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Anglijos darbininkai už Rusiją
... ■■■—i     " —       I . ^1.         ■, ... - ..... ,   

Pritaria Rusijos taikos 
sąlygoms

Jau dabar išsivystė konferen
cijoj didelis nuomonių skirtu
mas apie politišką ateitį lenkų, 
lietuvių ir latvių. Po to gimė 
\sitikinimas, kad vokiečiai, nu
jausdami jog jie greičiau gali į- 
vykdinti savo norus linkui tų 
dalykų Brest Litovske, nedaleido 
perkelti tarybų į neutralę šalį.

Kviečia centralinių valstybių gy
ventojus remti Rusiją

True translation filed \vith the post- 
nmster at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLUOS DARBININ
KAI REMIA RUSIJOS
TAIKOS SĄLYGAS.

IT i pažįsta tautu apsispren
dimo principą. Pritaria 
Indi jos apsisprendimo tei
sei. Pasmerkia aneksijas.

LONDONAS, sausio I5J An
glijos Darbo Partija šiandie pa
skelbtame pranešime Rusijos 
žmonėms paskelbia, kad Angli
jos žmones priėmė Rusijos 1x4- 
ševikų tautu apsisprendimo pri
ncipą ir kad nebūto jokiu anek
sijų dėl Anglijos, ypač viduryj 
Rylų Afrikoj ir Indijoj.

Anglijos darbininkų prane
šimas.

Darbo partijos pranešimas, 
išleistas kurtu su unijų kongre
so parlamentiniu komitetu. sa

ki) !
“Mes pasiekėm karės krizį. 

tarybos Brest Litovske tapo 
pertrauktos, kadangi vokiečiai 
atsisakė pripažinti tautu apsi
sprendimo principą ir taikos be 
aneksijų doktriną. Taip elgda
mosi centralines valstijos aiš
kiai kalba varde militaristinės 
valstybes.

Pagelba Rusijai.
“šiame krizyje Anglijos žmo

nes turi prabilti, kadangi, ru
sams tik tuosyk gali pasisekti jų 
dideliame ir pavojingame dar
be, jei juos išvisur rems žmo
nės.

“Anglijos žmonės turi pa
skelbti Rusijai ir centraiinems 
valstybėms, kad jų tikslai sutin
ka su Rusijos; kad mes taipgi 
nematome kitokio budo panai
kinimui militarizmo nedorybių, 
kaip apsisprendimas ir panaiki
nimas kontribucijų.

Apsisprendimo teisė Anglijos 
kolonijoms.

“Pavartojant šį Rusijos prin
cipą prie musų pačių dalyko, 
mes suprantame pakeltąją pro
blemą. txt mes nesipurtoine nuo 
jos.

“Anglijos žmonės priima jo
kių aneksijų principą dėl Angli
jos imperijos. Musų dalyke tas 
paliečia viduri Rytų. Afrika ir 
Indiją.

“Mes norime priminti Rusijos 
žmonėms, kad Anglija, pamo
kinta pražudymu Amerikos ko
lonijų 18 šimtmetyje, buvo pir
moji moderniškoji valstybė su
teikusi pilną apsisprendimą kie
kvienai grupei jos gyventojų, 
pavyzdžiui. Kanadai. Australi
jai, Pietinei Afrikai ir Naujajai 
Zelandijai.

“Mes priimame principą taip- 
gi dėl Indijos ir kitų Anglijo.* 
šalių, nors mes manom, kad Čh 
Anglijos valdžios rekordas duo-tarybas į kitą vietą.

du inažni progos išmetinėji
mams.

“Mes ketiname sutikti tai 
greitesniu išsivystymu savival
dos.

Taikos kongresui.

“Mes gerbiame augščiausią 
Turkijos žmonių neprigulmybę 
jų pačių šalyje, bet nūs mano
me, kad jų valdymas kitų tau
tų yra trukdymu jų pačių tau
tinio vystymosi.

“Musu valdžia pasižadėjo nie- 
kuriomi ssMų tautu arabams, 
palestinams, armėnams, kad Tu
rkijos valdžia nebebus ant jų 
uždėta. Ino turėtų rupi n t tęs 

taikos konferencija ir pastovi 
l irplautinė organizacija, kuri, 
nu s tikimės, bus ten sutverta.

Afrikiečių klausimas.

“Tropiškoj Afrikoj’mes pa
kartojame musų atsižadėjimą 
tmelotijųi. Nitkas net v i rt i na. 
kad juodosios rases gali pačios 

valdyties. Jos tik gali pasakyti, 
kad kuri-nors valdžia, po kuria 
jos gyvena yra bloga nekurtais 
ar visais atžvilgiais ir nurodyti 
tuos blogumus, nuo kurių jos 
norėtų pasiliuosuoti.

“Mes manomi', kad taikos 
konferencija paves visą tropišką 
Afriką vienodai tarptautinei ko
ntrolei.

Atsišaukia į Vokietijos žmones.

“Mes maldaujame centralines 
Europos žmonių patiems išsi
reikšti, ar priversti jų valdžią 
prabilti už juos atsakyme Rusi
jai ir mums.

“Mes atsišaukiame j juos pa
smerkti aneksijas Europoje su 
tuo pačiu nuoširdumu, su ko- 
kiuo mes jas pasmerkiame Azi
joj-

“Mes atsišaukiame i juos duo
ti lygią apsisprendimo teisę fra- 
neuzams, alsiečiams, italams, 
lenkams ir danams, nariams jų 
valstybių, kaip Rusija davė Fin- 
landija.i Kurliandijai. Lietuvai 
ir Rusijos Lenkijai”.

True translation filed vvith the post- 
rnaster at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI YRA 
SUSIRŪPINĘ.

Mano, kad negalima bus su
sitaikinti su vokiečiais.

VVASHINGTON, s. 15. Pas 
bolševikus yra jaučiamas dide
lis susirūpinimas delei pavojin
go'krypsnio Brest Litovsko tai
kos tarybų, šiandie čia gautie
ji oficialiai pranešimai sako, kad 
tarp bolševikų plėtojusi nuomo
nė. kad su Vokietija galima tar
tis tik kaipo pergalėtojais ar 
pergalėtaisiais.

Ir tik delei augančio nujauti
mo, kad Rusijos delegacija yra 
pilnai priešo rankose Brest Li
tovske, buvo bandoma perkelti

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
INSTRUKCIJOS TAIKOS
DELEGATAMS NEPA

KEISTOS

Vokietijos delegatai laikosi 
senųjų instrukcijų.

BERLINAS, Sausio 15.—Už
rubežinių reikalų miuisterio pa- 
gelbininkas baronas von deni 
Bussche-1 laddenhausen prane
šė reichstago didžiamjam komi
tetui. kad instrukcijos duotos 
užrubežinių reikalų ministeriui 
von Kucblmann apie taikos ta
rybas Brest-Litovske yra nepa
keistos.

True translation filed \vith the post- 
inastcr at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI AREŠTAVO

RUMUNUOS AMBA-
, SADOR1Ų.

Atsimokejuntft ujHhcitavi
mą bolševikų.

LONDONAS, s. 15. ---- Vietine

Rumunijos legacija paskelbė, 
kad Petrogrado bolševikai areš
tavo Rumunijos ambasadorių 
su visu jo štabu.

Manoma, kad areštavimas pa
darytas atsiiuokėjimui už areš
tavimą daugelio bolševikų agi
tatorių Jassuose, Rumunijoj./

(Bolševikų valdžia paskelbė 
sausio 2 d., kad besilankęs Ru
munijoj bolševikų komitetas ta
po areštuotas ir butų buvęs su
šaudytas, jei nebūtų įsimaišę ka
zokai. Keli susirėmimai Rumu
nijoj įvyko tarp rusų ir rumu
nų kareivių).

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

APIE STEIGIAMOJO SU
SIRINKIMO SĄSTATĄ.

Išrinkta 520 atstovų, didžiu
ma social-revoliucionieriai.

PETROGRADAS, s. 15. - I- 
kišiol į Steigiamąjį Susirinkimą 
yra išrinkta 520 atstovų. Iš jų 
161 yra bolševikai, o 267 sočia V 
revoliucionieriai. Kitos partijos 
yra mažos ir daugiausia atstovai 
maximalistų. 11 ukrainiečių at
stovas sudaro didžiausi# grupę.

Visos svarbiausios tautos yra 
atstovaujamos. Atstovaujami 
net čuvašai su baškirais. Kadetai 
(konstitucionulistai - demokra

tai) turi 15 atstovų.
Tokiu bndu social-revoliucio- 

nieriai kontroliuoja Susirinki
mą. Tcčiaus dar nežinoma kiek 
iš kairiojo jų sparno balsuos su 
bolševikais ir kiek iš jų dešinio
jo sparno neatsilankys.

True translation filed with the post- 
nutster at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Gaisras Washingtone.
/

VVASHINGTON, Sausia 14. - 
šiandie VVashingtono sapiorų 
barakuose kil.šs gaisras sunaiki
no armijos sandėlius ir keletą 

kitų namų. Gaisras be daugy
bės kares reikmenų, sunaikino 
ir f1,000,000 maisto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
FRANCPA SKOLINA PI

NIGUS Ukrainai.
Paskolino 2,000,000 rublių.

LONDONAS, s. 15.' — Sulig 
Times korespondento praneši
mu iš Odesos, Francija paskoli
no Ukrainai 2.000,000 rublių au
ksu. Francijos pinigų dirbtuvė 
taipgi atspausdino Ukrainai da
ugybę popierinių pinigų.

Gen. ViniČenko savo ilgame 
raporte Radai sako, kad Franci
ja, Suv. Valstijos, Anglija, Bel
gija ir Rumunija labai indomau- 
ja susiorganizavimu Ukrainos 
respublikos.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, January 16, 1918, 
4s reąuired by the act of Oct. 6, 1917
LENKIJOS ŽYDAI REI

KALAUJA LAISVES.

Reikalau ja panaikinimo spe
cialių įstatymų, o ne vien 

žodžių.

1IAAGA, s. 15. Žvdų korės 
pondenlų biuras patyrė iš Ber- 
lino. kad Lenkijos teisių ir so
cialių reikalų ministeriai tarėsi 
su žy<hj vatlovais ir miestų tary
bomis apie išrišimų z.y<lų klavi 

simo Lenkijoj.
Žydai pasakė ministeriams,, 

kad šiame dalyke turi būti dau
giau, negu premiero Įiranešimas 
prižadantis laisvę ir tiesą. Jie 
pasakė, kad yra absoliučiai rei
kalinga panaikinti specialius žy
dus paliečiančius įstatymus, 
kaip revoliucija paliuosavo Ru
sijos žydus, šalinimas žydų iš 
kaimų turi būti panaikintas, tai
pgi žydų vietos turgavietėse, tai
pgi turi būti panaikinti dvigubi 
mokesčiai už ligonbučius, kurių 
dabar reikalaujama iš žydų.

Ministeriai atsake, kad žydų 
emigracija iš Lenkijos yra pa
geidautina ir užklausė vadovų, 
ar jie bendradarbiautų tokiam 
projektui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Smarki kova 
Vokietijoj

VOKIETIJOJ EINA SMA
RKI KOVA SU PAN- 

GERMANAIS.

Liberalai susirėmė su pan- 
germanais taikos sąlygų 

klausime.

AMSTERDAM, s. 15. - Vo
kietijos krizis, kuris augo nuo 
pan-germanų ofensivo prieš už- 
rubežinių reikalų ministerį von 
Kuehlmann pasiekė augščiausią 
laipsnį ir gali įvelti šalį į politiš
kų vargų verpetą. Mirtinga ko
va eina tarp pan-germanų kari
ninkų iš vienos puses ir kaizerio 
\Vilhelin ir liberalų partijos iš 

kitos puses. Nekuriu tikrinama, 
kad pergalėtojais išeis karinin
kai.

Su jų grasinimu prieš karinės 
propagandos pan-germanus ga
li pasisekti priversti augštes- 
niuosius sluogsnius nusilenkti 
prieš užgriebimų programą.

Tcčiaus kancleris von llert- 

ling ir Dr. von Kuehlmann bus 
priversti vesti smarkią kovą 
prieš pan-gennanus, jei jie vėl 
nori pasirodyti prieš reichstagą.

Pan-gennanai, vadovaujami 
von Hindenburgo ir gen. Lu- 
dendorff nori pasinaudoti tuo 
faktu, kad talkininkai atsisakė 
reichstago didžiumos taikos be 
dalyvauti taikos tarybose Brest 
Litovske, kad tuo panaikinus 
aneksijų ir kontribucijų prog
ramą.

Iš kitos puses liberalai vado
vaujami von Hertling’o ir Dr. 
von Kuchlmann’o, yra remiami 
socialistų, nori pasilikti ištiki- 
rtiais taikos idealams, išreikš
tiems garsioje reichstago rezo
liucijoje liepos niėn. 1917 m.

Kron-princas gelbsti karinin
kams ir teikia savo tėvui pata
rimus.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

IŠMETĖ LAUK JUNKE
RIUS.

Karininkų mitingas virto 
• taikos konferencija.

AMSTERDAM. s. 15. Leip- 
zig Volks Ziitung rašo, kad ne
senai įvykęs Jenoje falhcrlando 
(junkerių) partijos susirinki
mas virty laikos konferencij;/ 
1000 buvusių salėj žmonių už
puolė ant estrados, išmetė lauk 
pjiii-gcrmam.i k; 111 l < >.į i >» prio- 
mū rezoliucija už laikos tary

bas.

Perspėja apie pavojų.

Municb Post smarkiai užpuo
la fatherlando partiją ir pare
mia \Vilsono poziciją linkui pri
pažinimo centralinių valstybių 
slavų gyventojų reikalavimo au
tonomijos.

“Rusijos iLvoliucija sužadino 
tautinius jausmus tarp Austro- 
Vengrijos slavų iki užvirimo’, 
rašo laikraštis. “Visas slavų pa
saulis sukiltų prieš mus, jei mes 
bandytume uždėti ant Rusijos 
pažeminančias sąlygas.

Sulig Berlino pranešimo 
šiandie socialistų organas Vor- 
waerts rašo:

“Pan-germanai bando uždėti 
ant kaizerio jų pilną aneksijų 
programą rytuose ir vakaruose.

“Toks žingsnis reikštų umią 
rezignaciją kanclerio von Hert- 
lingo ir užrubežinių reikalų mi- 
nlsterio Kucblmann ir pamatinę 
permainą Vokietijos politikoje. 
Žmonės nori žinot kur jie stovi“.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

UŽDARĖ TEATRUS IR 
SALIUNUS

Kad sutaupinus anglis.

INDIANOPOLIS, Snusio 15 - 
Federalis kuro administratorius 
Dr. Henry Jamieson po nepasek- 
iningų bandymų gauti užtekti
nai anglių, šiandie paliepė užda
ryti teatrus, saliumis, biliardines 
ir kitas neViip reikalingas įstai
gas. Jos bus uždarytos iki kol 
jiems nebus leista vėl atsidaryti.

Reikalauja pakėlimo algos.
NENV.YORK. — Sustreikavo 

1500 marškinių ir vaikų bluzių 
siuvėjų, reikalaudamos pakėli
mo algos 15 nuoš. Streikierės 
yra susiorganizavusios į AmaL 
gamated Clothing Workers of 
America.

Amerika tariasi apie ėmimą 
svetimšalių kariuomenėn

Mano imti kariuomenėn 21 metą 
jaunuolius

True translation filed with the post- 
inaater at Chicago, January 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMERIKA J IEŠKO SUSI
TARIMO SU TALKINIKŲ 

VALSTYBĖMIS.

Apie ėmimą tų valstybių pi
liečių kariuomenėn. Ta
riasi ir su Rusija.

WASHlfcGT()N, D. C., sau
sio 15. — Valstybės sekretorius 
Lansing šiandie pasuke, kad už
ganėdinantis progresas padary
tas tarylMise tarp Suvienytų Val
stijų ir Anglijos, Francijos, Ita
lijos ir Rusijos, kurios, mano
ma, neužilgo suteiks keturias 
sutartis, kurios reikalaus bile 
vienos šių šalių pavaldinių, tu
rinčių tarnauti kariuomenėje, 
pasirinkti ar jie nori kariauti 
po savo šalies vėliava, ar tos 
lies. kurioj jie taikinai gyvena.

Jau padaryta sutartis palie- 
čiahti iišus Anglijos pavaldi
nius, jų tarpe ir kanadiečius, 
ir tikimasi, kad nemažiau kaip 
200,000 kareivių bus surinktu 

tarp svetimšalių, dabar gyvena
nčių Suv. Valstijose ir turinčių 
tarnauti kariuomenėj sutartyj 
i š< lest y ton i i.s są lygom is.

Sekretorius Lansing tikisi ( 
kad neužilgo jis galės įteikti na
ująsias sutartis senatui, kuris jų 
laukia. Nelygybė pirmame 
drafte, paliuosavusiame nekli
nuose distriktuose daugybę 
svetimšaliŲų pagimdė skundu^ į 
kongresą ir šį valstybes depar
tamento žingsnį.

Palies ir amerikiečius.

Toji pati sutartis, kuri privers 
tinkamus, bet nekariaujančius 
gyvenančius šioje šalyje Angli
jos, Francijos, Italijos ir Rusi
jos piliečius šioje šalyje stoti 
kariuomenėn, palies ir gyvenan
čius tose Šalyse amerikiečius.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
PLENUOJA APIE NAUJĄ 

REGISTRACIJĄ

Įnešta bilius, kad visi sulau
kę 21 m. turėtų registruo
tis. Tuo kasmet padidintų 
armiją 700,000 kareivių.

WASHINGTON, sausio 15. — 
Administracija nusprendė, kad 
registracija visų jaunuolių kaip 
tik jie pasiekia 21 m. amžiaus 
yra geriausiu bWdu palaikyti ar
mijos eih‘S pilnomis. Parinkti- 
nio tarnavimo amžius nebus pa
keltas virš 31 m.

Senatorius Chamberlain šian
die pagal prašymą karės sekre
toriaus Baker įuešč j senatų <ie- 
vynis bilius, vienus kurių įveda 
registraciją, pagal prezidento 
proklamaciją, visų tų jaunuolių,’ 
kurie sulaukė 21 m. amžiaus, 
nuo to laiko, kada įėjo galėn pa-' 
rinktinio tarnavimo įstatymai 
birželio 5 d. pereitų metų, šie re- 
gistrantai papuola po tomis pa
čiomis reguliacijomis, kaip ir

pirmiau užsiregistravę.
Apskaitoma yra, kad šiuo bū

du bus galima kasmet surinkti 
po 700,000 tinkamų kariuome
nėj žmonių. Manoma taipgi, 
kad bilius greitai pereis, kodais
gi jį remia administracija.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the tfct of Oct. 6, 1917.

BOMBARDAVO ANGLI
JOS MIESTĄ.

3 žmonės užmušta, 10 sužeis
ta bombardavime 

Yarmouth.

LONDONAS, s. 15. Oficia
liai paskelbia, kad pereitą nak
tį bombarduota iš jurų miestas 
Yarmouth. Apie 20 šūvių nu
krito miesto. Tris žmonės už- 
mušta, o 10 sužeista.

True translation filed with the posl- 
niastej' ai Cfritag<r. January 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
Bombardavo kruizeris ar 

suhm arina.

YARMOl'l H, s. 15. - Ihrieao 
laivo, kuris pereitą naktį bom
bardavo Yarmouth galbūt buvo 
submarina ar lengvas kruizeris. 
Bombardavimas, kuris prasidė
jo apšvietimu miesto dideliais 
žvaigždiniais šoviniais, tęsėsi a- 
pie 8 minutes. Gyventojai bu
vo užklupti visai netikėtai.

Delei tamsumo nakties priešo 
neužmatyta. Jis greitai vienas 
paskui kitą paleido apie 2d 25 
šūvius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 16, 1918, 
as reąuired by the act of OcL 6, 1917.

17 ŽMONIŲ UŽMUŠTA

Nušoko nuo bėgių traukulis.

HOUSTON, Tex., Sausio 14— 
Šiandie anksti ryte nušoko nuo 
bėgių Texas Central pasažieri- 
nis traukinis, kurie iš čia išva
žiavo nedėlioj į Dalias. NeJai 
ineje užmušta 17 žmonių ir9 su
žeisti. Visi užmuštieji yra iš Te- 
xas, baltieji.

Nelaimė atsitiko ties Bre- 
mond. Du plieniniai vagonai 
visai sudaužyti; juose ir žuvo 
žmonės.

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

Tiktai nesibijantis dirbti 
ir norintis pasidaryti ateitį 
teatsi&iukia, nes darbas yra 
pastovus.

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

NAUJIENOS 
1840 S. Halsted SL,

Chicago, UL
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Socialistų laimėji
mas Šveicarijoje.

pasekmių.
Taip dalykai stovi Chica

goje. Bet panašiai, rodos, y- 
ra ir su kitomis kolonijomis. 
Musų organizacijos daug da
ugiau reikalauja apšvietos 
darbininkų, negu jų yra. Ka 
bame čionai, žinoma, apie 
kompetenčius, nusimanan
čius tos rųšies darbininkus. 
Tokių “kalbėtojų”, kurie nie
ko neišmano, o pasiryžę yra 
kiekvienoje valandoje kalbėt 
apie “visas mokslo šakas” ir 
apie “pasaulio nuotikius nuo 
pradžios iki dabartinių die
nų”, — randasi apsčiai; bet, 
ant laimės, draugijos tolyn 
vis mažiau jaučia noro turėt 
su jais reikalo.

Yra daug priežasčių, dėl 
kurių taip trūksta pas mus 
tinkamų kalbėtojų ir prele
gentų. Bet kokios nebūtų tos 
priežastįs, dalyko pataisyt, 
bent umu laiku, negalima. 
Kolkas priseina tenkinties 
tomis jiegomis, kurias mes 
turime.

Galima tečiaus tas jiegas 
tikslingiaus suvartot. Jeigu 
draugijos ne kiekviena sky
rium jieškotų kalbėtojų, bet 
susitardamos tarp savęs; ir 
ne toje valandoje, kada jų 
prireikia, o stengtųsi apsirū
pint jais išanksto, tai tomis 
pačiomis jiegomis butų gali
ma daug daugi aus aptekti. 
Suprantama, toli ne visos 
prakalbos ir ne visi rengi
mai gali būt pagal šitokį pie
ną tvarkomi; vienok butų 
žymus palengvinimas vi
siems, jeigu butų pieningai 
sutvarkyta bent dalis to da
rbo.—

Apžvalga
True translation filcd with the post- 
master at Chicago, January 16, 1918, 
as r eq u i re d by tne act of Oct. 6, 1917.

KRYŽIAVOJA DARBI
NINKUS ANT POLITI
KOS AUKURO.

Tokiu antgalviu tilpo straips
nis laikraštyje “VVorld”, Deca- 
tur, 111. Jame skaitome!:

Samuel Gompers. tas orga
nizuotųjų darbininkų “didis 
senelis,“šiandie darbuojasi, 

kiek drūtas, kad atidavus or
ganizuotuosius darbininkus 
ne į demokratijos, o j demo
kratų partijos glėbį. 
Seredos laikraščiuose buvo 
paskelbtas naujas Gomperso 
pranešimas, kuriame pasako
jama darbininkams, ką jie 
privalo daryt ir ko jie nepri
valo daryt dabartiniais sun-j

bininkų reikalus, nė Į ką-nors 
kita. Darbininkų spaudos pa
reiga yra saugot ir kritikuot 
Gomperso veikimą, kadangi 
ji neturi jokių priedermių 
linkui jo; jeigu darbininkų 
laikraščiai nesaugos ir nekri- 
tikups jo, tai darbininkų ju
dėjimas bus praeities istorija, 
kuomet karė pasibaigs ir pa
saulis bus padarytas “saugus 
demokratybei”.

KIENO 
KLAIDA?

išgyvenę ir po dešimt metų šioj 
šalyj, nesistengė visai anglų kal
bos pramokti, kad galėjus do
rai susikalbėti. Kiti sako: kam 
girdi, reikia man tos anglų kal
bos —į pagyvensiu keletą metų 
ir grįšiu Lietuvon. — Bet jeigu 
anglų kalba nebus reikalinga 
Lietuvoj, tai gal nė tiek nebus 
reikalinga rusų ar li ukų kalbos; 
o kol šioj šalyj gyveni, kiek 
pikto žmogus nukenčia dėl ne
mokėjimo šios šalies kalbos!

— Iškė Bibėl.

Juo daugiaus gerų darbinin
kiškų knygų turėsime, juo pla
čiau pasklis socializmo idėja 
proletarų miniose, tuo greičiau 
sulauksime darbininkų klcsos 
išsiJ i uogavimo.

Kas užjaučiate darbininkų ju
dėjimui, kviečiu visus stoti ra
šytis j LDLD. kuopas, padėti 
draugams vykinti užsibrėžtus 

uždavinius. Nors šiandie juo-

Jonušas, M. Kemzūra, P. P. Puiskis, 
J. Medzis, M. Budrikis, C!. P. (neįs
kaitoma), P. M. Balsys, S. A. Milčius, 
A. K. M., S. Jurkeyič, J. Vitis, A. Sin
kus, Pr. Stašis, J. Pakaušis, P. Kra
paitis, Širve Parazinckis, J. Slapkn- 
vikas J. A. Turan, V. šimkrvičius. K. 
Dambrasky, J. Mineikis, Celia Stiti- 
linia, .1. Strazdas — po 25c.; J. Ja- 
nusevičius 20c.; K. Pulis, S. Klinga, 
A. Lankelis, 'l'horny Pilkauskas, D. 
Krapas — po 15c.; ii. Kueher, K. Ja
niūnas, A. (irušas, .1. Vareika, P. Sti- 
ga, S. Stankus, K. Tamek (neįskai
toma toliau), 1). Gronis, .1. Navickas, 
I) Cerkauskas, T. Krisatpavičius, M. 
Januš — po 5c.

“Keleivyje“ vienas, korespon
dentas iš Montello, Mass., apra
šo drg. L. Pruseikos prakalbas 
ir sako:

L.D.LD. Reikalai.

Socializmas vis progresuo- 
ja-

Nesenai jisai Įgijo stambų 
laimėjimą Šveicarijoje. Lap
kričio 9 d. įvyko miesto rin
kimai Šveicarijos federaci
jom sostinėje, Berne, ir jie 
davė socialdemokratų par
tijai didžiumą vietų miesto 
taryboje (Stadtrat’e).

Social-demokratai tuose 
rinkimuose iškovojo 5 nau
jas vietas; laisvųjų liberalų 
partija neteko 5 vietų, o kon- 
servatyvė partija neteko 1 
vietos.

Renkama buvo į miesto 
tarybą • ketvirtadalis narių. 
Visa taryba susideda iš 80 
narių, ir bėgiu keturių metų 
jie perrenkama išnaujo. Rin
kimų sistema yra proporcio- 
nalė, L y. kiekviena partija 
gauna tiek atstovų, kiek jai 
išpuola proporcionaliai bal
sų skaičiui, paduotam už vi
sus jos kandidatus.

Iki pereitųjų metų rudens 
social-demokratai turėjo 37 
vietas Berno miesto tarybo
je, ir buvo skasiuitlingiausia 
partija toje įstaigoje, bet 
buržuazinės partijos, suside- 
damos į daiktą, dar persver- 
davo ją 6 balsais.

Dabar miesto taryboj vie
tos yra padalintos sekamai: 
42 (pirma 37) priklauso so
čial-demok ratams ; 28 (pir
ma 33) — laisviemsiems li
beralams; 9 (pirma 10) — 
konservatoriams; 1 — krik
ščioniškam susivienijimui.

Kadangi social-demokra
tai turi absoliučią didžiumą 
vietų miesto taryboje, tai 
dabar ir visa pildomoji val
džia pereis j soeial-demokra
tų rankas.

Stoka 
kalbėtojų.

Prie musų nuolatos krei
piasi įvairios draugijos ir 
kuopos, prašydamos kalbėto
jų ir referentų. Dažniausia 
kreipiasi atskira organizaci
ja, bet ne retai ir kelios or
ganizacijos kartu—trįs, ke
turios Ir daugiaus. Ir devy
niuose atsitikimuose iš de-

Kitas dalykas, kurį mes 
norime šitame sąryšyje pa
liesti, yra kalbėtojų lavini
mąsi. Tarp musų darbinin
kų randasi gabių vyrų ir mo
terų, iš kurių galėtų išeit ge
rų kalbėtojų, jeigu tiktai jie 
atkreiptų į tai daugiaus do- 
mos. .

Kad galėjus gerai kalbėti, 
reikia žinot apie ką kalbi ir 
reikia mokėt išreikšt savo 
mintis tinkamoje formoje. 
Taigi “kandidatas į kalbėto
jus”, privalo stengties įgyt 
žinių (mokyties, skaityt ge
rus raštus, skaityt ir Įsidėt į 
galvą ką perskaito) ir moky
ties tvarkyt savo kalbą. Bet 
paprastai musų pradedantįs 
kalbėtojai to nedaro. Jeigu 
jiems pavyksta vieną, antrą 
kartą “užganėdint publiką”, 
tai jie jau skaito save kalbė
jimo ekspertais ir tolimesniu 
lavinimus! nebesirūpina. A- 
žuot stengęsi daugiaus išsi- 
lavint, jie laiko bėgiu įgįja 
tiktai daugiau drąsos ir... 
“garbės”, iki vieną gražią 
dieną jie Įsitikina, kad publi
ka jais nebeįdomauja.

Delei tokio musų kalbėto
jų atsinešimo linkui savęs, iš 
darbininkų tarpo iki šiol pas 
mus išėjo palyginamai labai 
mažas skaičius žmonių, suge 
bančių pasakyt gerą prakal
bą. Todėl kone visas prakal
bų sakymo darbas gula ant 
saujelės persidirbusių inteli
gentų pečių.

Tegul darbininkai lavinasi 
kalbėt, nes kitaip tie nusi
skundimai dėl kalbėtojų sto
kos niekuomet nepasibaigs.

ATŽME 1500 DOL IR PABĖGO.

Prelegentas nuosekliau išai
škino skirtumą tarpe bolševi
kų ir menševikų ir jų veiki
mą iki šių dienų revoliucijos 
Rusijoj; skirtumą tarp men
ševikų Kerenskio valdžios ir 
dabartinės bolševikų valdžios, 
kuri. ..
Čia’ kas-nors turėjo suklysti: 

arba korespondentas, arba pre
legentas. Nes menševikų vald
žios Rusijoje dar nebuvo. Ke
renskio valdžia buvo koalicinė, 
susidedanti per pusę iš socialis
tų ir iš buržuazijos atstovų; ir 
tarpe tų socialistų buvo tik du 
social-demokratai. O Kerenskis 
yra socialistas-revoliucionieris 
(dešiniojo, BrvŠkovskos spar
no); social-demokratu jisai nie
kuomet nebuvo, taigi negalėjo 
būt ir menševiku.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštai* šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Rusų kalba.

turėjoRusų kalba 
svarbos, dėlto kad Rusija buvo

pusantro šimto milijonų gyven
tojų, kurie, jeigu ir ne visi buvo 
rusai, bet gyvendami toje šalyje, 
turėjo mokytis ir mokėti rusų 
kalbos ir rašto.

Nežinomas banditas vakar 
užpuolė Thomą Carpos. kolek
torių, 121 W. Ohio gt. Pašovęs 
Carpos'ą banditas atėmė iš jo 
1500 dol. ir pabėgo. Banditas, 
matoma, buvo labai “busy“, nes 
bebėgiodamas išmetė 1,125 dol. 
Taigi pabėgo tik su 325 dol. Blo- 
gadaris nepagauta. Carpos gi 
nugabenta j Passavant ligonię. 
Maža vilties, kad bepagis.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

tus Sam Gompers buvo or
ganizuotųjų darbininkų die
vaitis ir jį pa vertė tuo dievai
čiu šios šalies darbininkų spa
uda. Šiąndie-gi, kada jisai 
tapo užkeltas ant darbininkų 
sosto, jisai suŽiniai ir gudriai 
išduoda darbininkus politikie
riams.

Keletas mėnesių atgal, kuo
met “didis senelis“ buvo St. 
Paul mieste, padėdamas su- 
organizuot “Darbo ir Demo
kratijos Susivienijimą“, kurį 
remia ir šelpia pinigiŠkai šios 
šalies karaliai, Nacionalės Vai 
zbos Asociacijos sekretorius 
viešėjo Washingtone, užtar
damas prieš VVilsono admini
straciją “atdaros dirbtuvės“ 
(open s h op) idėją kares lai
kui. Kiekvienas organizuotas 
darbininkas žino, kad “atda
ra dirbtuve“ yra mirtis darbi
ninkų organizacijoms, o p. 
Gompersas, kuris nepasiprie
šino jos užtarimui, pritarė jai.

Per ketvirtdalį šimtmečio 
darbininkų spauda Suv. Vals
tijose rėmė ir gynė Gomper- 
są. Kuomet piniginiai intere
sai ir dienine spauda trempė
jį po kojomis, darbininkų spai žinoma, metimų kalbų žino- 
uda ištikimai stojo už jį ir re- jįmas geras daiktas, nes ką mo- 
mė jį visuose keblumuose ir Į k^ į() lierejk ant pečių nešti. Bet 
prie visų aplinkybių. Bet už Į stebėtinas dalykas, kad lietuviai, 
šitą pai amą darbininkų laik- Į atVažiavę į Ameriką, visai nesis- 
laščiai šioje šalyje negavo is tengia išmokti šios šalies kalbos, 
p. Gomperso nieko. Per visą dap lnažjauL_ rašt(), bet vis grai- 
savo veikimą darbininkų ju- bstosi nisų kalbos 0 juk ang- 
dėjime jisai nė kartą nepada-h^ kalba yra daug naudingiau 
re jokio žingsnio, kad pa re-Į ni()k^įi ne kaįp rusų, ypatingai 
mus arba sustiprinus darbi- Lia kur anglų kalba viešpatau- 
ni ūkišką spaudą. Stambieji ju. antra> anglų kalba daug pla- 
garsinlojai Suv. Valstijose^ pasalllyje išsiplėtojusi negu 
menkai teremia darbininkų 
laikraščius, kadangi tie gar
sintojai, beveik be jokio išė- ,l’ kiek nuims galės būt rusų 
mimo, yra organizuotųjų dar-Įkalba reikalinga ateityje? Labai 
bininkų priešai. Darbininkų Į M<d but, kad ji mums bus tiek 
laikraščiai visose šios šalies reikalinga, kiek rusams ■ — lie- 
dalyse vos šiaip-taip stumiasi I tuvių kalba.
diena iš dienos. Jie ka tik Tautos ir tauteles, kurios nuo 
gyvuoja, bet. jie visuomet yra Į senų laikų buvo paglemžtos ir 
pasiryžę stot už Gompersą, o Į sudarė Rusų imperiją, dabar i- 
už savo paramą jie niekuomet nla atsiskirti, arba dar atsiskirs, 
nesusilaukė nė trupučiuko pa- h' bus savarankės. Būdamos 
rainos iš jo pusės, negu! tik- Į savarankėmis, arba autonome- 
tai prieteliškų žodžių ir gerų mis šalimis, tos ne rusų tautos 
linkėjimų, kurie betgi, reikia vartos savo kalbą, o ne būtinai 
pastebėt, neina perdaug toli Į nišų. Tas pat gal bus ir su lie- 
reikale
ir suteikimo jiems progos lan
kyt mokyklas šiais brangme- 
čio laikais.

Kk’kvienas Šamo Gompcr- 
so darbas paskutiniais dvejais 
metais buvo atkreiptas į tai, 
kad privertus darbininkus re
mti Wilsono administraciją ir 
demokratų partiją. Jisai pa
naudoja demokratybę ir pat
riotizmą, kad nukryžiavo]us 
darbininkus ant politikos 
kuro, ir darbininkai bus 
kryžiavoti, pirmiau negtu 
spės apsižiūrėti, jeigu jie ne
pastatys budrios sargybos sau 
got savo reikalus. Praktiš
kai, kiekvieans žingsnis, kurį 
daro Wilsono administracija, 
yra pragaištingas organizuo-l Ihiga. Su lenkų, ar rusų kalba, 
tiems darbininkams, o p. Go-Į kurioms daugelis lietuvių vis 
m pers stoja už administraci
ją, neatsižvelgdamas nė į dar-* vaduosi, o betgi musų žmonės,

pa penėjimo kūdikių tuvių kraštu. Jei, pagalinus, 
Lietuva ir išgautų savarankybės, 
nepriklausomybės,tai vis dėlto 
ji, be abejo, po karės ji įsigys 
nors savyvaldą..... vistiek, ar ji
pasiliktų Rusijos ar Vokietijos 
ribose. O turėdama savyvaldą ji 
vartos ir naudosis savo kalba, o 
ne svetima, ir ypač rusų kalba 
jai nebus būtinai reikalinga ži
noti.

Kaip sakiau, kokias kalbas 
žmogus moka, vis yra gera’, bet 
jeigu jau mokintis svetimų kal
bų, tai geriau mokintis ir pažin
ti tokias, kurios turi didesnės 
praktinės vertės. Mums čia, šioj 

gyvenantiems, reikia bū
tinai mokintis ir šios šalies kal
bos, nes ji kasdien mums rcika-

au-
nu-
su-

dar lenkiasi, čia niekur nepasi-

žodiš į Draugus

Draugai ir Draugės!
Nebeturėdami savo organo, 

esame priversti kreiptis į gerbia
mas Naujienas, kad jos mums 
duotų vietos pagvildenti musų 
gerbiamos organizacijos reika
lus.

Jau buvo rašyta organe apie 
sutvėrimą Wisconsino valstijoj 
LDLD. gyvuojančių kuopų Ra
jono, kad galėjus sparčiau dar
buotis darbininkiškoje dirvoje.

Nors jau esu minėjęs organe 
apie tas kuopas kur jau gyvuo
ja, kaip tai: Milwaukcc, Racinc 
ir Kenoshoje, bet dar yra ma
žesnių miestelių, kur dar nėra 
LDLD. kuopų. Sheboygan yra 
nemažas būrelis lietuvių, bet 
ten iki šiol dar nebuvo LDLD. 
kp.; taip ir daugiaus yra pana
šių miestelių, kur kuopų nėra. 
Sutverus Wisconsino valstijoj 
Rajoną, organizatorius galėtų 

pasidarbuoti, kad sutverus kuo
pas visur, kur jų dar nėra.

Mes, draugai, gerai žinom LD 
LD. tikslus, kam ji yra suorgani
zuota, bet dar sykį atkartosiu, 
kad butų aišku ne vien tik LDLD 
nariams, bet ir gerbiamiems 
Naujienų skaitytojams, kad jie 
patįs nuspręstų, argi nėra verta 
remti tą organizaciją.

Lietuviu "Darbinnku Literatu- C €
ros Draugija turi sau užsibrė
žus šį tikslą: leisti tokius raš
tus, kurie keltų darbininkų mi
niose klesinę sąmonę, auklėtų 
darbninkuose socializmo idėją ir 
„solidariškumą ir šiaip jau teiktų 
jiems žinių iš įvairių mokslo ša
kų. Leisdama knygas iš dailio
sios literatūros ir įvairių mok
slo šakų, ši draugija betgi labiau
sia rūpinsis leisti raštus gvilde
nančius darbininkų klausimą 
visoj jo apimtyje.

Kaip matom, draugijos yra 
užsibrėžtas labai platus veiki
mas literatiškoje dirvoje, bet 

draugai ir draugės, atminkim, 
jog draugija be musų negali tų 
savo uždavinių išpildyti.. Prad
žia jau padaryta puikiai: išleis
ta du naudingu darbininkiškai 
klesai veikalu: “Karė Ko Dė
lei“? ir žinomo musų rašytojo 
Jono Biliūno Biografija, Ant ry
tojaus po socialės Revoliucijos’’, 
parašytas K. Kautskio ir d. P. 
Grigaičio išverstas, jau spaudo
je. Ketvirtas stambus veikalas 
“K. Markso Ekonominis Moks
las“ dar verčiamas į lietuvių 
kalbą (gal jau yra baigiamas, ir 
šiais metais bus išleistas). Nors 
draugija jauna: rugpiučio mė
nesyje, 1915, pradėjo gyvuoti; 
iki 1917 m. jau buvo apie 95 
kuopos ir apie 4000 narių (gal 
tos skaitlinės ii’ nėra visai tei
singos, nes prie galo metų nespė
jo centro sekr. viską* pranešti).

Tokios literatūros mums, lie
tuviams darbininkams, labai 
stoka, kad tikroje šviesoje paro
dytų mums musų priešus — 
kas mums, darbininkams, nelei
džia laisvai organizuotis, kas 

kausto musij protą ir kūną tais 
retežiais kurių iki šiol proleta- 
rijatas nepajiege nutrenkti nuo 
savęs. Bet jau atėjo laikas, kad 
ir mes, lietuviai darbininkai, 
drąsiai turime stoti po viena 
tarptautine brolybės vėliava, kad 
bendromis jiegomis sutvarkius 
tuos mums nukaltus klerikalų 
ir kapitalistinės sistemos pan
čius. Teprasmenga jie ant vi
sados!

das debesis gula ant musų, dar
bininkų, padangės, bet mes tą 
lengvai pergalėsime, kaip mes 
savo spėkas sujungsime į daik-

| darbą, broliai ir sesers!
Kviečiu visus,, kaip kuopas 

taip ir pavienius narius gyve
nančius Wisconsino valstijoje, 
pasidarbuoti, kad galėjus dau
giaus suorganizuoti naujų LD
LD. kuopų. Beto, įsteigti Wis- 
consino valstijoje gyvuojančių 
LDLD. kuopų Rajoną. Draugai 
RacinieČiai tam dalykui mielai 
pritarė, tik iki šiol negavau ži
nios nuo Kcnoshicčių. Kurios 
kuopos dar nesvarstėt šio klau
simo, malonėkit kaip galint grei
čiau kuopų susirinkimuose ap
svarstyti ir pranešti 56 kp. se
kretoriui šiuo adresu: S. A. Dc- 
mentis, 244 lianover st., Mil- 
waukee, Wis.

Draugai ir draugės- Tcnebu- 
nie mano balsas tyrlaukiuose 
suskambėjusiu, bet lai stojas 

kunti ir gyvena tarp musų, su
sipratusių lietuvių darbininkų!

S. A. Dementis.

Aukos politiniems kaliniams 
šelpti

Collinsville, III.
LSS. 18 kp. susirinkime dėl dviejų 

minėtos kuopos narių kalinių surin
kta: LSS. 18 kuopa 5 dol.; pavie
niai: A. 5L Metelionis, J. (iudeliaus- 
kienė, A. Gudeliauskas, F. Bakaitis, 
V. Katilius, P. Dzidolikas, F. Skama- 
rakas ir J. čebenauskas. , A. Karpa
vičius. Visi po 25c. Viso labo 7.35.

Harrisburg, III.
LSS. 187 kp. aukojo 5 dol. Nariai: 

Stiver Liebus 1 dol.; Joe šerkšna, 
Joe Sood, Ig. Lingevic, A. Bangelis, 
Ant. Gcrultauskas — po 50c. Mary 
RaugrfHenė 25c. Viso §8.75

Newark, N. J.
A. Kasparaitis $1.00; Karo! Jau

nius, Frank Weber, T. Kaškiavičius 
— po 50c.; John Dobinis, Kazys Jo
naitis, Philip Cuns, Adelė Gasparai- 
tis, Jurgis Daugėla — po 25c. Viso 
$3.75.

Muskegon, Mich.
Vardai aukavusių jau tilpo Naujie

nose. Viso prisiuntė $9.35.
Marvville, III.

Surinkta LSS. 106 kp. Aukavo: J. 
Plečkaitis, A. Dereškevičius, V. Jakš
tas, S. žalnieraitis, J. Prietanis, P. 
Dolsta, A. Juknaitis ir P. Vierai- 
tis — po 50c.. J. Plečkaitienė, M. Jak
štienė, P. Dereškevičius, M. Kasakai- 
tis, F. Puskerevich, J. Romonaitis, J. 
Vieraitis, J. Knataitis ir P. Muraus
kas — po 25c.; S. Badok ir V. Iva- 
sienė — po 10c. Viso $6.45.

Brooklyn, N. Y.
Aukauta LSS. 83 kp. susirinkime: 

S. čekauskas, B. Kaulinicnė, A. Bal- 
laitis, Z. J. Juška, B. Skirmantienė, 
V. Zabulionis, A. Bilda — po 25c. 
Smulkių aukų 61 c. Per vestuves Z. 
P. Juškos ir Meškauskaitės surinkta 
$610. Viso labo $8.46.

Montello, Mass.
Per LSS. 17 kp. pasidarbavimų su

rinkta ir M. Januškevičiūtės prisiųs
ta 21 dol. Aukdjo: Joseph D. Vait
kus $k00; Mat. Kanapovičius, F. Ka- 
spar, Mikesinskis — po 50c.; V. 
Zmuidinovich, A. Kneilis, .1. Kiaunis, 
S. Smith, A. Venslauskas, J. Vircliu- 
nas, A. Sereika, J. Jautikas, V. Zarau- 
skas, B. Bulben (neįskaitoma), S. P. 
Audrusis, S. Sleinis, S. šimelis, S. 
Puidokas, C. Šakunas, .L Mikienas, P. 
Beržinis, P. Petrulis, J. Kaudzcvirius, 
J. Jurkus, J. Masteika, A. Juzis, P. 
PcsHs, M. Navickas, Joseph Vaičiū
nas, Chi Kristus, J. Sidaras, A. Iva
nauskas, P. Vaitekūnas, P. Kruszas, 
Antanas Vaitkus, Steve Pleto, Povi
las Valiackas, L. Gustin, K. Krakė
ms, J. Voveris, P. Andruliunas, S.

Rojalton, III.
LSS. 191 kp. 2 doleriu; A. Siman<»- 

yičiuN, L. žving’las, Juozas Aiidcljus, 
Ona Benduskienė — po 50c.; J. Zu- 
rauskas, J. Pulenauskas, And. B» 11a, 
And. Skaron, S. Seimel. Ad. Jv«anuch, 
A. Kiršis, D. Pečius, J. Šimkus, W. 
I*atch, J. Brosaitis, A. Baranau* k is, 
Kaz. Kemczis, M. Ražienė, P. B lė
nas — po 25c.; A. Kiršis, Petronėlė 
Kiršienė — po 15c. Viso labo $8.05.

MrKeeH Kock, Pa.
LSS. 50 kp. $3.00; J. Briedis 50c ; 

V. t zubalis 30c.j A. Klimas, F. Ru- 
dzevice, A. Vaičiūnas, A. Sutkus 
po 25c.; A. Varnas 20c. Viso $5.00.

Monensen, Pa.
Surinkta LSS. 166 ki>. Aukavo: K. 

Kupris, I. Banis—po 50c; J. Stockie- 
nė, J. Dielinilaitis, M.Sackavičius, A. 
Paulauskas, J. Karušinskas, 1*’. Baco- 
viče, J. \Venclovas, F. Stockus, Ago
ta Stockienė, Omagaris — po 25c.; 
A. Paulauskas, K. M. Kazlauskas po 
15c; K. Macinskas 10c. Viso $3.90.

Binghamlon, N.Y.
S. J. Pciiyre 40c Benedict Pucata, 

A. Rapšis, 1’. Maldaikis (? ar kitail)), 
D. Stafikavic h, J. Hescuik, J. M. Ka- 
minsky, K. Wojock, J. Skroby, .1. I.e- 
pa, B. Kaminskas, J. Grabauskas, .1. 
S. Arnauskas, J. VoicukaskaSj J. A- 
Ieksandrow, J. Cherkes — po 25c; 
A. Manionis, P. Manionis, J. Ivanau
skas, A. Pagiegala, L. Seinai i imas. J. 
Markūnas, G. Gugas — |>o 15c; Vik
torija Žmitriutč, P. Mikalijonis, M. 
Zverblienė, J. Kozininska, J. Ogin- 
tas, W. Cerkesiutė, M. Murausku, J. 
Wczis, J. K. Zvcrblis — po 10c. M. 
Micislavas — 8c. Viso labo $6.18.

Meriden, Conn.
P. Burauskas, A. Caponiš — pn 2 

dol. S. Valeckas, J. Kapelis, Yvanau- 
skas — po 1 dol.; A. Gajamis, S; Ba- 
rnadišius, S. KasČiukas — po 50c; 
V. T. .lūkimas, J. Vaiskunas, A. Kum
štis, M. Subačius, Susintkas, J. Dii- 
beneckas, Skleis (neišskaitoma) — 
po 25c. Viso laba $10.25.

Chicago. III.
Sulinkta M. Meidažio svetainėje. 

Atsiuntė B. Fabrica:
14. Nestik, AL Černius — po 1 dol. 

L Kristopaitis — 60c; J. Jovakaitis, 
J. Capaitis, M. Bacevičius, J. Masa- 
lis po — 50c; Ji Macys 30c; J. Paru
lis, J. Rabbis, F. Šležaiis, J. P. Mar
kus, F. Paulonis, D. Spatile — Iš 

i .Mac h ak, O Atkacaitis, M. Mulkius, 
D. Sinjoka, J. Shinkunas, To Ix>l Ve- 
gis(: neišskaitoma), P. VVillis, A. K. 
Vazlis. K. Ciurlis, B. Navarajušas?, 
J. Jankauskas, A. Gudelis J. Vcrbi- 
ca, J<. Mokevičius, A. Gudelis, J. Jur
gaitis, J. Budris, A. Longevičienė, 
Dambrauskas, J. Nareikis, J. Paša
lius. J. Januška, V. Šatas — po 25e. 
O Gudins, W. Batakis, L. Wezis. po 
—20c. J. Pechuras, K. Bepukis, M. 
Vezis Draugutis (?), F, Ahchus po 
15c. Ašvilas, X., J. Tylba P. Manke- 
vičius, J. Gudelis, J. ŠVilis, |>o —10c. 
Viso labo $13.95.

Visiems aukautojams varde kali 
nių tariu ačiū. Gal kur yra klaidu 
pavardėse, nes kaip kurios vargiai 
buvo išskaitomos. Teiksitės atleisti.

Rockfordo, Poh Kalinių šelp. 
Komiteto Raštininkas,

A. Meldažis.

Nariai Cook County Real Estate Ta r y boa 
A. PETRATLS & CO. 

Kcal Eatate Ofisai
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino nnmui, lotus ir farmas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri apetraktua, pamro popieraa
NOTARY PUBilC

Tol W. 85ta Ratvi 
kampas Halsted Drover 2443

Pranešimas Naujieniečiams!
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CHICAGO TELETMONE company

permainų arba pataisymų, kurie 
turi būti padaryti jųjų surašuose.

Reikaluose gero patarnavimo 
. naudotojai prašomi kreipties j

Commercial Department 
Official 100

The Chicago Telephone Dinectory

Atiduodamas Spaudom 
Vasario 1-mą

RDTL•t A H

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirminus — Elektriškus Dar
bus: 4vedu į senus ir naujus 
namus elektrą, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visą darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

Repair Co.
2417 W. 45th Si., Chicago 

Tel. McKinlj 5233.

Į KORESPONDENCIJOS į
ALLOUEZ, MICH.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo "Naujienų” metinio sukaktuviu apvaikfi- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicago!), ir žinomojo musu rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, UL 

Telefonas Yards 1546.

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

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

Vario kasyklų karalijoj, 
t -

' Šios apygardos viešpačiais yra 
Calumet and Heckla Co.» kuri 
yra rodsi ir didžiausia vario ko
mpanija Amerikoje. Ai kompa
nija yra atsižymėjusi savo žiau
rumu. 1913-14-tais metais va- 
riakasiu streikas buvo snlaužy- 
tsa ačiū tos kompanijos pavar
totoms bjauriausioms priemo
nėms. Jinai nesigailėjo tuomet 
pinigų; suorganizavo burius t. 
v. M<ieputies” iŠ visokių valkatų, 
parsitraukė dar ir kariuomenę. 
Laike to tai streiko kompanijos 
agentas ar samdytojas 1913 m. 
Kūčių vakare buvo įnagis pa
gundymui katastrofos, kur žu
vo arti šimto moterų ir vaikų 
Calumet svetainėje. Nesigailė
ta nei pinigų, nei žmonių gyvas- 

{ čių, kad tik nedavus darbo žmo
nėms didesnio duonos kąsnio. 
Ir kompanijai pasiseki. Keleto 
mėnesių variakasių pastangos 
nuėjo vėjais.

Bet dabar! Dabar kas kita. ..
Prieš šiuos naujus 18-tus me

tus risi šios “kaparinės kontres" 
“didlapiai” ištriūbijo net edito- 
rialuose apie kompanijos didį 
miela širdingumą. Visi—girdi—• 
šios apygardos miesteliai, kurie 
iš tos industrijos pasilaiko, ne 
tik tos kompanijos darbininkai, 
turėtų būti dėkingi kompanijai 
už tokį “sacrifice” ir išreiškė 
viltį, kad, girdi, žmonės “apver- 
tins” tokį kompanijos “pasiau
kojimą”. ...

Dalykas mat tame, kad toji 
kompanija praeitų metų pabai
goje išdidžiai pasiskelbė, kad ji 
savo darbininkams, iš savo ma

lonės, mokėsianti... tą pačią 
mokestį ir ateinančiais 1918 me
tais nesumažinsianti algų. .. Va
dinasi, trįs doleriai ir trisdešimt 
šeši centai už 8 valandas kaip 
buvo taip ir tebebus.

Bet įnamių laikytojai, kurie 
dar laikė vyrus už. $30 mėnesyj, 
jau gruodžio mėnesyj pakėlė iki 
$33! Visokios drapanos čia la
bai brangios. Kasėjų batams rei
kia mokėti 6 dol. ir daugiau, ir 
prie to darbo teišlaiko tik kokius 
tris-keturis mėnesius. O kompa
nija sutinka “iš savo malonės” 
mokėti tą pačią mokestį kaip ir 
pirma mokėjo!

Ar begalimas didesnis pasiau
kojimas?

Ir užtai laikraščiai tą kompa
niją net ėdi tonaluose garbina 
(žinoma, tik nesocialistiški lai
kraščiai)

Didesniam darbininkų išnau
dojimui kompanija, žinoma, tu
ri ir dar savotišką patvarkymą. 
Pagal virtos gerumą yra nužy- 
įnėtas tam tikras vežimukų skai
čius, p v., 14 vež., už kiekvieną 
gi vežimuką virš tos žymės, mo
kama po 12c. (ant 2 žmonių). 
Bet vietas, kur galima liek pa
daryti, gauna lik žmonės, kurie 
išdirbę toje kompanijoje po ko
kį 12 metų. Bet, žinoma, nei 
ti<‘ nevisada gali padaryti tuos 
t. v. “bonus“ - priklauso nuo 

y v • mcenciaus .
Betgi ši kompanija yra labai 

“patriotinga”... Tik jos patri- 
otingumas apsireiškia tuo, kad 
ji. .. verčia savo nedamokamus 
darbininkus būti patriotingais. . 
Kiekvieną mėnesį kartais daž
niau užveizdos vis atranda ka
bliuką, kaip prisikabinus prie 
darbininkų su aukojimais; jeigu

ne MLaisv& Hondai”, tai Bande
lius kryžius, ar Mėlynas kryžius, 
ar šiaip kas. Atsisakyti negali
ma, nes tuoj iš darbo pavaro...

Per Šventes girtuokliavimų 
ir muštinių netruko. Vienas fi
nas girtas, gatvekario suvažinė
tas. Čia jau kaltas ir žmonių 
tamsumas, — Rafael Vargas.

CLINTON, IND.

Aukos a. a. Juozo Jasevičiaus
paminklui.

A. a. Juozo Jasevičiaus parniū
kiu! ir vaikinui aukojo Šie Cbn- 
tono lietuviai: Po 5 dol.: J. Dn- 
nilevi&a, J. Ropa; J. Gustainis 
$5.65; A. Gronskis $3.09; Po $2: 
T. Pe trąši tinas, L. Čeponis, M. 
Butkus; Po $1.50: S. Pętrašiu- 
nas, V. Bukaveckas, A. Kazake- 
ričia, J. Grybas; Po $1.00: K. 
Dumčius, J. Naujokaitis, P. Poš
ka, J. Gulbinas, J. Kulikauskas, 
J. Misiūnas, J. Mikužis, V. Gir
nius, J. Belevičia, A. Vainorius, 
V. Kazakevičių, J. Bastis, J. 
Staugaitis, A. Sadauckas, A. A- 
vulis, M. Gurnius, J. Medzis, C. 
Pesaventa, J. Skinderiu K. Mi
lius, P. Peckis, D. Vasiliauckas, 
M. Urbas; J. Sabaliauskas 85c.; 
Po 50c.: J. Miliauckas, V. Kali- 
nauckas, P. Norkus, J. Strimai
tis, J. Nezinis, P. Andritikaitis, 
AL Aleliunas; Po 25c.: A. Navar- 
danekas, J. Tarakauskas, J. For- 
lin, A. Guobis. Viso labo $60.00.

VVATERLOO, I0WA.

Baisus šalčiai.

Čia dabar dideli šalčiai. Sau
sio 12 dieną buvo 26 laipsniai 
žemiau zero. Del tokių nepa
prastų speigų garinėse įstaigose 
truko “paipos”, ir dabar nakti
mis gatvės tamsios, neapšvies
tos ir šiaip žmonėms didelis var
gas. Mat didžiuma gyventojų 
anglinių pečių neturi, o turi tik 
gazinius. Kad dabar gazo nega
li gauti, ir valgių virties negali, 
tai tenka šaltais užkandžiais ina- 
nyties. — A.Z.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti grajit 

į trumpą laiką 
per pus-bulso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

nesinaudojo jąja 
anksčiau.
PrivatiŠkos lek
cijos ant smui

kus, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIšKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

►

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas lle
Prie žiu kainą prlskaitoma ir 

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

ma^cmu^jnaaoaaaDHDBiaEiDooB 
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
Saugioje ir Tikroje Įlankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Baakoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Suoirienijimo Banką (Clearing House) Depozitą 
ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1000 BLUE ISLANI) AVĖ., kampas 10 gatvė®.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg. Co.

______ __ _______ ______ OTTO KUBIN 
rtį. Oeting Bros. Icc Co. vice-prez. T. Wilcc Co.

W. KASPAR 
prezidentas

OTIY) KASPAR 
vice-preeidentąs

VVILLLAM OETTING 
prez. Oetlng Bros.

CHARLES KRUPKA 
.vice-pr ert den tas 

PADftJIMAS 
PERVIRAI* 
KAPITALAI

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WltCE_ 

vtoe-prez. T. Vv 
JOZEF SIKYTA 

karterius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

prez. Atlas 
[Brevdng Co.

Dabar laikas %
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ 
šiems 1918 metams 

Kaina 25 centai
Sis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių. 

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St, Chicago, III.

REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAI
Ar naiuc jau ramias! puikus Rusijos Revoliucijos paveikslai? 
Jeigu dar ne, tai nusipirkite tuojaus. Kaina 25c.
J. B. AGLINSKAI, 3346 S. Halsted St., Chicago. Tel. Boulvard 7326

PEARL Q(JEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto 
1 jamos daugumos lietuvių, kurie fra 
Į Jija koncertiną ir augštai rekomeo 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupla 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri ilsias 
čiame dykai.

fieargi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago, H)

AKUŠEUKA
TeL Yards MM

MRS.A.VIOIUS
Baignsi Akušerijos Ko- 
l«ffiįą» ilgai praktika- 

vwb Penaaylvaaios ho- 
spitalėoe ir PhHadet- 
phijoj. Paoekm 
patarnaaka prie km»- 
dymo. Uždyk* doo4« 
rodą riBokteoe iigooo 
moterį ■ ir mergias > 

3113 So. Halsted Str^, 
(Ant antrų luin>) 

Chieago.

TELRPHONE YARDS **!’

DR. 4. JONI KAI Y 1S 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted SU Chica<o

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison sL, 

kampus Ashland Bouh, vir
šuj banko, Room 60<l

VALANDOS: 16—12 ryte; 5—6 
vak. PHONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS; 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

DR. M.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai bettn-ianru tin-orrA' per 1<5 me
tų kaipo Rydytoja-. chirurgą*
ir akušeri.*.

Gydo aštriai ir chrrmiSluM H*bj, vy
rų, moterų Ir vaikų, paxal 
metodai X-JEUiy ir kitokiu* elekUv- pria- 
tuitfUS.

Ofisą* ir Labarutorįja: 10*25 W. IMh 
St. neteli Ffek St.

VAJLANDOS: Noo 10—12 pietų, ir 
6—S nukarau. Teierbone Caru.! 3H0. 
GYVENIMAS: 3412 S. HaM^d Street

VAL.O’DOS : f—‘J ryto, tiktai.
1

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką. Vyrišką, 
1 aikų u vihų chroniškų ligų

933 S. Ashland Ave^ Chicago, I1L 
Telephone Haymarket 25 M

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 nopietų: 
7—S vakare. Nedėliotai* 10—12 die-t*.

3354 S. Halsted SU Chicago
Te lepūne Drover M93

Jūsų Akys
guli reikalauti 

gydymo arba a- 
kinių.

Mes galim jum 
tą pasakyt- Jrigu 
reikalingu aki
nių. juos galima 
gauti musų op- 
tiškame depar- 
tame.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki $4.
t ikro aukso nuo $5 iki $8. 

$3, 4, 5, 6, 7. 8, 
$6. 6, 7, 8, 9, 10 
atkreipiame ypatingų 

į mokyklą lankančius 
Jeigu jums skauda

Mes 
domų 
vaikus. 
galva, arba silpnos akys, atei- 

ite pas seną užtikimą akių 
gydytoją ir chirurgą, gyvenan
tį Chicagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI
............. ŠVIESA

Pritaikoma dirbtinės akys 
Akių. Ausų, Nouies ir Gerklės 
120 S. State «t., Antras augštas. 
Vienos durys į žiemius nuo 

The Fui r 
VALANDOS: 9 iki 7;

Ncdčldieniuis 10 iki 12.

--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Telephone Yatds 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. ChicagoI I

i 1
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki <S vakare !

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metas, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir

I
 a beinąs spėkų nuslojimus viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
jor Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmč stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu-

; matizmas pranyko, diegliai nebeoadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 men. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
rtidėjLstei ir linkiu visiem savo draugiau ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoMrdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTTTUTION J. Bultrenas, Prof.

1 707 S«> lUMed , TĄkąhone Canal 6417. Chicago, I1L i

VISUOMENĖS ATIDAI
Mes esame išdirbėjais frė- 
inų dėl paveikslų, visokio 
didumo, dideliame pasirin
kime. Mes iš mažų paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes tu
rime įvairiausių spaudinių 
paveikslų, dideliame pasi
rinkime, įvairiom pažiūrom 

Mes atliekam viršnūnėtųs 
darbus ant orderio, greitai, 
atsakančiai ir piginus negu 
kita panaši dirbtuvė.

Atsilankyk, rašyk arba te- 
lefonuok, o mes prisiusime 
musų reprezentatorių su 
sempeliais.

Reikalaujam agentų, krei
pkitės ypatiškai arba laišku. 
National Picture Frame Co.. 
2631 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Boulevard 9459.

ERB. Naujienų skai- 
y tytojos ir skaityto- 
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

Vyrišky Drapanų Darganai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerk|k

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui* 
’ tų overkotų.
' Visai mažai vartoti siutai ir oven 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir aiigščhuL Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

* S.GORDON
1415 & Hahted SU ChicaaKs Kl.

VALENTINE DRESSMAKLNG 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2336 W. Ma- 
dison. 1850 Wells 8L

137 Mokyklos Suv., Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sųknes už 
$10. Phonc Seeley 1643

KULI PATEK, Pirmininkė .

I
 TELEPHONE YARDS MM.

Dr.P.G. Wieper
Pričnimo valandos nuo 8 i kl 11 
U 'ryto Lr nuo 7 iki • vaL vak 
3.125 S<K HaLded SL Cbięžjph

v ak.
Cbtrag*.

it

Tdephone Humbvldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Kn.srus Gydytoju, ir Chirurgą. 

SpecialUtas Motcr:ikų, V>TJAkų ii .
Vaikų, taipgi Chro.iiakų Ligų 

OFISAS: 1579 Milwaukc» Avė..
Kampa* North Avė. Kambarys 2Ofi 

VALANDOS: 8:30 <ki 10 iirylo 
l :3O iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal suturimą 
1712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės.

v

Tel. Cicero 252

D r. A. P. Gurskis

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedrlioms pagal sutartį.
4847 W. Itlh St.. Cicero, IU.

Kampas l'JIti Avė. J

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, FU 

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 ix» pivt 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
tais Vitkumis ofisas uždary tas.

Telephone Yards 687

Dr. Ramser
AKIŲ SPECLALISTAS

Prirenk* visiem* tinkamu* akiniu*, vgiaart
nuoja ir patarimu* duoda dykai

784-M Mihrankee ave^ arti Chica*a a*r. »mi 
labo*. VALANDOS t Nuo 9 iAryto Dd faky
rui. Nedėliomli) nuo 9 iiryto Dd 1 po pMą.

Tel. Haymarket 2484.

TeL Annitaie >84

OR. A. d. KARALIUS
Sdlyfom llhlliiifiS

I SPINDULIAI 
1121 N. WeeUn av<.

V.-,.,*-'! * ■' * »

▼•kare.



NAUJIENOS, Ul»cag»- I» !■? & la, Sausio 16, 1918.

Chicago ir Apielinke
Na u j ienų Bendrovės 
direktorių posėdis

Naujienų Bendrovės direkto-
kai, žydiškai, lietuviškai ir lat-

die, sausio 16,

giai 8 vai. vak.—Visi direkto-

posėdyje ir atvykti laiku, nes 
randasi svarbių reikalų apsvar
stymui. Dienos tvarka bus pa
skelbta ant vietos.

Sek r. P. Cereška.

Chicaga išliko

Pavojus, gręsiąs visišku

tves povaliai apvaloma nuo 
sniego ir pristatymas maisto rei
kmenų gyventojams darosi vis 
lengvesniu. Buto, rasi bus iš

nuo panedūlio stovėjo uždarytos

Gali būt. atlėŠ ir mnis-

kaip yra sakoma.
su-

darbininkus.

i pradėt tyrinėjimą. būtent, ko

škai pakilo kainos kiauši
ams. šiandie žmogus uoreila-

skaitlingiausia tame mitinge.
—V. Burda.

Prapuolė mergelė
Policija įieško 10 metų mer

gelės Adeline Krich, 6028 Lafa-

ko, kad tatai jau ne pirmas sy
kis. Manoma, kad mergelę tu
rinti pažinčių su blogos valios 
asmenini.

Pavogė vežimą
veilokų.

vakar

vežimą, prikrautą naujų vilio
ku dėl S. V. kariuomenės. Ko

sinaudoti pavogtais veilokais, 
tai lieka paslapty}. Civiliai žmo
nės tokių veilokų nenešioja.

Pateko bėdon
Ponas .John Doolcy, 707 Sib- 
; gt. norėjo prispirt nepalan-

duot stiklą alaus.* -r

šuvį« Nepataikė. Ponas Joh- 
nas dabar sėdi šaltojoj ir duin’o-

lą alaus.

Raciųe avė. gatvekaris ties 19 
gi. vakar suvažinėjo nepažįsta
mą vyrą, apie 25 melų amžiaus. 

Į Nt laimįiigasai nugabenta i En- 
! glv\v<)\>d ligoninę. Perskelta ga-

kiau.šinių, kurie dar nuo patapo; sa- 
laikų stovėjo sukrauti šaldytu-1
vė*se, turi mokėt 50 centų tuzi-* Apipiešė skalbyklos

(•i už t. v. “šviežius kiau-!agentąnui.
Šimus ’, taigi tuos, kur netaipj Apsiginklavęs banc 
stipriai “kvepia“, reikalaujama ’ vak.ir u.ųjj uįpuoiė 
net /3 centų! į (laimdrk) agentą V.

J'ik ar iš tų tyrinėjimų bus' Atėmė 65 dol. 
kas gt ra tai kitas klausimas.
Dabar juk laikai, kuomet reika- Gaisras

as-negras

į išlaukini priešą“. Naminiai pi
ratai per juos neįmatomi. .. 2139 So. Kedzie gt. sunaikino di-

rst^lelioju, sausio 
gos socialistinių 
konftruncija laikė 
kuriame dalyvavo atstovai nuo

organizacijų

vėn pusnuogiai. Nuostolių pri
daryta už virš 100 tūkstančiu 
dolerių.

Bijo rauplių 
epidemijos

organizacijų. Tik nežinia kodėl 
lietuviai taip neskaitlingai atsi
lankė? Berods, musų atstovybė 
Konferencijoje yra viena iš sti
priausių. T'ik musų draugų-de- 
legatų apsileidimas nustumia

bertson su baime, kalba apie ne
paprastai pašokusį susirgimų 
skaičių raupais. Vakar butą a- 
pie dešimt susirgimų. Prisibi- 
joma, kad liga nuimtų dar lab-

91 ir 1985 metais.

Iš svarbesniųjų nutarimų rei
kia paminėti sekamus du, būtent

BRIDGEPORT
Prakalbos

visų Rusijos išeivių suvažiavi
mą. kuris įvyks vasario 1, 2, ir 
3 dd.. ir rengiamasi prie pauli

Sa tįsio 1 1 d. Mildos svetainėje 
social-demokratai “bolševikai“ 

surengė prakalbas paminėjimui

(9) d. Bungimo Komisija pra
nešė, kad svetainė f\Vust Siduu 
Auditorium) jau paimta ant 
sausio 20 d. ir pakviesta kalbė
tojai ir dainininkai. Prakalbos 
prasidės lygiai 2 vai. po pietų.

už jį. Tas, žinoma, darė blogą 
įspūdį į susirinkimą, ir nervavo

•guuai dau-aau, negu uz. 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 VVnshington Street, New Yoi’lc

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos gcriatisis draugas, kuris 
tikrai pagelti nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

J J.ibartim’s gyvetuino aplinkybės privertė n
dideli.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę t<>k:o pat gerumo ir pauclbingumo. Xe*i- 
<1 rokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
uz pigesnę čienią. *
Šią -riją tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
pakulio ženklas „IX KARAS” ir žodis 

.” o taipgi musų pavarde.
l’.\ I X ENl’ELIJ'R IS parduodamas visose 
. Galite gauti ir tiesiog iš mtjs Patariame 
liuką už (>5 centus, nes jame yra gyduolių

Pirmas kalbėjo Kukutis, lie
tuviškai, apie nuotikius devin
tojo sausio. 'Trumpiu sutraukė 
atsitikimus Rusijoj iki nuverti- 
m ui caro valdžios. Toji dalis 
kalinis buvo gera. Bet kada jis 
pradėjo kalbėt apie bolševikus, 

tai nė nebeįskaitys! jų nuopel
nui O pas kitus tas kalbėtojas 
mato tik nuodėmes. Bet tai juk 
yra nesąmonė. Toks vienų gar
binimas, o kitų niekinimas nie
ko neišaiškina. Ne ypatos svar-

Toliau sekė, deklemacija, ang
liškai. Reikia pasakyt, atlikta ji 
gana gerai, nes deklematorč kar
tu ir lošė, kas publikai labai pa
tiko. Deklenuivo “raudonoji 
mergelė“, kaip pats “tėvas ją 
perstatė, dar paaiškindamas, 
buk ji esą. didelė bolŠi'vikė. Nes 
kūdikiu būdama turėjo laimės 
sudėt ant Lenino kelių (?) (kas

puls labai norėjo kalbėti, tai 
šiems nedaug laiko beliko. Du

liuluviškai Brijunas. Jų visų 
kalbos ėjo apiu P. P. organiza-

metimą kalėjimai! 160 josios 
nariu. Binkta aukų org. Gvni- / €
'mo l'ondan. Surinkla .$50.00.

Žmonių buvo pilna svetainė.
—M. Petriukas.

NORTH SIDE
Nesiscka.

Ta “nortsaidė“. tur-lnit, yra 
nederlingiausia musų ganyto
jams dirva. Lietuvių čia neper* 
daugiausia. Bet ir lie patįs kaip 
yra sakoma, eina “paklydimo 
keliais“. Anava, laike kun. Bu
čio konferencijų, jeigu ne soci
alistai ir laisvainaniai, lai kuni-

Ibėti lik j koki pustuzini davat 
ku ir diedu. C A

Kode! sveil 
Mykolo skiepai 
Bučio prakalbų?

O kam man tos Bučio pra-

pasiklausytu

resni u.A

Nustebau tokia parapijom) 
kalba, ir pamislijau, kad jis tur
būt, vra kandidatas i bedievius, v c
Kreipiuosi i kitą.

Sakyk man, meldžiamasis, 
kode! jus, parapijonįs, pasida
rėte tokie “skupicieriai“? Deši
mtinę juk reikalinga atiduot.

Duok* geradėjau, duok!
atkirto parapijomis. Jis esą ne-

nų . Kunigai, girdi, nuo 
gina mus duoti ir duoti. Bet 
kad kapitalistai naudodamies 
dabartiniu sunkiuoju momentu, 
kraujasi sau milionų iš musų 
darbo ir gyvasčių, tai nė gu-gu. 
Anava, sako parapijomis, pats 
jų Draugas kokiais keliais jis 
stengiasi mus nuvesti?

su šio pasaulio viešpačiais, tai

tiesa, yra

gus negu kiti jo “stono broliai“ 
Bridgeporte, Wcstsidėj ir tt.

Bet parapijonįs įniršę ir gana. 
Girdi, o kodėl jis nesudraudžia 
anų, kur drukavoja savo Drau-

Je, bus bėdos, kuomet ir ave
lės pradės kelti buntą! ’

—šermukšnis.

WEST SIDE
Vakaras

Kadangi

gas oras, tai žmonių susirinko 
nedaug. Dargi neatsilankė ir 
tie, kur buvo sutikę dalyvaut va
karo programų. Delei to pro
gramas negalėjo būti išpildytas. 
Kalbėjo tik d. P. Dubiekas. Aaiš- 
kiho, kodėl klerikalai bijosi stot 
į viešus debatus*su socialistais ir 
lt. Vėliau prasidėjo šokiai, ku-

Regis, vakaro išlaidos viršys 
įplaukas, taigi draugijoms gal-

kišenių. —Kareivis

ROSELAND
LSS. 137 k p. vakaras.

ksminimo vakarą K. of P. sve
tainėje. Delei šalto oro nekuriu 
artistai iš Chicagos suvis negale-

ji programe savo roles išpildė 
taip puikiai, kad publika likos 
pilnai užganėdinta. P-lčs S. Sta- 
niuliute ir A. ŽemaiČiutė išpildė 
duetą “Kregždelė“ ir “Eisiu ma
mai pasakyti“ kom. Petraus
ko. Dainelės, matoma, labai 
užžavėjo klausytojus,, kad jie 
nieku būdu nenorėjo paleist pa
neles nuo pagrindų — plojo ir 
plojo, kiek tik pajiegė. Vakaro

kauskaitei, už šaunų solo “Lie
tuviška Daina“.

landą. Keikia tikėties, kad nuo 
dabar rosclandiečiai dažniau no-

manota“. Taipjau ir K. irP. Sar- 
paliai ir O. Paeiliui. kurie labai 
puikiai pagriežė trio. Boto, ati
darant vakaru vietinis ŪMI). Ai- t
do choras pritariant brolių Sar- 
palių orkestrai gana vykusiai pa 
dainavo mnrsalietę. Pagalios,

jai vaidino vieno veiksmo kome-

je“ Vaidinimas irgi išėjo ylių 
gerai.

Žiivusu ms už laisvę. Kita dalis 
programą betgi negalėjo įvykti, 
nes, kaip jau minėjau, daug ar
tistu delei bloii’o oro neualėio

ir blogo oro vis dėlto žmonių 
atsilankė netikėtai daug; Taigi 
nors surengimas to vakaro kno-

kia tikėties. kad liks dar ir pel 
no.

ir kita vakarų šiame sezone. Ga- c c

of P. svetaine bus kupina žmo
nių O tai dėlto, kad jame taip
jau dalyvaus musų pasižymėję 
artistai ir artistės. Lauksime.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras.....
MUtel

bačkos maišas.......
Vs bačkos maišas.......
5 svaru bačkos maišas .. 33—37r

Rugiu Miltai Maišo*
Boheniian style bač. 1.27—1.42 
Juodi, bačkos

.. 8-—8114
(Maišas) 

2.85—2.98

mm s
1.20—1.32 

29—33 
28—31
švara?

svaras 
11—14 
10—13

Graham miltai 1 sv.
Corn Mea!

Balti ar geltoni .......
Maisas (Hominv), svaras ..
Ryžiai.

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

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

Pienas (Kenas>
Condensed, goriausias .... 18—22
Vidutiniškas.............. 16%—18%<
Evaporated. nesald.............13—15i

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

Butterine
Plytose ......................
.šmotuose ..................
Vidutiniškas .............

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

Pupos (beans) .
Navy .........................

... 44—52 
... 44—50 

svaras 
.. 32—3o< 
... 31-34 
.. 29—33

tuzinas 
... 67—73 
... 49—57 
... 46—52 

svarui 
16K—19*4Lima ............................. ... 17—20

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

... 13-n 

... 13—16 
.. 11—14

Kumpis, geras, svarui ... 
I’rasetsnls ........................

Lašiniui geri} svarui . . .
Prastesnį . . . . . . . . . . . .

... 32—36
. . . 31—35

. . 41—49
... 37—12

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

svarui 
. 30—35 ^2 
... 29—34 

25*4—31
Kalakutai

.švieži ...........................
.šaldyti ......... ’...............

svarui 
.. 34--40 
.. 30—37

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

svarui 
. . 30—34 
.. 22 26

Antįs ................................ .. 31—35
Žąsis

dėžutės 
. 19—23 
. 27—33

žuvja (salmOn)
Pink ............
Red Alaska .

Sūria n .
Amerikoniškas (full cream) svar.
.šmote ........................... 28H-35
Supiaustytas ................ »---- --

Balta duona, svarui ................  8—9
Šitokiomis kainomis grosemlnkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik* 
tus. Jei kurt* jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet ^ieškokite tokių, 
kurie parduos jums Šiomis kaino*

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJ IEŠKAU kambario su valgiu

arba be valgio prie .švarių žmonių.
. Kas turite meldžiu atsišaukti. 

___ _______________ ė “ 
31 _ 39 3200 S. Kalstei! St.,

J. čcrnauskas, 
Tel. Drover 4429.

RAKANDAI

EXTRA
i priversta paaukaut sa- 
į veik naujus, rakandus 

Chicago.. ui retui p gi j kainą, $125.00 seki"
Jauna ] 

vo puikiu

RASTA—PAMESTA

Pranešimai

PAMEČIAU šernolę su pinigais-— 
811 su centais — ir raktukais; ant 
Csmaljiort avė., tarp Pcoria Ir Hal
sted st. Kas radote malonėkite su
grąžinti — busiu dėkinga ir gausite, 
gerą dovaną. Nastazija Gasiunaitė, 
2024 S. Pcoria St., Chicago,

Pirmas augštav priekis,

uz retai p g’ i Kainą, $12.r>.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 

ūkiu divonu, daven- 
3 planą su_25 in. gva- 

7_ ~ ...j
i s už $60.00. Sis 

. _ ___ s ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi j>o vieną. Atsišau
kite tuojnus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kcdzie avė , arti 22-ros gatvės, 
Chicago, Hl.

rakandus, 2
port, taipgi $.1 __ ,_______
rancija už $i ’> ir $225 Vietrola su 
brangiais rėk 
yra retas pigi.

Indiana Harbor, Ind. Ąiuo 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 ne|vyko. Vakaras dabar į- 
vyks sausio 20 A, tol pačioj (Kos
ciuškoj svetainėje, 3809 Cedar St.. 
Indiana Harbor. Ind. Pradžia 5:30 
vai. vakare. —PASARGA: Kurie tu
rėjote nusipirkę t įkirtus ant viršmi- 
nėto vakaro, bus geri tie palis.

—Rengimo Komitetas.

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

—Org. Klastailis.

LD1J). 18 kp. susirinkimas įvyks 
pūtnyčioje, 18 d. sausio 1918 metais, 
.1. Butkevičiaus svetainėje, 8132. S. 
Vincennes avė. Todėl visi nariai 
privalo atsilankyti nes, yra Inbai 
svarbių reikalų. —P. B. Masiunas.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks Seredoj, sausio R), ramu-, 
liūno ir Gudgalio svet., 1 117 So. 49th 
uve. Pradžia 7:30 vai. vakare. Buki
te. visi, nes svarbus reikalai. Norin
tieji pristoti į kuopą ateikite ir pri
sirašykite. Kviečia organizatorius, 

—A. K. Labanauskas.

. . Sausio 22 d. Mildos svetainėje L. 
S. S. 4-toji kuopa rengia prakalbas 
paminėjimui Kruvinojo nedčldienio, 
kur 1905 m. Petrogradą gatvėse žu
vo daug darbininkų, ėjusių pas ca
rą maldaut duonos ir laisvės. Kalbės 
Naujienų Redaktorius d P. Grigaitis. 
Kviečiame visus atsilankyti skaitlin
gai, . LSS. I kuopa.

Liet. M. Dr-stės Apšvieti! rengiamo 
teatro “Eglė žalčių Karalienė“ repe
ticija įvyks seredoj, 7:39 vai. vak. 
Aušros svetainėje, Š. Halsted ir 3ut;t 
gat. Visus lošėjus meldžiam būtinai 
atsilankyti. —Apšvieta,

Roseland, Ilk—Del patarnavimo 
registrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukta. N,ao sausio 
14 d. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
ir norinlįs mokyties malonėkite at
silankyti. —A. Grobelis.

East Chicago, Ind.—L. 1). Tarybas

vai. vakare K. Grikšo svetainėj, 151 
SI r. ir Northcote avė., E. Chicago, 
imi. Draugijų delegatai malonėki
te atsilankyti ant susirinkimo.

Kviečia Komitetas.

Choras laiko savo repeticiją kas pėt-
ChoroCho-

nyčiu Pulaski Purk svet., - 
nariai malones tai įsidėmėti 
ro valdyba: Pirm. J. G. Miteliui, 1523 
Wicker Park.; Bašt.— X. Shaikus, 
1639 Girard st.: Iždininkas—P. Jan
kauskas.

LSS. 81 kuopos metinis susirinki*
Liuosybūs svet., \Vabansia avė Ir 
Kampas Girard gatv.—Visi kuopos 
nariai malonūkite būti susirinkimu, 
nes yra metinis susirinkimas.

Valdyba.

LSS. 217 k pIndiana Harbor, Ind. 
lavinimus susirinkimas 
dėlyj, Sausio 21 š. m. 
čiaus svet., 2112 — 137 St. Pradžia 
7:30 vai. vak.—-Visi draugai malonė
site dalyvauti, nes bus svarbios dis
kusijos. —Fin rast. P. Matonis.

A. Mikalovi-

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės Antaninos 

Kukanatižienės, Amilijos Pokaitės ir 
pusbrolių Juozapoj Antano, Ignaco ir 
Benedikto Pocių, visi Kauno gub., 
.Šiaulių pavieto, Geržgerio kaimo. Jie 
patįs lai atsišaukia arba kas juos ži
no malonės pranešti jų adresus. Aš 
atvažiavau iš Argentinos.

Veronika Stupuraitė, 
4317 So. Hermitage Avė Chicago, 111.

Pajieškau sesers sunu: Juozapo 
Ramanausko ir Aleksandro Lubase 
Sznara; brolio dukters Alzbietos Mi- 
lašauskaitės. Visi Kauno gub., Šiau
lių pav. Kuršėnų parapijos, Pakur- 
šėnų sodžiaus.. J. Malašausko jau an
tru kartu pajieškau per laikraščius. 
Tūrių svarbių reikalų. Jie patįs ar 
kas juos žinote, malonėkite atsiliept.

J. Miller,
1146 S. 59 A ve., Cicero, III.

.liešįkitu 1*. Atlosimo, Kutino
gub., Panevėžio pav. Ramygalos pa- 
rapijos. Joskildų kaimo. Atsišauk 
mylimas drauge, ar kas kitas prane
škite jojo adresą: busiu labai dėkin
gas. St. Vertelka,
2515 Jefferson St., Gary Indiana.

Pajieškau savo pusbrolių ir pusse
serių pirmiau gyvenusių Chicagoje: 
Kazimiero, Elzbietos ir Katarinos 
Vaškelių. Paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pavieto, Jevaravo gin. 
Kupstu kaimo. Tegul atsišaukia ant 
.šito adreso: Motiejus Bulota, 
819 R. Bovvtnen Avė.,

23_ .33 East St. Louis, III,

REIKIA DARBININKŲ
n M Vi n ■ I vZr*nn* Ir Moterims VI-II H D D JI I ŠOKIOS rnitM metalo11 U K n U I Rrl>a medtio dirbamo mU Ii II Vali iapoae, fabrikuose, ho-
, ... toliuose, restoranuos, sa-
Aunuose, Hgonbučluose, raitln&e, sankrovos*, 
namuose Ir tt. Pamatyklt muša DIDELI eurais. Otriausios mokestįs.

Advance Employment Exchange 
2-raa augštaa.—-179 W. Waahington et

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, <H- 
vonus, $9.00; misinginės lovos, 022; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kcdzle Avė., Chicago.

RANDAI
REJKALAllJAMIC prityrusių mo

terų prie tvarkymo skudurų; šviesi, 
šiltu vieta, gera mokestis. Atsišau
kite į 1452 Blue Island Avė. Chicago •ATJDUODAMA randon kambarys, 

—švarus, elektros šviesa, maudynė, 
garu šildomas — dėl vaikinų arba 
merginų. Atsišaukite po 6 v. vakaro 
4600 So. Wood St., 3-čios Jub. front.

613

REIKALINGA 500 LIETUVIU 
PJAUSTYT LEDO 

$2.75 dienoje. Arti miesto 
Dykai kelionė 

SAM CUMMINGS
W. Madison St., Chicago.

HEIKALAU.JAME' merginų prie 
tvarkymo naujų ir senų vilnonių 
skudurių. Mokama gera mokestis' 
Pastovus darbas.

B. COHEN and SON
1211 So. Union Avė., Chicago.

HEIKALINGA prityrusią Jangą

62 W. Washington St., Chicago.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, nejaunesnė 20 metų, mo
kestis ir geras užlaikymas. Pastovi 
virta norinčiai turėti nuolatinį dar
bą. Kreipkitės laišku į Naujienų

REIKALINGAS geras barberis va
karais’, arba ant visados, darbas pa
stovui. Antanas Janauskas.
1565 Wentvorth Avė., Chicago

BUKALAO.lt' - gero kriaučiaus, 
kad galėtų dirbti kautus ir skirtus 
prie kostumicriško darbo. Darbas 
ant visada. Mokestis gera. Atsišau
kite tuojaus. \Vm. I*ocius, 
3549 Ogdcn Avė., Chicago, III

REIKALAC.nl geros moters arba 
merginos, apie 30 ar 10 metų am
žiaus, padorios. į gerus namus už 
pilną namu prižiūrėtoją ir gaspadi- 
nę. Gera vietai teisingai molerei ar 
merginai. Darbas—apžiūrėt namus 
ir pagamini valgį. Gera mokestis. 
Rašykite laišką adresu: L. Box 53. 
\Vestville, III. Arba pasimalykit y- 
patiškai: 132 VVest Street, \Vcstville.

PARDAVIMUI

RETA PROGA
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

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

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

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
8. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 

licago, III.

PARSIDUODA 2 'sliosvcase’ai” Ir 
3 “vvallcase’ar, kur galima vartoti 
aptiekųje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 “seifas“ dvigu
bom durim, 1 “benčius“ dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (storas) Chicago.

PARDUODU pigiai barbeynę ir 
kurtu “poni Hoom”, priežastis par
davimo: savininkas išeina į kariuo
menę. 3102 W. 40 St., Chicago.

PARDAVIMUI žuvų sankrova ir 
gr<»serne. Nuo seno laiko išdirbta 
vieta, gerai eina prekyba per 23 me
tus. Parduosiu su namu arba be na
mo. Vieta randasi prie 1806 S. Hal
sted gatv. Kiekvienas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Atsakykite 
anglą kalboj.

.1. GOODMAN, 
1806 S. Halsted St., Chicago.

Už PIGIAUSIA kainą parsiduoda 
barzdaskutykla, patogioj vietoj, biz-

įlinkas eina kariuomenėn. Norintis 
šį biznį pigiai nupirk! kreipkitės lai
šku į Naujieną Ofisą, pažymint 163.

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, į? recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke 
Ictą rakandu už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota Ii 
mėnesiai. 1520 N. \Vcstern Avė., 
Chicago, III.

NAMALžEMfi

Per Savininką
$1,199.00 nupirksi kampini liiz.nišką 
lotą, 15 st. E. Troy St. N. VV. kain- 
pa.s, ~

*800.00 nupirksi rezidencijos lo
tą. Albany avė, arti 11 piure.

$2,200.00 nupirksi kampinį mūri
nį namelį, $1,200 įmokėjus, $11 į 
mėnesį. Ateikite ir pamatykite, šis 
namelis prie 3409 So. I’isk st., 1 blo
kas West Morgan si.. 1 blokas Norlh 
35. st., Savininkas—3107 S. I’isk st., 
I’hone Drover 9458. B. PEI K \S.

NAl JAS I ir 1 kambarių mnrinis 
narnas prie 39-tos gatvės arti ('ralio 
dirbtuvių, dviem lovom miegamieji 
kambariai, maudynės, karštam van
deniui kubilai, ki»‘to medžią grindis, 
china klozetai, gatvė ištaisyta ir iš 
mokėta. $3650.90 grynais pinigais. 
Suteiksime didele paskolą pirkėjui.

MCDONNELL.
2630 \V. 38 St., Chicago. III.

AMATŲ MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyt- 
tės, stenografijos, type\vriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. »- 
heli: s isterijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dallia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 1 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki R:M 
3106 So. Halsted St., Chicago, DL

nfl5TER^l)5Y5TEn

Čia Yra Jusų Proga
Gauti geresnį darbą ir d«»- 

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, ki&enlų 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jin 

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

Master Deslgning School
J. F. Kasnicka, Perdėti nis 

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

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.

BUME BARBEI SCHOOL
612 W. Madison St, Chicago

MUZIKALI3 MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikus 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michlgan av. 
j Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, 111

EMOKYKLA
Jei Dori greitai ir pasekmingai išmokti Aogli- 

ftkai kalbėti, skaityti ir raSytl, tai lankyk mūsų 
tookyklį Apart Anglų kalbos, čia mokkania:- 
Lietunųkalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų " S.V.Valdybos Ptiekybos Teisių
Lotynų ” S. V.PiHrtybes Gramatikos

^Aj-itmetikos Geografijos Retorikos, ir tt,
rfir GRAMMAR ir HTGH SCHOOL Kursų. Gyve* 
lĮnaueras toliau mokiname per laiškus. Viskas 
ll aiškinama lietuviškai.

| American College Preparatory School 
Ž3K)3 S. Halsted St. • Chicaso Ilu.i 
fa KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ I

REIKALAC.nl

