose kartais mažiukų atsi
laiko po dviejas ir trejas lai
dotuves ant dienos; tai kokiu 
bildu kunigai galėtų tai atlik
ti, turėdami dai prie tam didę 
mokyklą apsidirbti? Tai dėl 
fos priežasties aš pasakiau sa 
vo žmonėms, kad be 50 dole
rių aukos mes nevažiuosime i 
kapinyną.
Gerai; vadinasi, tas kunigas 

reikalavo net $50.00 už laidoji
mą, o ne $40.00. Ir jisai teisina 
tą savo reikalavimą tuo, kad ne
apsimoka lengvai apsiimt pil
dyt žmonių “tuščias užgaidas”. 
Bet ar tos užgaidos darosi geres
nės, kuomet už jų pildymą pa
imi brangiai?

ta, kad kunigo važiavimas į ka
pines ir krapinimas švęstu van
deniu ‘‘nieko negali pridėti”; 
jeigu jisai žino, kad visa šita ce
remonija neturi jokios vertės,— 
tai kodėl jisai to neišaiškina 
žmonėms? Kodėl jisai nepamo
kino tos našlės ir jos vyro bro
lio, kad, užuot leidus keletą de
šimčių dolerių dėl “tuščios gar
bės”, butų gerintis jais aprūpint 
našlės vaikus? Tai buvo papra
sta jo, kaipo krikščionies iV žino 
nią mokytojo, pareiga. liet ji
sai velijo gerinus pasinaudot 
tamsių žmonių “tuščia garbe” ir 
palikti našlę su jos 
“dievo apveizdai”.

ant juoko pastatyti 
tokią propoziciją:

kūdikiais

są ve 
jisai

visai 
siūlo

Tegul tie bedieviai, kurie 
mane šmeižia per savo šlamš
tus, pamėgina kaip katras jų 
numirs pasiūlyti man 4,00C 
dolerių, kad jie gantų pana
šias laidotuves, tai isitikrins 
ar pasigailiu našliu, ar ne.
Pasėdėk, kunigėli, ir palauk, 

kol lamstai tie $4,000.00 įkris i 
delną! lik žiūrėk, kad belauk
damas nepražiopsotum arkanio- 
lo Gabrieliaus balso Sūdo 
noje. ..

Di

True translation filed with the 
mastei’ at Chicago, January 15, 
as reąuired by the art of Oct. 6,

SOC. - REV.
NUOMONĖ.

post-
1918,
1917.

“Dielo Nurodą”, vadovaujan
tis Rusijos socialistų-revoliucio- 
nierių organas, sako, kad Wilso-

rodo, jogei jisai padarė didelį 
žingsnį pirmyn nuo to laiko, 
kaip jisai parašė savo atsakymą 
į popeižiaus taikos pasiūlymus. 
Ir priduria:

į Amerikos sąlygas dabarti
nėje jų formoje galima žiūrėt, 
kaipo į pamatą taikos dery
boms, ir jeigu bolševikai sa
vo politika nebūtų sustiprinę 
karingųjų aneksionistų gru
pių Vokietijoje, šitos sąlygos 
jau butų buvusios priimtos, 
kaipo pamatas tokioms dery
boms.

Taigi, socialistų-revoliucionie- 
rių nuomone, bolševikai savo 
politika ne priartino, o atitolino 
taiką. Ir tas yra tiesa.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

micsteliu ir belipant į kalną, pa 
sigirdo Velionos bažnyčios did
žiulių varpų garsas, 
taip liūdnai

Dangus brangus,
Pekla pigi...

sugaudė, suvirko, pranešdami 
plačiai apielinkei, kad ve, vėl 
viena dūšelė atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Sugaudė, ytrpai, suvirko, ir 
vėl nutilo, vos ketvertą ar pen

-Pavyzdys No. 8656.
Dailaus stiliaus, iš dviejų skly
pų susidedantį sijoną parodo pa
vyzdys No. 8656. Užpakalinis. 
Užpakalinis sklypas sukirptas 
taip plačiai, kad jis užeina už 
klubų, o viršuj, juosmeniu išei
nu velkele, k;i<l i»ickiriii» flii-žii.

--Turbūt koks prasčiokėlis 
bus miręs, — pamąsčiau sau, 
kad taip trumpai teskambino. 
Varpai mat irgi nelygiai visiems 
tarnauja...

Skubinaus eiti toliau. Užlipus 
kalnan, vos praėjus pro švento
riaus vartus ir einant pro klebo
nijos kiemą, susitinku išeinan
čią iš klebonijos, apsiverkusią

piutę iš Gistenų sodžiaus. Dink te 
Įėjo, kad tur-but, varpai skam
bino jos tėvui ‘‘už dūšią”, dėlto 
kad visa savaitė jau žmonės šne-

Priėjęs arčiau pasisveikinau 
ir, kaip niekam ko, paklausiau:

—O iš kur jus čia, kokiais rei
kalėliais lankotės?

Tėvelis mirė... atnešiau 
varpams. Norėjau susitarti apie 
palaidojimą, ale negalėjau... dėl 
dviedšiint kapeikų. Reikės dar 
ateiti ryto, - pasakojos verkda
ma Gendruta.

—Tai sakai tėvykas miręs?
Taigi... Dieve tu mano, pa

liko mane našlaitę... Mama ser
ga, visai nebeprimato... Nė bro
lių, nė giminių, viena, kaip pir
štelis. .. Ne liauni, ne nieko — 
viskas sviete. Ir sau ir mamai 
reikia duonos kąsnelis užsidib- 
ti... tėveliui nei pavarpėms ne- 
pritekau, skundėsi pro aša
ras Gendruta.

--Tamstos tėvelis personas 
jau buvo, patsai duonos nebega
lėjo užsidirbti ,tai dabar tamstai 
bus kiek lengviau, kad Dievas 
dūšią jo atsiėmė... Kągi, juk 
visiems reiks mirti, raminau

—Dieve lu mano, kiek jis var
go, mane augindamas... Kaip 
senatvės sulaukė, dirbt nebega
lėjo, tai kerdžiavo... šiaip taip 
maitinosi. ..
negaliu . .. - pasakojo Gendruta 
kiek nusiraminus.

Ėjova abudu kartu.

užmiršti,

kų dar turėsi sugrįžti pas kle
boną ?

Kad tamsia žinotum, Stase
li. norėčiau palaidoti savo tėve-

klausiu.

sutraukiama stulpais ligi šonų, 
o priešakiu paliekama lygus. 
Priešakinis sklypas yra beveik 
liesus, tik juosmeniu, po diržu, 
suraukiamas, šios rųšies sijo- 
nui reikia vai tot minkštą, leng
va materija, kaip, pavyzdžiui, 
franeuziškas sežas, twill, hen- 
rietta arba prunella.

Moteriško dvisklypio sijono pavyzdys sukirptas penkių dy
džių: 24, 26, 28, 30 ir 32 colių per juosmenį. Plotis sijono a- 
pačios yra 2’š yardo. 26 coliųmicrai reikia 3‘/t yardo, jei ma
terijos plotis 36 coliai, arba 2’/i yardo, jei materija 51 colių plo
čio. Kaina pavyzdžiui 10c.

• Norint gauti tokiam sijonui sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti ten pavyz
džio numeri, kiek colių didumo, parašyti savo vardą pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 centų (markėmis arba tie
siai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 10 centų, už kuriuos atsiųskite man pavyzdį (Pat-

) No.............................mieros.....................colių

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS

Žinojau sunkų Gendrutos gy
venimą, kaip ji vargo ir dirbo 
sunkiai, kad save, ir savo senus 
tėvus užlaikius. O jos uždarbių 
šaltinis žiemos metu buvo rate
lis, o vasaros melu, darbymetč- 
mis, pas ūkininkus padiene tar
naudavo. Ino pasidarydavo 
duonutes, kad su senais tėvais 
dvasią kūne išlaikius.

Skaudu pasidarė. Vargšes sie
los troškimas kaip Į uolą atsi
muša į kietą kunigo širdį <k-l 
menkų dvidešimties kapeikų! 
Netiki jos priesaikai, kad ati
duos, arba atidirbs suverps, 
daržus nuravės...

Pasičiupinėjau kišeniuose. Lai 
mei, suradau kaip tik dvidešimts 
kapeikų ir padaviau Gendrutai.

Nešk, atiduok kunigui. Te
gul palydi į kapą. Bent nerei-

varstus iš Gi ten ų i Veliuoną dėl

Mergaitė taip nudžiugo, jos 
veidas taip nušvito, kad iš susi
judinimo net vėl ašaros akyse 
pasirodė.

Dėkui, Staseli, dėkui... al-

leisti, kad butų su mišiomis... 
Norėčiau, kad kunigėlis palydė
tų kapan, kad duobę pašventin i 
tų. Atnešiau visus skatikus, kiek 
jų turėjau sutaupius. Maniau, 
kad pakaks už. visa ką, kad lė-Į 
velį gražiai palaidojus... Ale 
nepakako. Suskaitė kunigėlis, 
viską surokavo, ir pasakė, kad 
dar reikia dvidešimts kapeikų. 
Verkiau, sakiau, kad daugiau ne
beturiu, ale kunigas nenusileido. 
Sako, kad nesą reikalo, kad ku
nigas kapan lydėtų, jeigu aš ne
turinti dvidešimts kapeikų... 
Prašiau, kad palauktų, žadėjau 
kitą kartą atnešti, atiduoti, ale 
nesutiko. Žadėjau ateiti daržų! 
ravėti, ar ką suverpti — netiki I 
man vargsta... Sako, kad jei-Į 
gu taip, tai nereikią, kad kimi-Į 
gas palydėtų, busią ir taip gerąi.Į 
Ale aš nenoriu savo tėvelio taip I 
palaidoti. Eisiu į Gistenus, gali 
gausiu iš ko pasiskolinti tą dvi-Į 
dešimtį kapeikų, ar uždarbiui i 
paimsiu, ale tėvelį turės palyde-i 
Ii...

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuose 
Aof ir cMliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Karnų Ofisas:

SIU S. Naltkd St.
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 R. learborn St.
111111 Uruly BM(.

TeL Central 4411

Nariai Cook County Kcal Estat« Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Kcal Katate Ofiaaa 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namui, lotu* ir farmaa.
Apsaugoja turtą nuo bgnies.

Peržiūri ap«traktus, padaro popiera* 
NOTARY PUBLIC

761 W. 3Bta gatv« 
kampas Halsted Drov«r 24*J

Ti'lcphone liunibolik 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Husas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyr’skų ii 
V-.ikų, taipgi Chro.cikų L'gy 
OFISAS: 1579 M!lwaukee Avė., 

Kampas North Avė. Kambaryj 200 
VALANDOS: 8:30 Iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 ik 9 vak .re

ii

ar šieno ateisiu pagrėb-

Stipriai paspaudžius man ran
ką ji greitai apsisuko ir nubėgo 
atgal klebonijos linkui.

Ėjau vienas toliau. Ir links
ma man buvo, ir ant širdies taip 
lengva, lengva, tartum bučiau 
kokį didelį darbą nuveikęs są 
tais dvidešimt kapeikų.

S. Bakanas.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
di«on, 1850 Welh St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

902-904 Natkn» Life
29 S«. La Sali* St., Chk.<a, 111.

Tel Central 68JO-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatoa vaka
rai* nuo 6 iki 8 vakar*, po numeriu: 
1M9 MILWAUKBB AVB., CMcece, DL 

Tel Humboldt 97.

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!

ĮO
Naujienų** Spaustuvė vėl

Šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų“ pla
tintojams, “Naujienų“ rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, klu
bams ir biznieriams, kad nuo 
laiko
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laikų.

Reikale kreipkitės:

1840 So. Hahded St., Chicago, III.
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THE »EW RIVER CCMfANY
Operuoja 15 kasyklų The New River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gelžkelių. duoda gerą parupinimą 
karų ir kasdieniu) darbą. Geros mokyklos, bažnyčios Ir tt. 
Parduoda darbininkams namus lengvu išmokėjimo budu. TU
RĖDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAkTI. Gali panaudoti ke
letą gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje i I*. O. ANDERSON.McDonald, w. va.

Dabar laikas % ■
Pirkti

* a a <• sa aSusivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
Šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
šis Kalendorius yra pilnas įvairiu nau-

1840 So. Halsted St., Chicago, UI.
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V1MNATTNI8 UGISTBUOTAS BUBĄS APTIBKOBIUS ANT BBIDGBPOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rtaraoaa nue Iš. H ir aa- 
eičiau. Sidabro rimuoaa nuo |1.M Ir 
augššiau. Pritaikoma akinius uMyfcą. 
AUninklt: Galvos sopėjimas, narviik*- 
mas, akių ak audė] ima*, uš v Ūkimas *r 
tt. yra vaiviaia (vairią li<ą. kuria gali 
būti prašalintos gerą akintą pritaiky
mu. Ištyrimas uidyką, jai peršti ar 
skauda aki*. Jei joa raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak(s sil
psta. netfak ilgiau, o j Ieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink kad naša ker
nam gvarantuojam akinius tr ktenkio. 

,x. nam gerai prirenkam.
B. H. MBSIBOtt. Bkspartas Optikas,

Jei jąe sarmata tr reikalaujate patarimo arba vaistą, ateikit pas mano. Ai bavaa ap- 
tiakorius Rusijoj vtri 18 motą. Aaaerikoj II metą. Al duodu patarimus DTKAL Gaila 
padaryti bUe kokios rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GEBOS daktarus. Al esą 
draugas Įmonių S. M. MB8IBOFF, SO. MORGAN CHICAGO, UX.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimų,
Jeigu nuolatos Tau aiaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvų,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siavant, taokart fsi 

reikalingas akinių.
Daokits apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi Ii metų sa
tyrinio iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųių akių Ir 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TBMYKIT MANO U2RASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 19-tos latvės Ant Platt’s Aptiekos 2-rai augštas. 
Valandos: nuo i ryto iki 9 vak. Nedėllom nuo 9 ryto iki 11 diena. 

Tel. Canal illi

Vyrišky DrapamjBargenal
-Nauji neatimti, daryti ant užsa

kinio siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki <m), dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Naitji, daryti gatavi nuo 815 iki 
$3.» siutui ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų oveikotų.

Vis.'ų mažai vartoti siutai-over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0C Iki 87.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O P. D O N
1415 S. Halsted SL. Chicaatc. m,

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Dabar yri patvirtintos Ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie fra- 
Jija koncertinų ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime Jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| Įšąlan
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music «o.
1940 W. 47th St.. Chicago, Ii)

LKORESPONDENGiu
YVATERBURY, CONN.

šv. Stanislovo draugija sausio 
6 dieną š. m. buvo surengusi 
prakalbas savo 15-kos metų su

c litai tai daro. O jeigu, girdi, 
jus gailėsitės aukoti laisves fon
dui, tai vokiečiai matys, kad lie
tuviai nesihipina Lietuva ir ta-

ręs.— '
Prisiminė ir apie Rusiją. Ten, 

girdi, dabar esą blogiau negu bu
vę prie caro. Prie caro tai dar

Pasitiketinos Gyduoles
dėl šeimynos

j

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 \V. Madison St., Chicago]

kakluvėms paminėti. Kalbėto
ju buvo pasikvietę tūlą Pakštą, 
kalbėjusį dviem atvejais, 1. Apie 
Lietuvos ateitį, 2. Kokia po ka
rės turės būt Lietuvos valdžia.

Nors kalbamoji draugija skai
tlinga nariais (turi daugiau kaip 
550 nariu), bet į prakalbas susi
rinko visai maža. Nežinia, ar 
nebuvo plačiai išgarsinta, ar gal 
jau z.mons nebenori girdėt tokių 
kalbėtojų, kurie nieko naudin
go jiems nepasako, o tik gieda 
paprastą savo klerikališką gies
melę.

Kalbėtojas man pirmą kar
tą teko jį girdėti kalba neblo- 

| giailsia, palyginus su kitais tos 
rųšies klerikalų kalbėtojais. Kal
bėjo apie Lietuvos vargus da
bartiniu karės metu ir pApasa- 

■ kojo truputį iš praeities^ istori
jos, kada Lietuva buvo nepri- 
gulminga, kada turėjo savo ku
nigaikščius, kokie ji buvo galin
ga ir kaip kitos tautos turėjo su 
ja skaityt irs. Tik susivienijus 

= su li ukais Lietuva pradėjo pul- 
i ti ir paskui lapo galutinai paver- 
i gta*

Kalbėtojas aiškino, žinoma, 
kad mums dabar reikią rupin* 
ties, kad ateityje Lietuva butų 
krikščioniška, kad ja valdvtu 
krikščionįs demokratai, o ne to- 

įki, kaip kad caras ar kaizeris, 
' kurie nenori duoti žmonėms lai- 
! sves ir kurio savo valdžią pavel
dėję nuo senovės rymionų 

] (sic!).
Bet kas gi buvo ir yra didžiau

si ramsčiai despotinių valdžių, 
jei ne “krčioniškoji” kunigija ir 
klerikalai? Ar kunigijai kada 
nors rūpėjo žmonių labas ir pa- 

, liuosaviinas jų iš despotų nagų? 
O dabar, kada darbininkai visa
me pasaulyj sujudo; kada jie pa
rode savo galingą jiegą; kada 
valdonai ii' despotai siūbuoja 
ant savo sostų, lai ir tie despo- 

I tų pakalikai prabilo, buk tos 
valdžios negeros. Kada 1905 
metais Rusijos žmonės buvo su
kilę prieš savo desĮiotą, tai mu
sų kunigėliai ir jų pakalikai ėjo 
talkon carui “kramolu malšin
ti".

Kalbėtojas išgyrė vyskupą Ka- 
I revičių, kaipo didžiausią tėvy
nės mylėtoją, kurs dirbęs pasi
šventęs savo žmonėms, Taigi, 
kaip vokiečiai pradėjo laužties i 
Lietuvą ir buvo jau užėmę pusę 

i Kauno gubernijos, tai karštasis 
I patrijotas Karevičius atsidūrė 
Panevėžy, o kad vokiečiai užė

mė Lietuvą, tai patrijotas dūmė 
pas savo carą. Taip jam "rūpė
jo" savo žmones.

Tolinus kalbėtojas pasakojo, 
kad po karės Lietuva turėsianti 
būt pačių žmonių valdoma. Žino 
nės steigsią kooperatyvius fab- 

įrikus ii- palis juos valdysią. Bu
sianti laisvė lygi visiems; bu
sianti ypalos nepaliečiam ybė, 
spaudos, žodžio ii' susirinkimų 

j laisvė. Kas ką norėsiąs galėsiąs 
1 rašyt ir kalbėt.

lai parodo, kaip klerikalai, 
1 norėdami sau žmonių simpati
jos įgyti, moka gražiai pa veid
mainiauti, kur jiems reikia. Ko
kios žmonėms laisvės jie gei
džia, aiškiai matome iš jų dar
bu.

Buvo," ukamos aukos kleri
kalų “katodiniam fondui". Su
rinkta $41.90. Bet kam tos au
kos bus* sunaudotos? Kalbėto
jas išsireiškė, kad turi būt užlai
komi “diplomatai" visose šaly
se, kurie turėtų susinešimų su 
visų kraštų valdonais ir melstų, 
kad jie padėtų Lietuvai laisvę 
atgauti. Tie “diplomatai" kad 
rašytų laikraščiuose ir garsintų 
Lietuvą, o kad bus girai išgar
sinta, lai kitos šalįs užsistosią 
už musų tėvynę. Sako, kad jus 
pamatote svetimoj spaudoj ką- 
nors parašyta apie Lietuvą, tai 
žinokit, kad tai jūsų doleriai ir

galėję ir laikraščiai eiti, kad ir 
cenzūruojami, o dabar tai prie
šingus valdžiai visai uždarą.

Kaipgi! Daugiau kaip per ke
turias dešimts metų lietuviai 
nematė ir nežinojo, kas tai yra 
laikraštis, o klerikalų kalbėto
jas gina carą, kad jis leidęs laik
raščiams eiti, nors ir cenzūravęs.

—Boblaukio Juozas.

KLAIDŲ ATITAISYMAS
....... . .... ii,n. i—■ ■ i.

Naujienų 9 num. korespon
dencijoj iš Waukegan pa taisyti
nos šios klaidos: 1. Pasakyta, 
kad Literatūros platinimo ko- 
mitetan įeina, be kitų, Antanas 
Sabeckis, o turėjo būt Jurgis Di- 
kčaitis. 2. Knygų parduota ne 
už $62.95, kaip išspausdinta, 
bet už $68.95..

F. A. Jančausk&J.

Mintis --- žmonių 
valdytoja.

(Tąsa) 
III

Mums nereikia kreiptis vien 
tik į moksliškus prirodinėjimus 
--- eksperimentus, kad persitik
rinus, kokius sąryšius turi min
tis su liga ir sveikata, arba ko
kią įtekinę turi mintis į kūną. 
Šimtai atsitikimų pačiam gyve
nime, nurodantįs minties galin
gumą, yra surinkti ir surašyti 
daktarų, bet keletą jų mums pa
kaks. Mes esame taip pripratę 
prie visokių rųšių ir laipsnių 
pražūtingų minčių bei ūpų. kad 
mes nei neapmąstome, kad tai 
tas yra priežasčia daugelio ligų 
ir mirčių musų tarpe. Kas nors 
numiršta “iš susijudinimo". Ką 
tai reiškia? Aišku, kad koki 
nors ūmi ir galinga mintis taip 
sujudino kūną, kad visas jo me
chanizmas sustojo dirbęs. Iš
gąstis baimė ko nors su
stabdė širdies veiklumą. Susi- A 
judinimas iššaukė tokį širdies 
veiklumą ir privertė ją plakti 
taip drūčiai, kad kraują išnešio
janti indai (arterijos ir venos), 
truko galvoje. Urnas linksmy
bės ūpas iššaukė tokį kraujo pri
buvimą smegenise, kad plonu
tės smegenų plėvės truko nuo 
jo spaudinio. Numylėtai ypa- 
lai mirus, liūdesio mintis taip 
užviešpatavo kūną, kad kūno 
maitinimas bei atitaisymas su
nykusių dalių kūno buvo nega
limu, taip pat užkenkė kiliems 
organams, pritaikintiems prie 
normalios proto ir kūno pasto
vus ir žmogus džiūvo, nyko ir 
numirė nuo kokios nors ligos, 
kuriai nusilpnintas kūnas nega
lėjo pasipriešinti; arba visai ne 
iš ligos priežasties, tik pasidėka- 
vojant liūdnoms mintims.

Nesenai atgal Londone gatve- 
karių elektrinė viela nutrukusi 
nukrito gatvėn žerdama kibir
kštimis. Jauna moteris, kuri kar
tu su kitais rengėsi įeiti gatve- 
karin, matydama tą atsitikimą, 
parpuolė negyva. Viela ją nepa
lietė. .Ii nieko nenukentėjo. Tik 
ji mane esanti pavojuje ir ta 
mintis buvo tokia ūmi, kad kas 
nors truko jos kūne ir atskyrė 
sielą nuo jo. Jeigu ji butų bu
vusi truputi drąsesnė ir ne taip 
greitai sujudinama, jos gyvastis 
butų nebuvus pavojuje. Mušant 
golf, ypatingą žaismę, panašią 
kialiules varinėjimą, kaip tai ne
tikėtai skaisti moteriškė tapo už
gauta veidan su lazda; tas smū
gis sutrupino jos žandkaulį. Žai
zda tapo sugadyta laike keletos 
savaičių, bet ant jos veido pasi
liko ruožas, kuris sudarkė jos 
skaistų veidą. Mintis sudarkyto 
skaistumo taip jsišaknėjo jos 

prote, kad ji vengė susitikimo 
su žmonėmis, liovės dalyvavus

Kosuliai ir nušalimai
dabar viešpatauja. Idant su
laikius Jų buvimu ir išvengti 
keblumų, imkit Severa'a Bal
sam for Lunga (Scveros Bai
sumas plaučiams), kuris yra 
puiki gyduole kosuliams ir 
užkimimui. Kaina 25 ir 50c.

Moterįs ir merginos
dažnai papuola į nesmagu
mus, keistus jų lyčiai. Kaip 
sykis tokiuose atsitikimuose 
Severa’a Regulator yra reko
menduojamas kaipo ištiki
mas draugas ir priduodantis 
stiprumų šiuose trukumuo
se. Kaina $1.25.

Mostis,
kuri yra žinoma dėlei grei
to gydymo žaizdų, nudyli- 
mo, nusi.šutinimų, nusidegi- 
nimų ir jsipjoviinų turčių 
būti su kiekviena šeimyna. 
Severa’s Healing Otntment 
(Scveros Gydanti Mostis) y- 
ra gerai žinoma ir rekomen
duojama delei galėjimo ge
rai gydyti. Kaina 25c.

Burnos plovimui, 
gargaliavimui, vaistas dan
tims valyti, sukietinimui gu
mų. pagelbėjimui užkimimo 
ir skaudančiai gerklei arba 
nosies katarui, mes rekome
nduojame Severas Antisep- 
moI. Tai yra puikus mišinys 
dantims ir hygieniškiems ti
kslams-. Kaina 35 centai^

fsisenčjęs užkietėjimas
paprastai padaro apsvaigi
mų, geltligę, pikta ir kitus 
kepenų keblumus, kurie grei 
tai pasiduoda Severa’s Liver 
Pilis (Scveros Pigulkos nuo 
Kepenų). Kaina 25 centai.

Pulkus Linimentas
privalo turėti vietų kiekvie
noj šeimynoj pagelbėjimui 
reumatizmo, neuralgijos ir 
greitos pagalbos reikale. 8e- 
vera’s Gothard Oil (Severus 
Gothardiškas . Aliejus) yra 
C nikus linimentas, žinomas 

aipo atliekantis savo už
duoti. Kainos 30 ir GO cent.

Strėnų skaudėjimas
dažnai paeina nuo inkstų 
betvarkės. Del tos priežas
ties jo negalima apleisti. Im
kite Severa’a Kidney and Li
ver Remedy (Scveros Gy
duolė nuo Inkstų ir Kepenų) 
išvengimui keblumų, jus su
laikysite tyniiuų kojų, pik
tumų, rūgštūs vidurius ir 
skaudanti nusileidimą. Kai
nos 75c ir $1.25.

Geras apetitas
reiškia abclnai gera sveika
tą ir linksmumų. Laikykite 
savo apetitų, prašalinkite už
kietėjimą ir sustiprinkite 
.lųsų virškinimo organus. 
Imkite retkarčiais Severa’a 
Stomach Bitters (Scveros 
Skilvinis Bittcris). Tai yra 
puikus dėl silpnų ir senų 
žmonių. Kainos 75c ir $1.00

Gydantis muilas
turėti būti kiekvienos šei
mynos kūdikio maudynėj, 
suaugusią maudynėj, tėvo 
muihnyčioj, motinos ir du
kters veidams ir įvairiems 
išsiveržimams arba išvaly
mui skaudulių. Severa’s Me- 
dicated Skin Soap (Scveros 
Gydantis Muilas) yra atsa
kantis visiems tiems reika
lams. Kaina 25 centai.

Galvos skaudėjimas 
reikalauja greitos pagalbos. 
Taipgi neuralgiški skaus
mai. Severa’s Wafera For 
Headachc and Neuralgija 
(Scveros Plotkelės nuo Gal
vos Skausmo ir Neuralgi
jos) yra žinomi jųjų grei
tam pagelbėjime šių truku- 

-»mų. 12 plotkelių dėžėj —25c.

Nešvarus kraujas
yra priežastim vočių, skau
dulių, spuogų, ir kitų truku
mų; kurie, turi būt praša
linti išvalant kraujų, paė
mus Severa’a Blood Purifier 
(Scveros Valytojas Kraujo). 
Tai yra puiki gyduolė. Kai
na $1.25.

Silpnos nervos
atneša nerviškumą, bemiegę, 
hysteriją, nervų nupuolimą. 
Sustiprinimui nervų syste- 
mos imkite Severa’s Nervo- 
ton. Jis yra žinomas kaipo 
geras stiprintojas nervu ir 
nuilsusiems nervams. Jisai 
pagelbės Jums labai. —$1.25.

Niežtanti išsiveržimai
žinomi kaipo niežai, išbėri
mai, druskinė glitė, nuodų 
slanka, krunai: aštrus karš
tis ir dedervinė, abelnai pa
siduoda greit Severa’s Skin 
Ointment (Severos Odinė 
Mostis). Ji privalo būti nau
dojama anksti tr pagal nu
rodymus; Ji atneša pereitų 
pagelbą. Kaina 50 centų.

Nenoras valgyti
padaro ligonį silpnų, pagim
do užkietėjimą ir skilvio ne- 
malimą. Severa’s Bakam of 
Life (Severos Gyvasties Bal- 
samas) pagelbsti pataisyme 
šių kėblumų. Jis sustiprina 
systemą ir nureguliudja ski
lvį ir jo darbą. Kaina 85c.

Kasykite pilno surašo Scveros gyduolių. Ji yra dovanai duodama. Pirkite Severos 
gyduoles visose aptiekose. Kur negalite gauti jų, užsakykite tiesiai iš musų, tx t pir
miausiai klauskite aptiekoriaus. Jisai gali gauti Jums. Reikalaukite gyduolių. Atsi
sakykite priimti pamėgdžiojimus. .

Severos Almanakas 1918 metams dabar yra gatavas.
Klauskite jo savo apliekoje, arba rašykite tiesiai mums. Jisai duodamas dovanai.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, la.

pasilinksminimuose ir melancho 
lija tapo papročiu. Nei kelione 
po Europą, nei pastangos geria
usių specialistų nieko ticgelbė- 
jo. Toji mintis atėmė visus gy
venimo pasilinksminimus, taip
gi ir spėką jos kimo. Kiek laiko 
praslinkus ji atgulė lovon, iš ku
rios ji daugiau nesikėlė, nors gy
dytojai negalėjo surasti ženklų 
nei jokios organiškos ligos. Šis 
atsitikimas parodo kaip mintis 
gali užnuodiuti gyvenimą. Jeigu 
ji butų įstengusi prašalinti tą 
mintį iš savo proto, ji butų at
gavusi sveikatą.

Baimė ir Jiudėsis gana tan
kiai esti priežasčia ūmo plaukų 
pražilimo. Liudvikas iš Bavari
jos, Marija Antonette, Karolis 
I iš Aiiglijos ir kunigaikštis iš 
Bruns\vicho yra geriausiais pa
veikslais tokio atsitikimo; dau
gelis panašių nuolikių pasitaiko 
ir musų gyvenime. Priežasčia 
pražilimo esti urnas susijudimas, 
kuris pagimdo kūne lutus che
miškus elementus, kurie nudažo 
plaukų spalvą. Tas procesas at
silieka urnai laike keletos valan
dų arba dienu ir mintis esti svar- 

A A

biausiu faktoriumi plaukų spal
vos permainos, o ne laikas, kaip 
daugumas mano. Dr. Rogus 
sako: “Daugelis nuolikių, kurie 
mažai tepaliečia žmogaus kūną, 
esti priežasčia plaukų numiri
mo, dvasią slopinančių jausmų 
neišpasakytai įtemptų minčių."

(Bus daugiau)

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALIAI
Akla Egzaminuoja Dykai

• Gyronlm«a yra tai- 
tiaa, kada pranyksta 
regėjimas.

Mos vartolam paga- 
rintų Ophtnalmomot- 
•r. Ypatinga dssaa 
atkreipiama 1 valkas. 
Valandos: nuo t ryta 
iki 9 vakaro; nsdftd. 
nuo 10 iki 11 iioM

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gv venimas ir < ii’isas

3149 S. Morgan St., kertė 3’2 st.
Chicago, iii

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiki) 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 rito, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždai >tas.

Telephone Yards 687

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4917

DR. A. A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS iv CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

933 S. Ashland Avė., Chicago, 111. 
'I'elvplione Huymarket 2544

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—8 popietų:
7—8 vakare. Nedčlioniis 10 -12 dieną.

3351 S. Halsted St., Chicago
Telephone Drover

■BBBMBMMHNMHMBaBBHMBBBMi

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—U ryte; 1—2 popiet: 7—9 vak. 
f lene •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff'o Aptiekos.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedildieaius Ir Serrdas

■■■■■■■■BMMMHBBBBBBBMBBMai

DR. M. HERZMAN Į 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu per 16 ruc- | 
tų kaipo patarę- trydytoja . chirurgas t 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška- figai, vy- į 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia'- ? 
m. tod-i-. Y-Ray ir kitokiu* e!«ktro» prie- t 
tuisu^r >

Ofisą* ir Laboratorija: 1025 W. 18th { 
St. netoli Fi»k St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir S 
6--8 vakarai-. Teleyhone Canal 3110. c 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahtad Street {

VALANDOS: 8—U rjto. tiktai.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius,
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Miisvaukee ave^ arti Chieaca ar. Braa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 8 išryto iki 2 #o pM*i.

Tel. Haymarkct 2484.

■•‘MOKYKLA
o«ri crritai ir pasekmingai lAmoktl Angli

ai kalbai, skaityti ir raiytL, tai lankyk mošų 
)kyklą. Apart Anglų kalbos, eia mokinama:* 

iu kalbos S.V.Iatorijos Laiškų Badymo
” S.V.Vaidybos Priekybos Teisių

ų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
Uws Geografuos Retorikos, Ir tt.

GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve 
iu* toliau mokiname per laldkus. Viskas 

iietuviAkal.

AiMdcafl College Preparatory ScM 
03 S. Hat-STEO St. Chicago III^ 
KAMPAS 3!-MOS IR HALSTED GATVIŲ

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

TELEPHONE YARDS 2721 |

DR. J. JONI HAITIS j
Medikas ir Chirurgas !

3315 S. Halsted SL, Chicago I

[dramontvid
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul., vir
šų!) banko, Ruoni 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PITONE Haymarkct 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North -av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PITONE Albany 5546.* .. =i

Telephone Yards 5032

Dr. M, Slupoicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rj to 
. ir nuo 5 iki S vakare



N A U J 1 E N O ». Utarninkas, Saiu , 1918,

Lietuvos Atstatymo Bendrove no ščro kaina 10 dolerių. Vienai yp itai 
parduodama 5 šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 

« « • ___ j. _ •_____ ___ ___________________________ ___ _ z- AtnnfllzniD ii* nporii cLpIhmmac i n.parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose i 
1 1 • LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION VOtobliu kursas Užsisakymus siųskite ir

Reikalaukite informacijų šiuo adresu

Chicago ir Apielinke Inkai atliko solo smuiku ir pia
nu. Baigiant dar deklcmavo 
mažas vaikutis V. Babičiukas.

ROSELAND
Puikus vakarus.

, sausio 13 <1. vieti-

Roseland, JI1I.—Del patarnavimo 
registrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukta. Nuo sausio 
11 d. ji ir vėl prasidės. Mokiniui 
ir norintis mokyties nuilončkite nt- 
silankyti. —A. Grebells.

REIKIA DARBININKŲ NAMALŽEMC

artinasi daryta keletas dirbtuvių. » b
mas. Paskui ir vėl tęsėsi šokiai 
iki vėlos nakties. Publikos bu-

puikų pasilinksminimo vakarų

(.lucagiečiat dar nt'suspejo de
ramai apvalyt savo namus nuo 
sniego, kaip štai 
artinasi linkui C.hicagos.

nauja pūga
A mi rai pristatyta prie valymo jar-

terbach svetainėj. T. B B P Kliu-

(retezinkelių kompanijos u* 
rnii sto valdžia daro visu, kad

prie sniego kasimo, sakoma, bu
vo pristatyta 25 tūkstančiai dar-

šiandie ir vėl bus pradėta dar- 
s. Bet jeigu užklupusi audra

balių. Jaunuolių susirinko ga
uti skaitlingai ir, reikia tikėties, 
kad Kliubui liks gana gražaus

vo vienas iš puikiausių, kurį ka
da nors yra surengus minėta 
kuopa ir kokį tik man teko iki 
šiol .matyt ('bieagoje. Visi vei
kusieji savo užduotis išpildė 
kuogeriausia. Tiek dainininkus 
liek deklematorius, tiek visus ki

East Chicago, Ind.—L. D. Taryb«a 
susirinkimas įvyks sausio 17 d. 7:30 
vai. vakare K. Grlkšo svetainėj, 15.0 
Str. ir Northcote avė., E. (Tiicngo, 
Ind. Draugijų delegatai malonėki
te atsilankyti ant susirinkimo.

Kviečia Komitetas.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choras laiko savo repeticijų kas pel
nyčiu Pulaski Purk svet., — Choro 
nariai malonės lai įsidėmėti. ('.bo
ro valdyba: Pirm. J. G. Milchel, 1523 
VVicker Purk.; Rašt.— X. Shaikus, 
1639 Girard st.; Iždininkas—P. Jan
kauskas.

mingais delnų plojimais.

siško suparalyžavimo komuni
kacijos. aprybotam laikui.

REIK ALINGAS geras barbens va
karais arba pastovus.

Antanas Janauskas , 
4565 NVentvorth Avė., Chicago

Per Savininkų
81.100.00 nupirksi kampinį bizniškų 
lotų, 45 st. E. Troy St. N. W. kam-

$800.00 nupirksi rezidencijos lo
tą. Albany avė, arti 41 place.

•*2,200.UO nupirksi kampinį muri- 
REIKALAU.IU geros moters arba nį namelį, $1,200 įmokėjus, $11 į 

merginos, apie 30 ar 10 metų am- mčnesj. Ateikite ir pamatykite, šis 
žkuis, padorios, į gerus namus už namelis prie 3109 So. Fisk st., 1 blo- 
pilnų namų prižiūrėtoja ir gaspadi- kas West Morgan st., 1 blokas Nortli 
nę. Gera vietai teisingai moterei ar 35 st., Savininkai—3407 S. Fisk st., 
merginai. Darbas- apžiūrėt namus Phone Drover 9458. B. PETKAS.
ir pagamint valgį. Gera mokestis. -------
Rašykite laiškų adresu: L. Box 53.
Westvjllc. III. Arba pasimatskit >- 
patiškai: 132 West Street, \Vestville.

Pboue Drover 9158. B. PETKAS.

munikucija vakar įėjo į norma- 
hvi vėžes: centĮ’alinė.s gatvės ir 
gticžinkclių bėgiai lapo mažu
ma apvalyti. Vis dėlto pašali
nėmis gatvėmis, ypačiai tuose

Užrakino krautuvės ma- 
nagerj ir pabėgo

turčiais.
bristi.

miešta šia u tusia pūga buvo žy-

nuoji pūga paliks tokių jau 
■ dsakų.kaip pirmosios dvi 
aieago gali pritrukti anglių.

gauna nusipirkti kuro.

įrišėjai pereitą suDalą rado e- 
sant nekaltu, ir vėl traukiamas 
atsakomybėn, ši syk už ėmimą 
kyšių nuo kai kurių policistų už 
suteikiamus paaugšlinimus. Val

ogi'i jis turįs visus rcikia- 
dokumentus, kurie liudija, 

jogo llealcy i š t i c s ų buvęs 
papirkų ėmėjas ir tt. ši bylu, sa
koma, bus trumpa ir iš jos vals
tija išrisianti pergalėtoja. Po
nas IKalcy betgi mano kitaip.

mus

kaltu. leis Šildyties su pačiu
te ties ugniakuru.

Kaip greit prasidės naujosios

einamųjų metų 
išlaidoms

Einamaisiais 1918 metais Chi- 
cagos miesto išlaidos turės būti 
nemažesnės, kaip $23.107.575. 
Cokios nuomonės yra pats mie
sto iždininkas. Eugene N. Pike,

bai visų permatomų įplaukų ir

yra mažesnė nei pini tųjų me
tų. būtent virš trim milionais do 
lerių. Pereitų metų samatas bu
vo $2ti. 511,480.87.

Neveizint to. kad einamųjų 
metų išlaidas manoma sumažini 
trim mil. doleriu, vis dėlto mie- c

ii kur reiks imti min. sumą. Jei
gu gub. I.owdenas priešinsies su-

miesto ga-

Gal bus uždaryta 
dauK dirbtuvių

ryta daug dirbtus iii ir

Du apsiginklavę banditai va
kar užpuolė vieną Atlantic and 
Pacific komp arbatos krautuvę. 
703 \V. 17 gt. Užrakinę krautu
vės managerį viename pašali-

ne-! Vincas .\or\vooil (Noriiulas a- 
la Vaičulis), kuris sausio 7 d. na-

■ klį kirviu užmušė K. Matulį jau 
suimtas ir laukia teisino.

Vincas Norvvood a-la Norbu- 
las, Vaičulis buvo tikintis žmo-

lijos“ svetainė. Bcikiii todėl ti-

LSS. 81 kuopos metinis susirinki
mas įvyks sausio’ 1 7d. 7:30 vai. vak., 
Liuošybės svet., Wabansia avė ir 
Kampas Girard gatv.—Visi kuopos 
nariai malonėkite boti susirinkime, 
nes yra metinis susirinkimas.

Valdyba.

REIKALINGAS pardavėjas parda
vimui dviejų rų.Šių poptderiškiausių 
ir vidutinės kainos automobilių ir 
trokų. Turi kalbėti lietuviškai ir 
dirbti vien tiktai ant komišino.
5001 So. NVestern Blvd., Chicago 

Phone Prospect 651.

rifl5TERt*h

—K. Jamontas. PARDAVIMUI

siėmė iš rt'gislerio 35 dol. ir pa

naudojasi

tūli pieno pardavi-

barliniti dalykų stoviu.

po 20 centų už kvortą.

komųįų ištaigų nustatytas kai
nas? Dolerio patriotams viskas

Pakvaišęs senis 
nušovė mergaitę.

\Villiam l)alko\vski. 82 metu i
amžiaus. 1315 XV. 19 gt., vakar

mų aplinkybių. DaUcovvskis la-

jo kaimyno

Gal dėlto ir kuni-

jj socialistu. O gal ir del-

įima padaryta neblogas biznis. 
Kas tai sužinos. ..

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Standi
CukriiH, burokų arba 

nendrių, svaras ....
Miltai

bačkos maišas . J.
’š bačkos maišas ...
5 svarų bačkos maišas

Rusių Miltai
Bohetnian style !s bač. 1.274 1.12

e

.. 8- -8 te
(Maišas)

2.85 ......-2.98

33—37r 
Maišu.*

Bekasant 1 
keli šmotai 
Dalkowskio

k’čia ar netyčia — 
sniego nukrito ant 
šalygalvio. Pnsta-

dęs darban revolverį. Kasusių 
sniegą vaikų nenušovė; pataikė

Įpykus minia norėjo savotiš-

šaudė i m i- 4

policisto Bell kulka.
žmogžuda dabar guli Bride- 

yvell'o ligoninėj.

CIUERCL
Iš dr-jų veikimo ir kas kits.

surengė vakarą P. Jankaičio sve
tainėje. Pramogos pradėta šo
kiais, tarp kilų maršavo I.. B. B. 
P. Kliubiečiai.

Jaunoji deklematorka (var-

<lė labai gerai. Publika prispy-

ir trečią karta. Kiekviena kar- 4. 4 v
tą publika palydėjo ją griausmui 
gaiš aplodismentais. P-lė Jule 
\Vaišvilaitė skambino pianu tai-

Monologą “Garsus klebonas“ 
išpildė p-lė Ona Kalinauskaitė; 
publiką pilnai užganėdino.

blogai padeklamavo.

Didžiausiomis pagundomis ne- 
basis persekioja musų tėvelio 
tvaikas. Mušasi, niekina vic- 
t kita ir vis už. ta užsimiršėlj

po teismus pradėjo lampytics. Ir 
ko lik jos nedasimeldžia... Well, 
bei pažiūrėsime, ką dievas duos 
toliau.

šiomis dienomis snukiai su-

priežastis šaltis. Min. panele 
yra viena iš pažangiųjų Cicerus 
lietuvių mergelių. .Ii taipgi pri
klauso Vyrų ir M. Apšvietos dr-

Daugiausiai užverstas sniegu 
yra Cicero. Čia mat miestas jo

Nedėlioj, sausio 13 d. kun. A.

vių sniegų, nes, girdi, miesto val-

tų tai jiems. Tūli parapijonįs,

dažniausiai važinėti savo auto- 
mobilium 50 avė. Kiti pa
rapijonįs betgi nėjo kasti .vadi
nas, streikavo. Jie sako, “juk 
kad valdžia jo prašė, tai tegul jis 
ir kasa, dacol" —J. Aceris

Moterų
(lomai.

Vyrų ir Muterų Apšvietos 
Draugystė steigia vakarinę mo 
kvkla. kur bus mokinama siuvi- 
mo. mezgimo ir valgių gamini
mo.

Pirmas susirinkimas įvyks 
sausio 17 d.. 7:30 vai. vakare,

nėję, kampas U-tos ir 49-tos av. 
Cicero. III. Taigi moters, ir me
rginos, v Uos kurios tiktai supra
ntate svarbą ir naudą tokios mo
kyklos, pasistengkite ateiti. Ber

sis veltui mokyklos nurodymais.
Pašalinės turės truputį primo-

Kurios norėtute sužinoti apie

1239 So. 49lh Ct., Cicero, III.Skaitykite ir Platinkite “N A U J I E N A S ”

Graliam miltai 1 sv.
Corn Meal

Balti ar geltoni .*... 
Maišas (Hominy), svai

Fancy head 
Blue rose .

Bulvės

........ 29—33
maiš. 28—31

Pienas
(’.ondensed, j geriausias
Vidutiniškas .............
Evaporated. nesald. ..

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių .................
Prastesnis ...................
Iš šaldytuviu .............

dutterine
Plytose ......................
Šmotuose .....................
Vidutiniškas ...............

Kiaušiniai

Pupos (bonus;Limu ..................................
Slyvos, geros svarui.

Vidutinės.................
Prastesnės ...............

Kumpis, geras, svarui
Praselsnis ...............

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

Taukai

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

Kalakutai 
švieži ...............

Vištos 
šviežios ....
Gidžiai, švieži

Antįs

Indiana Harbor, Ind. 
lavinimas susirinkimas 
(lėly j, Sausio 21 š. m. 
čiaus svet., 1 
7:30 vai. vak 
šile dalyvauti, nes bus svarbios dis 
kusijos.

įvyks pane- 
V. Mikalovi- 

2112 — 137 St. Pradžia 
.—'Visi draugai malonu

Fin rast. P. Matonis.

Indiana Harbor, Ind. — Sus. Liet. 
Am. 185 kp. susirinkimas įvyks sr- 
redoj, Sausio jan. 16 d. 7 vai. vakare. 
Ant Mikalojaus svet. 2112 137 St.— 
Norinčius prisidėti prie kuopos, ma
loniai kviečiame atsilankyti.

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. Ramia pigi.

A. Kaminsky,
1009 E 61 .Str., Chicago, 1)1.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą Ir d»«- 

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

svaras 
.. 5 u- 6Ej 

■ .. 5! •*—6’/a 
svaras 

.... 11—11 

.... 10—13 
(10 svaru) 

k. . .21—27 
(Kenas 

.... 18—22 
16 u—18¥2i

svaras 
50—55

11—50 
s vartų 

32—35.
31—31 
29—33 

tuzina> 
63—79

......  43—40 
svarui 

... 16 te-19 - 

........... 17—20
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11—14
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31—35
44—49
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30—35 te
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svarui
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31—35
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28—33

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
viu ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
gų. Msi.šaukilc: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Duodama diplomai.
Patreaos daromos pagal Jų- 

sų iniera—bile stailės arba dy
džio, iš bile i«adų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Kiikanaužienės. Amili'joS Paraitės ir 
pusbrolių Juozapo, Antano, Ignaco ir 
Benedikto Pocių, visi Kauno guli., 
Šiaulių pavieto, Geržgerio kaimo. Jie 
palįs lai atsišaukia arba kas juos ži
no malonės pranešti jų adresus. Aš

PARSIDUODA 2 ‘sliovvcase’ai” ir 
3 “wa)leasc’ai”, kur galima vartoti 
aptickoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 '‘seifas” dvi gu
botu durim, 1 ‘‘bęnčius” dėl laikro
džiu taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 \V. 22 st yštoras) Cliicago.

Veronika Stupuraitė, 
1317 So. Hermitage Avė Chicago,

•ĮIEŠKO KAMBARIŲ

II).
PARDUODU pigiai barbernę ii 

kartu "pool Room”, priežastis par
davimo: savininkas išeina į kariuo
menę. 3102 \V. 10 St., Chicago.

Tel. > ards 3654
AKI kERKA

MRS.A. VIOIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika

vus Pennsylvanios ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. U žily ką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

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

Chicago.

prie gerų žmonių ant 'l'(»\vn of Lake.
Atsišaukite laišku. B. B.
<1601 So. Paulina SI., Chicago.

JIEŠKO PARTNERIŲ

GEBA PBOGA ĮGYTI BIZNI.
Galima prisidėti ant pusės, arba 

paimti visa. Biznis išdirbtas per 10 
melų. Coal yards ir ledų sandėlis, 
Ciceroj yra tik vienas. Yra visi į- 
taisymai. Tymai, motorinis (rokas 
ir kiti reikalingi tam bizniui daly
kai. Atsišaukite šiuo adresu:

Šilaitis and Co.,
IGth St. and 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI žuvų sankrova ir 
grosernė. Nuo seno laiko išdirbta 
vįela, grizli eina prekyba per 23 me
tus. Parduosiu su namu arba be na
mo. Vieta randasi prie 1866 S. Hal
sted gatv. Kiekvienas teisingas pa
siūlymas Ims priimtas. Atsakykite 
anglu kalboj.

J. (i OO DMA N. .
1806 S. Halsted St.. Chicago.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy* Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tol. Drover 7179.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne-
OF1SAS: 2359 So. Leavitt Str. 

dčhlieniais 10- 12 išryto.
Tel. ('anai 1916. Chicago, Ht.

REIKIA DARBININKŲ

UŽ PIGIAUSIA kainų parsiduoda 
harzdaskutykla, patogioj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų. Naujausi 
intaisymai, ant trijų sėdynių. Savi
ninkas eina kariuomenėn. Norintis 
šj biznį ingiai nupirkt kreipkitės lai
šku į Naujienų Ofisų, pažymint 163.

REIKALAUJAM RAKANDA1

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlvį, Ketverge ir Su bato}

Pirmas Floras 15e. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

dėžutės 
19—23 
27—33

crcam) svar.
... 28^—35
... 31 39
............. 8—9

žuvįs (sahnon)
Pink ...........................
Red Alaska ...............

Suris
Amerikoniškas (full 
šmote .......................
Supiaųstytas ...........

Balta duona, svarui ..
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduok jums šiomis kaino
mis.

Pranešimai
Indiana Harbor, Ind. šiuo prane

šu Indiana Harbor ir apielinkčs lie
tuviams ir XII rajono draugams, kad 
LSS 217 ir 201 kuopų vakartfs, ren
giamas naudai XIJ rajono ir kuris 
turėjo įvykti sausio d., delei blo
go oro neįvyko.^ Vakaras dabar į- 
vyks sausio 20 d., toj pačioj (Kos
ciuškoj svetainėje, 3809 Cedar St., 
Indiana Harbor, Imi. Pradžia 5:30 
vai. vakare. —PASARGA: Kurie tu
rėjote nusipirkę tikietus ant viršmi- 
nčto vakaro, bus geri tie pat|s.

—Rengimo Komitetas.

St. I.ouis Mo.—Pirmas naujai su
sitvėrusios SLA. 214 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 20 d.. 1-nių 
vai. popiety, Ilarugary Hali, 10-ta ir 
Parr St. Geistina, kad draugai SLA. 
nariai iš artymesnių kuopų atvyk
tų pasveikint naujus narius.

—Org. Klastaitis.

LSS. 22-ros kuopos lavinimoHi va
karius įvyks šiandie, sausio 15 d. Mel- 
dajio mažojoj svet., — 2242 \V. 23rd 
PI. Pradžia 8 vai. vakarą Bus pa
skaita. Skaitys d. P. Balčikonis te
ma; “Kiek yra vertas darbinnikas”. 
P<> paskaitai —diskusijos. Kviečia
me visus, kur nori susipažint tuo 
klausimu. —Komitetas.

Lietuvių žemės Korporacija 
Jauja Vyrų su mažu kapitalu 
dėti prie korporacijos, kaipo 
rinimu. Darbas ; 
mokestis, patyrimas

roika-

užtik- 
ant visados, gera 

; nereikalingas.

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

Chicago, 111.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pijjią kainų, $125.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė
liausios Iliados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianų su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už. $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsiūto*

_ ’ve- 
----- --------  vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

PATLMYK1TE! Reikalingi moters " J W
patarnauti namuose laike ligos, taip- „Ų 1 v JtŲ n

i...i„-h., „AL-nKiAM n-it. Viskas v ai totą vos 9 savailgi baliuose arba vescJijose, kreip
kitės i mane. A. DOBKI FAVICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

613

REIKALINGA 500 LIETUVIU
PJAUSTYT LEDO

$2.75 dienoje. Arti .miesto
Dykai kelionė

SAM CUMM1NGS
\V. Madison St., Chicago.

REIKALAUJAM E merginų prie 
tvarkymo naujų ir senų vilnonių 
skudurių. Mokama gera mokestis. 
Pastovus darbas.

B. COHEN and SON 
1244 So. Union Avė., Chicago.

REIKAL1NGA prityrusių langų 
valytojų.\ ’

CHICAGO CLEANING CO.
62 W. VVashlngton St., Chicago.

REIKALINGA .mergina prie na
mų darbo, nejaunesnė 20 metų, mo
kestis ir geras užlaikymas. Pastovi 
vieta norinčiai turėti nuolatinį dar
bų. Kreipkitės) laišku į Naujienų 
ofisų pažymėdami No. 1(>2.

REIKALAUJU — gero kriaučiaus, 
kad galėtų dirbti kautus ir skirtus 
prie kostumieriško darbo. Darbas 
ant visada. Mokestis gera. Atsišau
kite tuojaus. \Vm. I 
3549 Ogden Avė.,

ra.
'orius,

Chicago, III

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografų, 2 JeweJ 
points. ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir ir ke
letu rakandų už pirmų pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota I 
mėnesiai. 1520 N. Wcstcrn Avė., 
Chicago, III.

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

RANDAI

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

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, UI.

Garsinkis ‘Naujienose’


