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Petrogradas įieško ministerių 
užmušėjų

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 

160,000 TURKŲ APLEIDO
KAIZERIO GENEROLĄ.

Ligos siaučia Turky 
armijoj.

\VASHINGTON. D. C... s. 22.
160.000 turkų kareivių da

ugiau kaip 50 nuoš. gen. Fal- 
kunhayn’o reorganizuotos tur
ku armijos pabėgo laike jų 
kelionės iš Konstantinopolio i 
Palestiną, sako oficialiai prane
šimai.

Net oficieriai neklauso.
Žinios sako, kad net turkų oii- 

cieriai atsisakė nusilenkti geli, 
l'alkenhayn’o programai ir at
virai išreiškė iicužsigančdinimą, 
gerai žinodami netinkamumą 
nusiminusių, pavargusių nuo 
karės kareivių.

Į mažiau kaip tris dienas Fal- 
kcr.l iyn apleido Palestinos sek
torių ir susivijęs sugrįžo i Kon
stantinopoli.

Ligos siaučia.

Vidurinis padėjimas Turkijoj 
opus. Lytus. nuo kurio keletą 
mėn< siu atgal Konstantinopolyj 
mirdavo kasdien po 1 10 žmo
nių. dar labiau platinasi.

Smirnoje, mieste, turinčiame 
200.000 gyventojų, šimtai žmo
nių mirė nuo tol ligos vienais 
lik metais.

:iO nuoš. Turkijos ■< (linijos ar 

išmirė, ar pasidarė nebetinka
mais tarnauti delei siautimo 
šios balsios ligos.

nių.
Perkėlė kitus njinisterius.

Keturi kiti Kerenskio valdžios 
| nariai, kurie buvo delei ligos ki
tame ligonbutyje. šiandie bol
ševikų valdžios liko perkelti Į 
Krės t y kalėjimą. Jais yra mi- 
nisteriai A. V7. Kartašev, A. L 
Konovalov, S. H. Ttretiakov ir 
S. A. Smirnov.

Taikos tarybos pertrauktos.
'laikos tarybos pertrauktos 

kelioms dienoms, t ’žrubežinių 
reikalų ministeris yra vėl Petro
grade ir. sulig vakarinių laikra
ščių. rašo naują notą talkinin
kams.

(Kita žinia praneša, kad tai
kos tarybos yra pertrauktos iki 
sausio 29 d.).

Steigiamojo Susirinkimo 
nariai skirstosi.

Priešingi bolševikams Stei
giamojo Susirinkimo nariai, 
sakoma, skaito negalimu dabar
tiniu laiku išimojo sušaukti Su
sirinkimo Petrograde, o delei 
transportacijos suirimo nepato
gu yra susirinkti kur kitur. 
Svarstoma yra apie galimybę 
vėliau sušaukti Susirinkimą Ki
jeve*. Daugelis Susirinkimo na
rių apleido Petrogradą ir išva
žiavo namo.

Tarybų suvažiavimas 
atidėtas.

Kongresas visos Rusijos Dar- 

bininku ir Kareivių Atstovų Ta- 
rvbu atidėtas iki seredos. * ~

parodo, kad Carsono rezignaci
ja kilo delei Airijos klausimo ir 
nieko bendra neturi su karės ve
dimu.

(C.arson yra iš t Istcrio. kuris 
yra priešingas prijungimui prie 
Auri jos savyvaldos. Kiek lai
ko atgal ulsteriečiai organiza
vo net liuosnorius paskelbimui 
civilės kares, jei Flateris butų 
prijungtas prie Airijos).

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

CHINIECIAI ŠAUDĖ J 
AMERIKOS LAIVĄ.

■ HM „.i — ..<■ f

1 jurininkas užmuštas, 2 
sužeisti.*,

PEKIN, s. 18. Vakar Aim*- 
rikos kanuolinis laivas Monoca- 
cy buvo apšaudomas ehiniečių 
15 mylių nuo Jocbow ant Yang- 
tse-Kiang.

Jurininkus vardu O'Brien liko 
užmuštas, o kili 2 jurininkai su
žeisti.

šaudymas tęsėsi pusę valan
dos.

Manoma, kad užpuolikais bu
vo pulkas pietinės Chinijos re
voliucinių spėkų.

True translation filed with the post* 
nu'sirr at Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BARONAS BATOCKI RY
TINES PRŪSIJOS PRE

ZIDENTU.

Buvo maisto diktatorium.

AMSTERDAM. s. 21. Ber
ibio Vossiscbc Zeitung rašo, kad 
baronas von Batocki. buvęs ma
isto ministeris, liko paskirtas 
Rytinės Prūsijos prezidentu.

True translation filed Aviui the post- 
inastiT at C.hicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

SULAIKĖ 3 AIRIŲ LAIK 
RAŠKIUS.

Uždraudė siuntinėti krasa.

Iš Rusijos.
True translation filed vvith the post- 
mnslvr ai Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

BOLŠEVIKAI MEDŽIOJA 
SUSIRINKIMO RĖMĖJUS.

Uždarė visus nesocialistiš- 
kus laikraščius.

LONDONAS, s. 21. Vakar 
išsiųstosios iš Pc.trogrado žinios 
sako, kad pale idę Steigiamąjį 
Susirinkimą bolševikai, dabar 
medžioja rėmėjus. Exchangc Te 
legraph korespondentas prane
ša apie uždarymą visų ne socia- 
listiškų laikraščių; raudonoji 
gvardija gi jieško Petrograde 
laidų, kuriose tilpo aprašymas 
pirmo Susirinkimo posėdžio, 
kurios yra naikinamos. .Tiesk o- 
ma. taipgi Boriso Savinkov, na
rio Kerenskio valdžios, kuris, 
manoma, yra Pčlrograde.

Sulig vie nos žinios, bolševikai 
maną areštuoti buvusį Steigia
mojo Susirinkimo pirmininką 
Černovą.

Daily News Petrogrado kores
pondentas sako, kad Steigiama
sis Susirinkimas visai nebuvo 
panašus į rimtą susirinkimą 
patriotų, pasiren'gusių dirbti iš
vien sutvėrimui naujos Rusijos. 
Nėra dide lio skirtumo siekiniuo
se sociid-revoliucionierių ir bol
ševikų; jų opozicija daugiausia 
yra ypatiška. Korespondentas 
priduria:

“Rusija, sprendžiant iš pelny
čius susirinkimo, žino ko ji no
ri. Klausinius (jjiugiaųsia eina 
ne apie tai ką padaryti, bet kas 
lą turi padaryti”.

True translation filed witn me post- 
/inastiT at Chicggo, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917. 
TEN INAS APIE STEIGIA

MĄJĮ SUSIRINKIMĄ.

Sako, kad tai buvo buržuazi
nė įstaiga ir todėl darbi

ninkams netinkama.

alisliškoje valstybėje”.

True translation filed vvith the post- 
jnaslrr at Chicago, .lanuar.v 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

SOCIAL-RE VOLIUC10-
NIER1Ų PLATFORMA 

VIENODA
---------L

Social-^evoliucionieriai nori 
pasigriebti valdžią.

PETROGRADAS, s. 19 (suvė
linta). Sųciah’evoliucionic-

tik nuvertus bolševikus, kuriuos 
jie apkaltina kiekviename, ko-

time. Ir tečiaus jų programas 
sutinka su Sovieto programų. 
Seredos naktį tūkstančiai prok
lamacijų išlipinta ant masto 
sienų, atvirai vagiančių Sovieto 
platforma, agituojant už darbi
ninkų kontrolę1 pramones, ban
kų nacionalizaciją, panaikinimą 
šalies skolų ir išdalinimą žemių.

Abelnai sakant, sekama yra 
t>oc.-revpl: platforma: “Mes ti-

vikų ,platformos, bet mes tiki
me, kad mes geriau galime ją

nekenčia bol

scnlim(*ntas privertė priimti 
bolševikų platformą, jie vistiek 
yra nusitarę nežiūrint nieko, už-

pasirinko momentą, kada liau-

mąji Susirinkimą pagelbėti su-

alvirą kampaniją.

moster ai Chicago, January 23, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. G, 1917.

ŠAUKIA AVIATORIŲ 
KONGRESĄ

aviatorių armijos.

Austrijos streikas užsibaigęs
Svarbi Anglijos darbininkų 

konferencija

cijų. Tikimasi, kad ir vaka
rinės provincijos prisidės

komunikacija.

True translation filed wi|h the post- 
niaslcr at Chicago. .lanuarj 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct G, 1917.

DARBININKAI REIKA
LAUJA PAĖMIMO VAL

DŽIOS UOSAVYBĖN

Chicagos darbininkai prieš

komitetą

\VASHINGTON, s. 22.

ninku reikalavimas valdžios ko- 4-
nlroles ant mėsos pramonės Įni
ki* karės liko praplėstas šiandie

jose. Perklausinėjimtiose prieš

mano, jog klausimas yra šalies 
reikalu, o ne vien ginčai tarp

ninku.
"Yra absurdu grupei šešių 

kompanijų konrloliuoli aprūpi
nimą maišiu Suv. Valstijas ir 
talkininkus”, pasakė komisijai 
darbininkų advokatas Trauk P. 
\Valsb. \Valsh taipgi pasakė.

veiklu dabar, o ne laukiu indai- 4 4
mės.

Savininkai priešinasi
advoka as

Truc translation filed with the 
jntislcr at Chicago, .lanuars 23, 
as reųuired by the act of Oct. 6,

SVARBUS ANGLIJOS 
DARBININKŲ SUVAŽIA

VIMAS.

post
ui 18, 
1917.

Anglijos darini partijos su
važiavime dalyvaus atsto
vai ir iš kitų šalių.

LONDONAS, s. 22.

rinkimą Notlingham’e. Niek.al 
pirmiau ta partija neturėjo su
sirinkimo prie taip netikrų są
lygų. Iš šios konferencijos ti
kimasi pabrėžimo aiškios pozi
cijos Anglijos darbininkų lin
kui kares.

oficialiai susirišusi su valdžia. 
Anglijos (larbo konferencijos 
pirmiau didele didžiuma balsų 
paremdavo lą poziciją. Ar An
glijos darbininkai, 
mi Darbo partijos.
mainė savo poziciją tame klau
simi*? I ikimasi. kad Nortting- 
hain atsakys i la klausima.

* 4 4 4

atstovauja- 
dabar p< r-

m\*. Longuet, kairysis Franri- 
jos socialistas ir Renandel, nuo
sekliųjų Prancijos socialistu, 
kalbės susirinkime. Kalbės tai- 
pgi Belgijos socialistų vadovai 
Vandervelde ir Brouckere. Taip 
vadinamasis bolševiku ambasa- 
dorins Londone. Litvinov išdė-

vizmą.

Truc translation filed \vilh the post- 
luisti r at Chicago, January 23, 1918, 

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

jlEšKO NUŽUDŽIUSIŲ 
MINISTERIUS.

Petrogrado dabbininkai pa
smerkia žmogžudystę.

PE'I ROGRADAS,, s. 21. Pre- 
mitras Leninas ir valstybės se
kretorius Bronė-Bureviė palie- 
|>ė raudonajai gvardijai ir ka
reiviams apjieškoti miestą, kad 
suradus "automobilių su raudo
nąja gvardija ir jurininkais, 
kurie .užmušė šingarovą ir Ko- 
ko.škina”. t '/.mušimas buvusių 
Kerenskio ministerių sukėlė 
jausmą protesto ir pasipiktini
mo tarp bolševikų valdžios, ku
ri rūpinasi nedaleisti situacijai 
pasidaryti nebesuvaldomai.

Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba priė
mė rezoliuciją, pasmerkiančią 
žmogžudžius ir užreiškianėią. 
kad teisingystė niekad to nepa
teisins ir kad užmuštieji nepa- 
pildė jokio prasižengimo. Rezo
liucija ragino visus kareivius 
j ieškoti žmogžudžių.

Patirta, kad jurininkai, kurie 
buvo tarp žmogžudžių, nėra da
limi Petrograde* esančių Įgulų, 
bet yra neseniai atvykę iš Fiu- 
laiidijos ir priguli prie Baltiko 
laivyno igulu. • C*1 •

Lavonai užmuštųjų ministe
rių, taipgi užmuštųjų pėtnyčioš 
demonstracijose, jų tarpe ir Lo- 
ginovo. Steigiamojo Susirinki
mo nario mm Siberijos, buvo 
šiandie aplankyti Morskoj ligon- 
bucio koplyčioj tūkstančių žino-

l’ruv translation filed \vitti the post- 
niaslvr at Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 

išardė aneksionistų
MITINGA

Von Tirpitz reikalauja 
“vokiškos taikos"

AMSTERDAM. s. 22. Be
veik tuo pačiu laiku, kada dar 
\ ienas ancksionislųš falherJan- 
do partijos mitingas liko išar
dytas nedėlioj mieste Cologne, 
admirolas von Tirpitz, vienas 
partijos šulų, kalbėjo dideliame 
mitinge Bortine. Jis tikrino, kad 
jo partija susilaukė visuotino 
pripažinimo, tveriasi skyriai ir 
kad skaičius narių auga. Admi
rolas pasakė, kad tarybos su 
rusais Brest Lilovske • parodė, 
kad dideles didžiumos šalies 
troškimas pergalės yra ne su
laužytas. Priimta rezoliucija, 
reikalaujanti "taikos, leidžian
čios Vokietijai plėtojimąsi tvir
tais pamatais rytuose ir vaka-’ 
ruošė”.

True translation filed svilh the post- 
master at Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (K 1917.

ANGLIJOS MINISTERIS 
REZIGNAVO.

Delei Airijos klausimo.

LONDONAS, s. 21. Sir Ed- 
\vard C.arson, ministeris be por
tfelio karės kabinete, rezignavo. 
Apie lai šiąnakt paskelbta ofici
aliai.

premjeras palai ė karaliui 
priimti Carsoim rezignaciją.

Paskelbtieji susirašinėjimai

NEW YORK, s. 22. Nuo 
tų laikraščių redaktorių patirta, 
kad trims žymiems savaitiniams 
laikraščiams IrislT World, 
Gaelic-American ir Free Man’s 
Journal, ginusiems Airijos ne- 
prigulmyb’, liko uždrausta siun
tinėti krasa.

DRAUS GARSINTI REI
KALAVIMUS DARBI

NINKU.

Kompanijos jieškosi daugiau 
darbininkų, negu joms 

reikia.

YVASHINGTON, s. 22. Da
rbo departamentas išsiuntinėjo 
daugeliui didelių pramones įs
taigų griežtus paliepimus sus- 
tabdvli plačiai garsinamus rei- 
kaiminius darbininkų, kas, ma
noma. pagimdo darbo nepasto
vumą ir padaro vargo tiems, ku
rie atsiliepė Į tuos apgarsinimus.

Departamentas padarė lai, 
kad sustabdžius jieškojimą da
rbininkų tų firmų, kurios, , jo 
nuomone, daro tai tikslu sutrau
kti didesnį rezervą darbininkų 
dideliuose pramonės centruose, 
kad tuo numažinus algas.

True translation filed \vith the posl- 
niaslvi ut Chicago, January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Reikalauja pakėlimo algos.

ST. PALL, Minu., s. 22.
Ledu darbininkai sustreikavo, c
reikalaudami $2.50 i dieną.

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U eJ I< E N A S v

PETROGRADAS, s. 21. Po 
visos nakties posėdžio anksti šį
ryt contralinis Įiildoniasis ko
mitetas-išleido Įialvarkymą, pa
naikinantį Steigiamąjį Susirin
kimą. 4.

"Jis pražudė savi*", sako ko
miteto paskelbimas, "priešini
mosi valiai darbininku masių, t v
atstovaujamų bolševikų na
riais".

LONDUN'AS, s. 22. Rusijos 
valdžios bevieliais pranešimas 
paduoda proklamaciją, pasiųstą 
visiems aviatorių pulkams ir 
grupėms šiauriniame, vakari
niame, pietiniame ir Rumunijos 
frontuose apie aviatorių kong-

turi būti išrinkti visuotina, tie
stu ir slaptu balsavimu. Duoda
ma smulkus nurodymai ir apie 
kvalifikaciją ir rinkimą delega-

karėje ir kad nėra ganėtinos 
priežasties, kuri pateisintų atė
mimą skerdyklų iš jų savinin-

Nesutikimai kilo ir delei vei
kimo Chicagos tarpiniiikyslės 
sutarties, padarytos komisija 
Kalėdų diena. Darbininkai tik- 
rino, kad savininkai neišpildė 
savo sutarties.

IJuysmans iš 
/.darnas "ilt
is darbinin

kams”, duotas nuo Rusijos ir 
Skandinavijos narių konferenci
jos komiteto. Matomai tanu* 
komilelc nėra Braiilingo ir. ma
noma. jis turi artimų ryšių su 
Vokietijos didžiumos soejalis-

Stoekbolino.

J. Ogden AiNnou
Morris ir E<Išvarvi T’.

True translation filed with the post- 
inasler af Chicago. January 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AUSTRUOS DARBININ
KŲ STREIKAS.

S\vill bu-
Valdžia priėmusi socialistų

Lenino kalba.
Bolševikų premieras Nikolai 

Lcnin buvo vyriausiu kalbėto
ju prieš komitetą ir buvo Irukš- 
mingai sveikinamas.

Savo kalboje jis pasakė:
"Konfliktas tarp darbininkų 

ir kareivių valdžios ir Sleigai- 
mojo Susirinkimo augo nuo Ru
sijos revoliucijos. Vasario mėn. 
re voliucija buvo politiška baur- 
žunzine revoliucija, kurioj kon- 
stitucionalistai demokratai lai
mėjo pergalę, nuversdami cari
zmą. Spalio mėn, įvyko socia
lu revoliucija ir darbininkų ma
sės, per darbininkų ir kareivių 
atstovus, virti) augščiausia sal
džia.

"Sutverdamas darbininkų ir 
kareivių atstovų valdžią Rusi
jos proletariatas įnešė ką tokio 
naujo į revoliuciją. Nieko nėra 
panašaus vakarinės Europos re
voliucijos. apari Paryžiaus ko
munos. Darbininku ir kareiviu € « 4
atstovai nėra surišti jokiomis 
taisyklėmis ar tradicijomis se
nos buržuazinės draugijos. Jų 
valdžia paėmė į savo rankas vi

sa galę ir teises. Steigiamasis 
Susirinkimas yra išreiškėjii po
litišku idealu buržuazinės drau- t <

gramas apima
darbo visuose
ganizaciją orlaivininkyslūs ad
ministracijos ir orlaivininkystčs

apibvndrinimą
frontuose, reor-

rupinimą 'nacionalės armijos ir 
progresą kares aviacijos lekci
jų. Taipgi bus svarstoma apie 
veikimą taikos laiku ir organi
zavimą liuosnorių pulkų.

Truc translation filed vvith the post- 
niasler at Chicago, Januar> 23. 1918, 

reųuired by the Act of Oct. G, 1917.

SIBIRIEČIAI ŠAUKIA 
KONFERENCIJA.

a s

Mano įsteigti savyvaldą.

Rytinės Siberijos provincijo
se pradėjo platinties savy-

pasirodėlu savininku, kurie 4 4
prieš komisi ją. Jie !
Thomas E. \Vilson ir Ed\vard

True translation filed vvith the post* 
jnaster at Chicago, January 23, 1918. 
as roųuircjd by the art of Oct, G, 1917.

DIDELĖ AUDRA 
RYTUOSE.

lig Vienuos pranešimo, paduoto 
Taeglischc Rundschau. Austri
jos valdžia priėmė socialistų rei
kalavimus link maisto, vaistinio 
moterų balsavimo ir ne milita
rizavimo karės pramonių. \:d-

taisė 5 dienų dirbtuvių 
uždarymas.

\VASII1NGT()N, s. 22 Sain-

lies dalyj į šiaurę nuo Georgia 
grasina pastatyti šalies Irans- 
portacijos sistemą lokiu pal pa
dėjimam kokiame ji buvo prieš 
5 dienu dirbluvid * 4
padarytą Ino tikslu, kad gelcžin-

uždarymą

savo už-

lių į k<*nčiančias nuo šalčio apy-
nferencija Blagovieščenske 
suorganizavimui savyvaldos 
su proporcionaliu atstovavi
mu po 1 delegatą nuo 50,000)ko, pajūrį 
gyventojų. Šis susirinki- l<i«»nl Mississippi upę. Oro biu
mas galbūt panaikis chaosą ’’i»s ™i<o. kad pūga t^besiaus ir 
tolimuose Rusiios rvtuose Apiaki.

ra greita visuotina laika ir kad 
ji nenori aneksavimo Rusijos te
ritorijų.

Žinios sako: "Pagal žinios 
pranešimus, visi slreikai užsi-

True translation filed with the post- 
niastiT ai Chicago, January 23, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Tik dalis darbininkų sugrįžo 
į darbą.

Audra siaučia nuo Naujosios 
Anglijoj valstijų palei Allanti- 

pasie-i

nebuvo

1,000,900 .darbininkų sustreika

Didžiuina jų dirba karės pra 
monėse ir lik fnaža dalis jų su 
grižo pavilioti aukštesnėmis ai 
tomis. Z
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Vienam mėnesiui .. . •

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija................
Savaitei .........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .
Visur kitur užsieniuose ....
Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65
7.00
8.00 »

Moncy

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikras- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai lašjti 
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 ras
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei ličgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų iv atsiunčia krasos 
lenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki .5:30 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai 
!l»---- - -------

no pulkininką Rooseveltą
“galingiausiu kaizerio agen-

do gerklę ant socialistų už 
tai, kad “Keleivis” pasakė, 
jogei Lietuvai prie dabarti
nių sąlygų butų geriaus tu
rėt autonomiją po Rusija, 
negu neprigulmybę.

Tas dienraštis steągiasi 
prirodyt, buk socialistai vei
dmainiaują. JMes, girdi, ka
da pirma klerikalai reikala
vę autonomijos, tai socialis
tai juos pašiepdavę ir saky
davę, “jogei Lietuvai būtinai 
yra reikalinga neprigulmy* 
bė”; o dabar jau jie išsiža
da savo žodžiu.

Pirmas dalykas, “Kelei
vis” tai ne visi socialistai.

Antras dalykas, jeigu “Ke
leivis” butų permainęs savo 
nuomonę, tai tas dar nebūtų 
nuodėme.

Trečias dalykas, klerikalų 
dienraštis meluoja, sakyda
mas, buk Amerikos socialis
tai pirma atmesdavę Lietu
vos autonomiją ir reikalau
davę neprigulmybės. Tokio 
reikalavimo jie dar niekur

žvalgi), kaip klerikališkų, į 
jį vargiai atsilankys.

Jį šaukia vien tiktai kleri
kalų organizacija.

Ji šaukia jį į tokį miestų, 
kuriame lietuvių negyvena; 
todėl seimo vietos suradimu 
ir visu prirengiamojo darbo 
sutvarkymu galės tenai ru- 
pinties tiktai klerikalų “am
basada”, kuri yra užlaikoma 
Washingtone.

Į seimo programą įdėta 
punktas—apie “tikrųjų jau
smų” parodymą—, kuris iš- 
anksto atstums nuo seimo 
radikalę musų visuomenės 
dalį.

Žodžiu, klerikalai sugalvo
jo to seimo pieną taip, kad 
jisai negalėtų ir būt kitoks, 
kaip tiktai klerikališkas.

“Tėvynė” tur-but ne be 
pamato pasakė (žiur. Ap
žvalgoje), kad klerikalai bi
josi eit į tokį seimą, kuriame 
jiems priseitų susitikti su ki
tokių nuomonių žmonėms.

Ta jų baimė iki šiol apsi
reikšdavo tame, kad jie visu 
įnirtimu atakuodavo tauti
ninkų sumanymą šaukt vi
suotiną seimą. Dabar jie, 
matoma, atrado, kad ataka- 
vimo taktika jau netinka; 
todėl jie sugalvojo patįs šau
kti seimą, bet taip jį “sufik- 
sinant”, kad jis^ai butų tiktai 
klerikališkas mitingas.

Jų tikslas palieka toks-pat, 
koks buvo: neleist įvykt vi
suotinam seimui. Bet jų ta
ktika persikeitė. Pirma jie 
atvirai niekino seimo idėją 
ir tuos, kurie ją skelbė;, o 
dabar jie po visuotino š*eimo 
skraiste daro savo partyvis
ką suvažiavimą ir niekins 
tuos, kurie tą jų suvažiavi
mą nenorės pripažinti “vi
suotinu seimu”.

Šitą dalyką tur-but supras 
ir tautininkai. Bet kažin ar, 
atsisakydami remt tą para
pijų seimą, jie nenueis pana
šiu keliu, kaip klerikalai?

Klerikalai iš baimės prieš 
kitas sroves skubinasi savo 
“seimą” šaukt; o tautinin
kai iš baimės, kad tas “sei
mas” nesumažintų jų įtek
mės, gali pasiskubint sušau
kti savo tokį-pat “seimą”.

Palauksime ir pažiūrėsi
me.

davė, jogei darbininkas nie- 
kuomi nuo kapitalisto nesi
skiria.
Taip tasai žmogelis rekomen

duoja Jėzų žmonėms ir tikisi 
kad jau dabar, tai visi darbinin
kai mes socialistus ir kabinsis 
visoms keturioms į klerikalų 
skvernus. O darbininkai, žino
ma, tiktai pasijuoks.

“KELEIVIS” APIE 
VIENYBĘ.

Rašydamas apie p. Naruševi
čiaus raginimus, kad visi lietu
viai Amerikoje sueitų į vienybę, 
“Keleivis“ sako:

mas. J okios vienybės norė
jome ir mes. Dareine net ir 
bandymus. Buvome sušaukę 
Brooklyne visuotiną seimą 
bandėm įkurti bendrą fondi, 
Lietuvai šelpti ir kas gi‘i 
Klerikalai sušaukė sau atski
rą mitingą, o tautininkai nors 
ir atvažiavo Brooklyno Sei
man, lai pabaigoj atsimetė. Ir 
taip šelpimo darbas buvo su
skaldytas į tris priešingas sro
ves. Bandėm paskui susivie- 
nyl “Lietuvių Dienoj“ — ir 
vėl išėjo fiaseo. Tiesa, tauti
ninkai su klerikalais buvo 
tam kartui susivieniję, bet už
tai paskui da daugiau susipy
ko. Ir iki šiai dienai jie da 
nesiliauja vienį kitų šmeižę.

Gal taip yra vien tik pas a- 
merikiečius? Bet p. Naruše
vičius parodo, kad ir Lietuvo. 
dalykai stovi nekitaip. Štai

>

“Cen tralinis Komitetas, 
iš priežasties nesusitaiky
mo laike susi t vėrinio jo Vi
lniuj. daug nustojo savo 
veikime: nors jame darba
vosi jautresni veikėjai kai
riojo sparno, bet nekurie 
užsikirtėliai trukdė darbą 
ir todėl, jeigu to skylimo 
butų nebuvę. Komitetas bu
tų daugiau nuveikęs, čia 
partijų kivirčai iš Vilniaus

delei ko nukentėjo tik tre
mtiniai ir užtat jie negali

pav. amerikonas korespondcn- 
tas, kaip John Rced, nors jisai

pažįsta Rusijos, nežino jos parti
jų istorijos ir nemoka rusų kal
bos; vienok jo pranešimais iš 
Petrogrado “Laisvė“ pilnai pa
tikėjo.

“TĖVYNĖ” TARKUOJA 
KLERIKALUS.

i

S.L.A. organas karšia kailį 
klerikalams už jų politiką vi
suotinojo seimo klausime. Rašo:

Katalikų spaudos vadovai, 
kaip ir kiek įmanydami, į pur 
vus mina skaisčiausius musų 
troškulius ir tnomi trukdo 
darbą, štai, nuo kurio laiko 
keliama klausimas visuotino
jo seimo. Jį pakėlė laikraš
čiai, luojaus į tai atsiliepė į- 
vairios lietuvių kolonijos: 
Binghamton, Rochester, Phi- 
ladclphia, Lawrence, New 
Haven, Waterbury, SLA. II ir

Visur suprantama, kad tokio
je valandoje, kaip dabar, kuo
met ant pasaulinės politikos

vos likimo klausimas, ir A- 
merikos lietuviai, atidėję par
tiją reikalus į sali, privalo su
siburti krūvon ir, kaipo lietu
viai, privalo susitarti, kaip 
veikti, kad iš to veikimo bu
tų kuodaugiausia naudos lie
tuvių tautai. Visi, kas kalba 
apie lokį susibūrimą ir apie 
visuotinąjį seimą, turi kuo- 
aiškiausius siekinius. Juos vi
sus veda geras noras tarnauti 
tautai ir būti lietuviais. Tuo 
tarpu katalikiškoji ne, k Ir-

ir or
tą su-

bijosi
Jie bijosi,

F. A. Jančauskas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

Pyktis apsireiškia daugelyje, 
formų ir turi daugelį priežasčių, 
bet jis visuose atsitikimuose tu
ri savo pradžią baimėje. Žmo
gus pyksta lodei, kad jis bijo 
kūno pažeidimo, arba užkenki
au) jo mieriams, arba netekimo 
kokių nors pasilinksminimo pri
vilegijų arba pažeidimo jo gar
bės, jo draugiškumo vienų bei 
kitu budu. Savimi pasitikįs, 
drąsus žmogus nepyksta, nepai
sant su kokiomis sunkenybėmis 
bei keblumais jam prisieina su
siremti, kurios veda padūkimai!

pykus, žmogaus fiziška ir proti
ška spėka susikala į kibirkštis.

lią pykčiui. Logiškas ir nuodug
nus apsvarstymas nuotikių vi
suomet išgelbės žmogų nuo tos 
aiyį^os. Labai priprasta yra 
žmonėms pykti, kuomet jie esti 
pravardžiuojami. Tik apsvars
tyk, ką tie pravardžiavimai rei
škia ir išvysi, kad yra kvaila 
pykti jų dėlei. Jus pykstate lo
dei, kad kas nors pa vadino jus 
kokia nors prievarde tik lodą!, 
kad bijotės, idant žmonės nepa
tikėtų tą carakteristiką esant tei
singa. Jeigu jus būtumėte tik- 
i*tlk apie savo karakterį, jeigu 
jus būtumėte absoliutiškai tik
ras apie savo reputaciją, tas epi
tetas reikštų jums tiek pat, kaip 
ir pririšto šuns lojimas arba žo-

Musu Moterims
i
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MERGAITĖMS SUKNELĖ.—Pavyzdys No 8676.

EG7<

dailią suknelę mergaitėms, ypač 
tinkamą mokyklą lankančioms. 
Galima padaryti dvejaip, su ar- 
natėiiu, arba be jo. Suknelės 
stuomenelis paprastas, susegio- 
jamas tiesiai krutinę. Platus 
kalnierius dailiai apjuosia apy
kaklę. Ilgos rankovės pasibai
gia atgal paraitytais pritaikyto 

’ dažo materijos antrankoviais.
Arnatėlis, kurio kraštai abipu
siai sujungiami prisegamais ne- 
plačiais dirželiais per stuomenė-

šmimo. . Susegiojomas aut kai
riojo peties. Apatinė suknelės da 
lis daroma iš vieno materijos

gabalo, per juosmenį paraukiama.
Tokios suknelės pavyzdys No 8676 sukirptas penkių dy

džių: mergaitėms (>. 8, 10, 12 ir 14 metų. 8 metų mergytei rei 
kia I vardų, jei materija 27 colių pločio, 3 vardų, jei materijų 
36 colių pločio, arba 2V2 yardo, jei materija II colių pločio 
Taipjau 10 vardų kaspinėlio apvadams.

Pavyzdžio kaina 10 centų.

Norint gauti tokiai suknelei sukirpti ir pasiūti paSyzdu 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankui^, pažymėti ten pavyz- s • • '"vdžio numerį, kiek metų mergaitė, parašyti savo vardą pavardę 
džio numerį, kiek melų vaikas, parašyti savo vardą pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 centų (markėmis arba tie
siai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS PA I - 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Apžvalga
DENGIASI JĖZAUS 
VARDU.

Klerikalai mėgsta dengti su

partijinį egoizmą statė aug- 
šciau artimo meilės. Nors 
buvo kaltė ir itš pusės ne
kuriu veikėjų kairiojo spa
rno, bet, bešaliai sprend
žiant, didesnė atsakomybė 
turi gulti ant sąžinės neku
riu dešiniojo sparno ypatų.

Ketvirtas dalykas, kleri
kalų laikraštis Lietuvos lai
svės klausime turėtų už
čiaupi burną. Kas kitados 
p tęsdavosi Rusijos carui į 
“burdingierius” ir ėjo išvien 
su juodašimčiais, tas apie 
laisvę tėgul geriaus nekalba.

ščionybes skraiste.
Vienas jų rašytojų šv. Juoza

po sąjungos organe mėgina pri- 
rodyt, kad Jėzus “išrišo darbi
ninkų klausimą“ lygiai taip, 
kaip klerikalai. Apie šitą, anot 
jo, “kvestiją“ jisai vietomis taip 
juokingai nušneka, kad geriau 
nereikia satyros laikraštyje. Ji
sai rašo: *

są komitetų veikimo laiką 
ir didžiai atsirūgo net Ru
sijos Lietuvių Seime.“
Kaip matote, vienybės nė

ra ir tenai. O jeigu jau sro
vės negali susitaikyti ant vie
tos, kur tos visos baisenybės 
stovi žmonėms prieš akis, tai 
ką jau ir kalbėti apie Ameri
kos lietuvius, kurie gy 
sai kitoj pusėj žemės!

krikščionįs to nedarytų 
spauda netik yra priešinga to
kiam seimui, bet dar kiek į- 
manydania juodina kitų sro
vių žmones, laikraštiją 
ganizacijas. remiančias 
manymą.

Tos spaudos vadovai 
visuotinojo seimo,
kad ten susirinkusi minia, iš
girdusi teisybės žodį, gali juos 
pasmerkti.

Klerikalams visuotinas sei
mas — lai žmonių teismas. 
Delio jie daro visą, ką gali, 
kad prie seimo neprileidus. 
Jie hypnolizuoja minias, vi
saip iškeldami savo didžius 
nuopelnus, kurie, sulyginus 
su tuo, ką jie gali ir privalo 
tėvynei padaryti, yra tiktai 
trupinėlis.

Mums rodos, kad visuotina
sis seimas įvyks, ar klerikalai, 

’ katalikų vadai, jo norės, ar 
nenorės. Bet su tuo seimu 
galės ateiti ir teismo valanda. 
Amerikos lietuviai veikiai pe
rsitikrins, kas yra jų geros va
lios niekintojai, ir tuokart at-

boję, kurios jąs nesuprantate. 
Pravardžiavimai neturi nei jo
kios įtekmės į jus, išskiriant tik
tai, kokią intekmę jus jam pa
vėlinate turėti jūsų omenyje. Tas 
aplinkybės nepagerina. Pavyz
dį teisingos atydos parodė Mira- 
beau, kuomet jam kalbant mie
ste Marseilles, jis lapo apšauk
tas niekšu, melagiu, vilingu ir 
piktadariu. Jis tarė: “Gerbia
mieji! Aš lukterėsiu truputį kol 
tas šaltinis epitetų išsisems“.

Pyktis, kad kas nors padarė

na, nei padarytos klaidos netai
so, nei neužbėga už akių kitoms 
klaidoms ateityje; tik rimtas 
nurodymas metodų, nurodymas 
klaidų priežasčių pagelbės apsi
lenkti su tomis atsikartojančio
mis klaidomis. Jūsų paties e- 
nergija gali būti daug naudin
giau suvartota, nėgu išliejimui 
tulžies ant klaidą padariusio

velia vi-

Parapijų seimas.
Kaip vakar rašėme, kleri

kalų Taryba nutarė ateinan
ti mėnesį šaukt į Washingto- 
ną “parapijų ir visų organi
zacijų” seimą tikslu parodyt 
savo “tikruosius jausmus” 
prezidentui ir susitart apie 
Lietuvos reikalus.

Aišku, kad tai bus party-

Nors pranešime sakoma, 
kad seime galėsią dalyvaut 
be parapijų taip-pat ir visų 
organizacijų atstovai, 
skirtumo tikybiniu ir socia
lių pažiūrų,
mas yra tokiu bud' 
mas, kad žmoni:; k

Kaskit su Jėzumi. Jis ne 
taip, kaip Marsas. Bobelis ar
ba Maskoliuos bolševikai su ši
lko mučėmis ant galvų, dei
manto žiedais ant rankų, auk
so laikrodžiai kišeniuose, iš 
patogiausių ofisų skleidžia ga
lybę negirdėtų teorijų, kurių 
be žodyno akademikas supra
sti negali.. . I
Taigi Marsas (rymiečių karės 

dievas), pasak to rašytojo, esąs 
socialistas; o Bobelis ir rusų bol
ševikai nešioja “šilko mučes“ ir 
deimanto žiedus. Jėzus taip ne
daręs (o Jėzaus “ypėdiniai“, 
“popiežiai“, kokias “mučes“ ir 
kokius žiedus nešioja?)

Tolinus tasai rašytojas šitaip

Žinojo, jogui Kainas ir Abc-
liii.-s < 1 i <1>. i: t ilsia

listuis pasaulyje, bei ne.sutai-
vienok sel

APIE BEŠA
LIŠKUMĄ.

“Laisvė
•?

Taip, tai taip; bet kažin ką 
dabar pasakys “Tėvyne“, kada 
klerikalai staigu “atvirto“ prie 
seimo idėjos? Ar ji sakys, kad 
reikia dalyvaut klerikalų Tary
bos paskelbtam “parapijų sei
me“, ar ne?

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

Čia įdedu 10 centu, už kuriuos atsiųskite man 

tciln) No.............................. 'inieros................. melų

VARDAS IR PA VARI )f; ......................................................

ADRESAS: ........................................................................... ..

Męs, paveizdan, nelabai ti
kime tam. ką rašo žydų soci
alistų “Forsvardo“ korespon
dentas. Jisai nuo pat karės 

. pradžios buvo prielankus me
nševikams ir todėl nėra beša
lis. Tas pats ir su informa
cijomis daklarienės In ger
inau. Josios lupomis labai 
dažnai kalba frakcijinė nien- 
ševikės dvasia, įsišaknėjus 
jau nuo labai senų laikų.

Žinoma, absoliučiai tikėt vi
sais šilų arba kitų asmenų pra
nešimais nėra reikalo; bet prie
lankumas menševikams nebūti
nai turi padaryti visus žmogaus 
pranešimus neteisingais. Be to, 
jeigu simpalizavimas kokiai

bešališku, tai tikrai bešališkų 
korespondentų Rusijoje šiandie 
negali būt, kadangi, be abejo-
vienai, tai kitai frakcijai.

Blogesnis tečiaus yra dalykas, 
negu bešališkumo stoka, nesti-

Giminės, atsiliepkite.

lietuvis, Antanas Pedišius, rašo 
Naujienoms (laiškelis datuotas 
lapkr. 19, 1917) :

Nuoširdžiai prašau tamstų iš
spausdinti Naujienose šį mano 
laiškelį, idant tuo budu galėčiau 
sužinoti su giminėmis ir pažį
stamais gyvenančiais Amerikoj.

Aš paeinu iŠ Tatronių sod
žiaus, Skapiškio (parapijos, Vilk
mergės apskr., Kalino guberni
jos. 1915 metais, kad Vokiečiai 
užpuolė Lietuvą, paėmė mane 
iš namų ir išdangino Vokietijon, 
<ur išbuvau visus metus nelai

svėj. Vargais negalais pasisė
to išbėgti į Olandiją ir čia dabar 
vargsiu. Taip liūdna, nieko ne
galiu sužinot apie tėvus ir gimi
nes, kaip jie kur gyvena.

Pi-ašiiu giminių *>’ P«šį-
stamu gyvenančių Amerikoj ra
šyti man šiuo adresu: Holam L 
(olterdam, KatendTerechtslaam

patsai pyktis pažemina žmogų. 
Kaipo prirodymų gali patarnau
ti mums karštuoliai, kurie išė
ję savo pyktį vieną dieną, atsi
prašinėja kitą dieną. Bet argi 
negeriau butų, jeigu žmonės 
stengtus persįprašyl tą i>ačią 
dieną tai nors pykčio ūpas 
neatsikartotų taip tankiai. Auk- 
lėk optimistiškas mintis, o ypa
tingai meilę artymo, meilę lin
kui žmonių, su kuriais jus susi-

te, kaip sunku bus užpykti ant 
jų. Fžvydas ir neapykanta iš
nyks, kuomet įčiepysi savo sie
lon tuos prakilnius jausmus. 
Nepaisant kokie dvasią slopina
nti jausmai nebūtų, kurie nai
kina jūsų kūną, jūsų energiją, 
kurie užnuodina jūsų protą ir 
sutrumpina jūsų gyvenimą, vai
stus nuo jus jus atrasite savyje, 
savo mintyse ir darbuose. Daug 
laiko atgal Epicletus, išmėginęs 
tuos vaistus, tarė:

“Atsimink tą dieną, kuomet 
tu nebuvai užpykęs. Aš pykda
vau kas dieną; vėliau - kas 
trečią dieną;, tuomet kas ketvir
tą ir penktą dieną; ir jeigu jus 
neužpyksite nei kartą bėgyje 
30 dienų paaukauk visagalin
čiam dievui.“

juodai apsiniaukęs ir*jus ne
galite' nudyli saulės spindulio, 
tuomet tai esti laikas išmūgyli 
savus gabumus, tuomet tai lai
kas yra parodyti iš ko jus esate 
sudalytas. Jeigu kas nors ran
dasi įumise, aplinkybės iš.iuks 
jį. Ką žmogus atlieka nepaisy
damas aplinkybių, o ne jų da
liai, tias yra saiku jo gabumo, jo 
pasisekimo, kuomet jus atsike- 
liate rytmetyje ir jaučiatės dva
siškai nupuolęs dėlei jumis ap
supančių aplinkybių, kuomet 
jus j keičiatės sutingęs ir neran
gus, drūtai pasiryžk, kad tą die
ną padarysi pasekmingiausia 
dieną savo gyvenimu nepaisant 
kokios kliutjs jusi; lauktų. Jei
gu neturi užtektinai spėkos iš
sijudinti, kad stojus darban, pa
prašyk savo draugo, kad jis 
tave apvylei aplink šlubą kokį 
desėtką kartų. Gavęs gerą pra
džią, stok kovon ii’ neatkreipk 
atidos į tave laukiančias kliūtis. 
Gal būt ir nebus tai pas<Tmin- 
giausi diena tavo gyvenime, bet 
dienos nepražudysi ir daug (lan
giau nuveiksi negu atsiduoda
mas jausmams.

Paprastai žmogus esti sutin
gęs gyvulys ir kuomet susidė- 
jusids aplinkybės esti sunkesnės 
ir kuo jo pareigos esti kebles
nės, tuo drūtesnis noras yra ap
silenkti su tais keblumais - per
šokti per juos. Tai yra blogas 
būdąs kovoti su tuo nevidonu, 
kuris seka jusi; kiekvieną žing
snį, kuris išplėšia iš jųsų gyve
nimo linksmybes. Ncsipratink, 
nesišalink savo darbo; nesiimk 
nuo kliūčių bet eik kiaurai 
per jas. Nutvėręs tą nevidoną 
už ge'rklės pasmaugk jį ant 
visados. I

Frank C. Haddock savo kny
goje “Valios spėka“ Vąšo:

“Visųpirmiausiai pyktis, er
zamas, pavydas, neapykanta, 
dvasios sloginimas, surūgę jaus
mai, rūpestis ii’ liūdnos mintįs

visuomet galutinu pasiryžimu 
ir drūta valia. Tie visi fiziolo-

tą, bet taipgi pažeidžia kūną,

sunkia našta, kuomet visas pa

saulis stoja prieš jumis, kuomet 
jus esate apsiaugtas priešais iš 
visų pusių, kuomet d;im,

cirkuliacijai. Nuodai, kuriuos 
ji. pagimdo, yra labai pražutin- 

’’ suparaližuoia ir užniu-

ša celes dirksninių, nerviniu au- 
dinių udžių. Jie pagimdo 
fiziologišką ūpą. kuris slopina 
kūno gyvumą, veiklumą. Jie 
užmuša viltingus jausmus, su- 
paraližuoja prakilnius siekinius 
ir nuslopina protišką ūpą pas
tovą. Jie turi būti iš gyvenimo 
išguiti ir svetimi kiekvienam 
žmogui. Jie gali būti prašalina
mi, užgniaužiami ir išnaikina
mi musų gyvenime. Kas atsieks 
tą prakilnią užduotį, gaus pri
augančią valios spėką, pakakti
ną normalio gyvenimo- reika 
lavimams“.

Jeigu jus vargina tos blogos 
mintįs, jeigu jus turite už papro
tį rūpestį ir baimę, jus nepasi- 
liuosuosite nuo jų kamuoda- 
mies su jais ir rūpindamies apie 
juos. Auklėjimas tų minčių 
lik pagarsina jas. Bet jeigu jus 
norite pasiliuosuoti nuo jų. per- 
kciskite savA mintis: inislinkite 
apie gamtos gražumą, apie dai
lę, gėrėkitės linksmais atsimini
mais, skaitykite puikius ir pra
kilnius, dvasią pakeliančius raš
tus — surugimas išnyks ir gie
dra pakeis audras. Vienatiniu 
budu įgyti linksmą ūpą — juo
kitės, kuomet aplinkybės spau
džia jumis, mislykite apie kitų 
skausmus ir galvos sopėjimus, 
kuomet tavo paties galva plyšta, 
kad įtikinus save, jog giedra 
saulė šviečia, kuomet juodi de

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis
Vada visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

M? ir cMHikuose teismuose, Daro 
visokius dokumentas irpopieras.

Namų Ofisas:
U!) s. Nalstad «t.

Ant trečių lubų
Tai. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Detfborn lt. 

111111 Valty BM*.
Tei. Central *411

Nariai Cook County Real Estate Taryba* t
A. PETRAT1S & CO. i 

Real Eatate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir j 

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

Periiuri upstraktus, padaro popierių 
NOTARY PUBLIC

751 W. ,J5ta gatvė
kampas HaJsted Drurer 24*1 ,

S TELErHONE YARDS 2721 j

£ DR. <!. O N i K A I T » s ' 
s Medikas it Chirurgą.1- I 
y 3315 S. Halsted St , Chięagt 1
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Vien i saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE Y 
ir Tikroie Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. pSifc V.taUjo. ir sistiienijimo Itank, (Clearing Hou.e) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK

j KORESPONDENCIJOS j
L—. —-------------- ‘-------------------------- -------------- -------- ----------------------------------------------------------r --------------r—~-----------

HERKIN, ILL. BENLD, ILL.

Keturios Pasitiketinos Gyduoles
1900 BLUE I8LAND AVĖ., kampas 19 gatves.W KASPAR90 WALENTY SZYMANSK1 V. F. MASHEK 

r ru nrez. Pilsen Lumber Co.
J. PESHEL 

sek r. Turk Mnfg. Co.
OTTO KUBIN 

prez. Atlas 
[Brewing Co.

“Karės Nuotakos“ scenoj. Sis tas iš vietos gyveninio.

l,(‘s,nHgus apsireiškimas, 
l>vwlliy®r» ikalau.janlis malonaus vaisto, ku
ris palengvintų aštrumą skausmų ir paliuosuo-

Kaino Linimenfa Inrfti omenyje vardą gerai n<ii|iu Liiiiiiiciiia nies gaJime pa(ar(. hiins 
žinomos naminės gyduolės, garsinamos vardu

vice-prezidentas 1
WILLIAM OETT1NG 

prez. Oeting Bros, ke
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE t 

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

Co. vice-prez. T. Milce (.o.
JOZEF SIKYTA

kaaierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

* e
■ . 
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Sudegė
Viskas

■>.

*
t*

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirmiaus —. Elektriškus Dar
bus: jvedu i senus ir naujus 
namus elektrą, taipgi parduo
du visokias Eleklrikines Lem
pas ir pakabinu. Visą darbą 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN/
Electric Works & 

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

Tel. McKinly 5233.

Lietuviu Moterų Apšvietus 
Draugija bendrai su Lietuvių So
cialistų Sujungus 21-nia kuopa 
sausio 12 dienų statė scenoje la
bai įspūdingą veikalą “Karės 
nuotakos’’.

Veikalas, ištikiu, labai įspū
dingas. Jame atvaizdinama, kaip 
Vokiečių valdžia, norėdama vei
slę išlaikyti, kurią karė taip bai
siai praretino, pavartojo dagi 
prievartos, kad mergaites tekėtų 
už kareiviui ir vyrų, kurie šau
kiami į frontų.

'Žinoma, jeigu tų veikalą butų 
lošę profesionalai aktoriai, tai 
ir įspūdis į žiūrėtojos butų bu
vę didesnis padaryta. Bet čia, 
žinoma, lošė mėgėjai, patįs dar
bininkai. Vis dėlto sulošta ne
blogiausia. Ypačiai neblogai lo
šė Jadvyga ir oficierius.

Be lošimo buvo dar deklama
cijų. taipgi jaunų mergyčių cho
ras labai gražiai sudainavo dai
nelę “Už giružes teka upė“.

Publikos buvo pusėtinai atsi
lankę, laigi rengusioms draugi
joms turbūt liks keletas dolerių 
pelno.

Keikia pastebėt, kad nors čia 
yra i^Iaiigiau lietuvių draugijų, 
betgi kiUfe mažai kuo tepasiro
do visilfflnenės judėjime.

A * W 4

Darbai auglių kasyklose lig- 
šiol ėjo neblogai, bet paskuti
niais laikais, dėl didelių pusnių, 
kaikuriose. kasyklose apsistojo. 
Žmoneliai baisiai skundžiasi dėl 
didelių šalčių. .

—žemės Dulkė.

šio miestelio gyventojai, did- 
žumoj, įvairių tautų ateiviai, 
tarp jų lietuviai, tur būt, užima 
pirmų vietų sulig skaičiumi. Lie
tuvių yra ir šiek tiek pasiturin
čių, įsigijusių jau nuosavus na
mus. Dusių ganytojo betgi nė
ra, ne nesant kam jų kurstyti 
vienus prieš kilus, jie čia pusė
tinai sutikime gyvena.

’ Kadangi, be kasyklų, kitokių 
darbų čia beveik nei nėra, tai ir 
lietuviai beveik išimtinai anglių 
kasyklose dirba. Darbai jose 
tuo tarpu eina neblogai ir žmo
nės uždirba vidutiniškai. . Viso 
yra keturios kasyklos priklau
sančios Suporini’ Coal kompani
jai. šaptas no 4 tai dar naujas 
ir no viskas įtaisyta, kad galėtų 
dirbti; menama, kad be ateinan
čio liepos ar rugpiučio mėnesio 
dar ne bus prirengtas. Kadan
gi ant vietos darbininkų pakan
kamai yra, tai iš kitur atvažiavu
siam darbas nelengva gauti.

Apie lietuvių draugijų kru
tėjimų ne ką tegalima pranešti. 
Jis čia beveik nežymus. LSS 
77 kuopa nutarė paaukot iš savo 
iždo 5 dol. Apsiginimo Fondan; 
taipgi vienas draugas tam pa
čiam reikalui paaukojo l’dol.

gEVERA'S
Balsam for lungs

(Scveros Baisumas Plaučiams) yra malonus, 
tobulas ir atsakantis kosuliui, vaistas kiekvie
nam Šeimynos nariui. Ir jauniausias kūdikis 
gali ii naudoti geriausiom pasekmėm. Jame ne
siranda iokiikopiumas ar morfinas.

Kainos 25 ir 50 ccnlų.

X«|Xį4|i praneša apie savo buvimą atkartoti- 
Salvlal nuį čiaudėjimu, sausumu nosies ir 
galvos skaudėjimu. Yra geru papročiu oanai- 
kinti šalti pačioj pradžioj imant.

SEVERAS
Cold and Grip Tablets 

(Severus Plotkelės nuo Peršalimo ir Gripo). 
Jie yra gerai žinomi greitam sulaikymui šalčio, 
prašalinimu šalčio į dieną arba dvi, jeigu jos 
pamainomos laike ir sulyg nurodymų.

Kaina 30 centų.

B
ny Kin i is šių Ketui iu gyciiionų, arna 
apielinkės aptiekoje. Jeigu aptiekorius

W. F. Severą Co

Dabar laikas %
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

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

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

U
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REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaadOjimg,
nuolatos Tau ataros krinta ii akiu.
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga | krūvą,
spauda rodosi Tau dviguba,

_______ akys skaitant arba siuvant, tuokart aal’ 
reikalingas akiniu

Jeigu 
Jeigu

• Jeigu 
Jeigu 
Jeigu .___________ _____ ,
Jeigu turi uždegimą akiu. 
Jeigu tau skauda akya «ka 

reikalingas akiniu.
Dvokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 11 □ 
tyrimo Iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsų 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.__

AKIŲ SPECIALISTAS
TRMYKIT MANO U2RASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas U-tos gatves Ant PlatPs Aptiekos 2-ras augltaa
Valandos: nuo v ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diena 

Tel Canal UN
•K.-.

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

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

’ PITTSBURG, PA.

Vietos lietuvių krutėjimas.

Vietos progresyviosios draugi
jos ir šiaip gerų norų asmens su
kruto darbuotis politinių kalinių 
šelpimo reikalu.

Gruodžio 9 p. m. buvo suren
gta Aido Choro draugiška vaka
rienė, kurioj dalyvavo be chori
stų dar ir pašalinių draugų. 
Drci J. Baltrušaitienei papasako
jus apie įvykusius areštus Ko
vos įstaigoj ir kad d. Stilsonas 
pastatyta po dešimt tuksiančių 
dolerių kaucijos, Aidiečiai, kurių 
didžiuma yra LS. Sąjungos na
riai, .savo įdėjos draugams ginti 
sudėjo dvidešimt keturis dole
rius su centais.

Sausio 26 dienų Aido Choras 
rengia koncertų Naujosios Ga
dynės naudai (koncertų sureng
ti nutarta dar Naujai Gadynei 
einant), bet kad dabar N. G-nė 
sustabdyta, tai pelnas nuo kon
certo manoma suvartoti jos at
gaivinimo reikalui.

Sausio 6 Uet. Mokslo Draugi
jos svetainėj buvo S. L. A. 40 tos 
kuopoj mitingas. Išrinkta nau
ja valdyba einamiems metams. 
Tarp kitų tarimų nutarta su
rengti Liet. Mokslo D-jos svetai
nėj vakarą, kurio visas pelnas 
butų apverstas gynimui politi
nių prasikaltėlių.

SLA. 40 kuopa, nors pinigiš- 
kai neturtinga, bet gana skaitlin
ga nariais (turi jų apie šimtų 
trisdešimt). Svarbesniam visuo
meniniam reikalui atsitikus, ji 
visados stengias paremti. Kuo
poj i priklauso Įvairių pažvalgų 
žmonių — dešiniųjų, kairiųjų ir 
vidurinių. Sugyvena visi gra
žiai, dėl politinių ir kitokių įsi
tikinimų nesipeša, betgi Šiaip di
delių veikimu kuopa nepasižy
mi. Dabar eina nomjnavimas 
kandidatų Į S. L. A. viršininkus. 
Tatai, rodos, turėtų labai intere
suoti narius, kad nominavus ge
rus, tinkamus kandidatus, bet 
taip nėra. Į kuopos mitingus 
vos tik keletas tesusirenka. Taip 
mat jiems rupi organizacijos rei
kalai, organizacijos labas. Už 
tat nenuostabu, kad nariams ne
sirūpinant, j organizacijos valdo
mąsias įstaigas įsibriauja poli
tikieriai, kuriems labiau savi 
reikalai rupi, ne kaip organiza
cijos. —Šok ietis.

SLA. 155 kuopa gerai gyvuoja, 
turi daugiau kaip šimtų narių. 
Ji nutarė surengti vakarų nau
dai vienos sergančios moters.

Socialistų kuopa vėl rengia ro
žinį balių vasario 2 diena, kur 
bus dalinamos dovanos knygo
mis daugiausia laimėjusiems ro
žių. —Jaunas Vaikas.

9----- a....................    -"'BL.I---------- --- !■■
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Aukos Apsigynimo Fondui.

. . Rockford, III. — Per Liet. Soc. 
Jaun. Ratelio draugiškų vakarė
lį, įvykusi .31 d. gruodžio, surin
kta $10.00. Aukojo: po $1.00 W. 
Misevičius, K. Valis, B. Micke
vičius ir P. Taminauskas; po 
50 c.: S. Žilinskas, J. Džugas, L. 
Griciunas, K. Susevičius, J. (i. 
Misevičius, Mr. and Mrs. J. Hau
sman, G. Šimanauskas, J. Jak- 
štis ir Mrs. Auna Hausman; po 
25c.: S. Bužiskas, B. Kuzmi
ckas, J. Valentas, J. Kazikaitis,
K. Čekaitis, B. Einoris, Liet. Soc. 
Jaun. Ratelis iš savo išdo paau
kojo $25.00; D. G. D. Kankle 
$5.00. Viso šiuo tarpu pasiun
čiamo į LSS Apsiginimo Fondą 
$40.00.

Visiems aukautojams tariame 
širdingų ačiū. L. S. S. 75 kuo
pos komitetas:
L. Pulsuckis, A, V. Hausman. 
A. J. Valentas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 19c 
Prie šių kainų priskaitoma Ir 

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

SEVERAS
Gothard Oil

(Scveros Got kardiškas Aliejus). Tai yra geras 
linimentas gydymui skausmų krutinėję, pe
čiuose arba šonuose, reumatizmui; strėnų gėli
mui; ir bile kur yra žinoma, kad linimentas at
neša pagclbą. Kainos 30 ir 60 centų.

oiiliiu b,.tv.,r^.s h. ncgali J)U_
h apleistas. Atkreipkite atydą i šitą gainios 
persergėjimą. Prižiūrėkite dalyką ir imkite

SEVERAS
Kidney and Liver Remedy 

(Scveros Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų). Tai 
yra galingas inkstams vaistas gydymui šlapina
mosios ir pūslės betvarkių, strėnų skaudėjimo, 
kojų tinimo; apkvaitimo, geltligės, piktumo ir 
rūgščių vidurių. Kainos 75 centai ir $1.25.

By kuri iš šių keturių gyduolių, arba by kuri kita iš Scveros gyduolių galima pirkti savo 
negali Jums prislatyti, rašykite į

Cedar Rapids, lowa
* * * * * * * * * ♦ _ 1_

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoi). ir žinomojo musų 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, III. 

Telefonas Yards 1546.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
4 

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. WeBtern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louia Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

*

P U S-B ALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti grajit 
į trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lenffva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

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

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNISKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

VISUOMENES ATIDAI
Mes esame išdirbėjais frė- 
mų 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 viršininčtųs 
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- 
Ekitės ypatiškai arba laišku.

ational Picture Frame Co.
2631 S. Halsted St.. Chicagą

Tel. Boulevard 9459.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto 
Jamos daugumos lietuviu, kurie gra 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
tnerikoje. Mes galime Jas parupta 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| iitiaa 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. Chicago, UI

Tel Yards 3654. ’ AKU ŠERK A ]

Mis.A.VIOIKAS
igusi Akušerijos Ko- ’ 

1 egi ją? ilgai praktika-i 
us Pennsyjvanijos ho-į 
pitalėse ir PhiladeL į 

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie ghn-į 
dymo. Uždyką duodu 
odą visokiose ligose; 

moterim ir merginom/
113 So. Halsted Str.,< 

(Ant antrų lubų) i
Chicago.

r- i . i .........t- v

AS, ADOMAS A. KABAIJVUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AS labui sirgau per 3 metus, nusiabnėjes pilvelis buvo. Dispep- 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mCn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokiais

į atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras: 
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1707 So. HalHted St., Telephonc Canal 6417. Chicago, III. '

' «?cphone Humbo’.dt 1273

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi t'hro.iiškų Ligų 

OFISAS: 1579 MiUaukce Avė..
Kampas North Avė. Kambarys 206 

VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

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

kampas Ashland Boul., vir- ; 
šu*j banko, Room (iOU.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PIIONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av.
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

DR. M. HERZMAN 
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

todns X-Ray ir kitokius elektros prie-
1 tabuž>.

Ofisą-' ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fuk 8t.

“ VALANDOS: Nuo l(k 12 pietų, ir 
6— h vakarais. Telerbone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: S--9 ryto, tiktai.

Telepbone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

J)R. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligy

933 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Telepbone Haymarket 2544

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popiety; 
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 dienų.

3354 S. Halsted St, Chicago
Telephone Drover 9693

I
 TELEPHONE YARDS M34.

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 Ik! 12 k 

• iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL rak. I
3325 So. Halsted St, Chicago. *

TU. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SP1NDULIAI
2121 N. Weztern ava.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.



NAUJIENOS, , Chicasro* III.

Puikus Vakaras su Prakalbomis j
ir PERSTATYMU paminėjimui KRUVINO NEDfiLDIENIO Į|

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Place. Chicago

Rengiamas L.S.S. 22-ros Kuopos, įvyks |j 
Nedėlioj, Sausio 27 d. 1918m. Q

Pradžia 5 vai. vak. Inžanga 50,ir 35c ypatai; į šokius — 25c.

Viršminėtas vakaras yra rengiamas paminėjimui Sausio 9 d. 
1905 m. ir pagerbimui sušaudytų revoliucionierių Petrograde.

D Kalbės Naujienų Redaktorius d.P. GRIGAITIS. Be to bus su- 
lošta dvi komedijos: “Rūtų Darželis” ir “Viduje klebonijos”.Ij Bus ir daugiau visokių pamarginimų. Programe dalyvaus D gabiausios Lietuvių Jošėjų (artistų) spėkos. Todėl, gerbiami 
lietuviai ir lietuvės, atsilankykite visi, o tikimės, kad pilnai D liksite užganėdinti, nes 22-roji kuopa niekuomet dar nesuvylė 
publikos savo parengimais. J Kviečia visus IKS. 22-roji Kp.

Chicago ir Apielinke
riu moktsčių 1917 m. įplaukė 
$164.70. Už literatūra $11; 
piknikus $82.50; balius $282.- 
80c; prakalbas $ 19.25. Viso

Laisvos Lietuvos 
klausimas.

Kadangi Chicagos Lietuvių
Darbininkų Tarybos programe

Alf-

mą įgyti Lietuvai laisvės, tai 'Ka
rybos Pildomasai Komitetas sa
vo posėdyje, laikytam sausio 20 
d., nutarė šaukti speciales kon
ferencijas 5 
taipjau ir j
draugijų v.ddybos kartu su pa- 
vit*niais nariais galėtų išreikšti 
savo nuomones Lietuvos laisvės 
klausimu. Konferencijos bus 
rengiama šiose miesto dalyse:

nys priklausąs ne jam, bet tūlam 
jaunam šposininkui, kuriu jo 
pačiutė kartų meiliai pažiurė
ju^... x

apivlinkė.se.

Garnys, žinoma, nuėjo savo 
keliais, palikęs Alfredui “prezen 
tą”, o džiadžė Arnoldas dabar 
turėsiąs nuspręsti: kas turės būt 
mažojo rėksnio globėju.

roj, So. Cbicagoj ir Roselande. 
Konferencijų vieta ir laikas bus 
skelbiama “Naujienos/*”.

Todėl šiuo raginant Visas pri 
klausančių ir <!:u* nepriklausan

ti. Tarybos 
ir pavienius 
kuoskaitliu- 
losi* konfv-

Vakarinės mokyklos 
uždaryta.

Miesto mokyklų taryba prašo 
mus paskelbti, kad dėl anglių 
stokos visose' viešosiose mokyk
lose vakarinės klesos tampa už
darytos. Kada vėl atsidarvs, bus

Ir cukraus 
hadas.

draugini
asmeni . u

renci lems brangi l.it- 
:iis\ė. jų pereiga yra rčn- 

> spėkas jos įgijimui, su- 
kaip ir kokiu budu gali-

lės išreikšti savo nuomonę Lie
tuvos laisvės klausimu neat
sižvelgiant politinių ir tikejitni- 
nių įsitikinimų skirtumo.

Konferenci jos prasidės su sau
sio 27 d. ir tęsis bėgiu sekajmų 
dviejų savaičių.

Povylas Žekonis

prie Amerikos L. 1). Tarybos, 
tuoj pašoka vienas didelis }>ona.s 
su ir verkia, skurdžias], kad lik 
kuopa neprisidėtų. O nariai, 
kaž kodėl ima ir pasigaili to sė

ji* atideda klausimų

REIKIA DARBININKŲ
KEIKAI.AIUAMA petluiriŲ prie, 

mokyklos, automobilių plovėjų, vai
kų 11 metų ir augščiau mok y ties ge
ro amato arba ofiso darbo, prie e- 
lektros arba pagelbininkų, 40 iki 45 
centų valandoje, inžinierių, $100.00 
ir daugiau, peČkurių 35c iki 38 c. va
landoje, darbininkų J kotelius ir re
storanus prie įvairių darbų, prie ska
lbyklos vežimo, pagelbininkų prie 
mašinų, važnyčių, suvirintojų, garo 
pritaikintojų, 45c valandoje. Sargo 
$20 savaitėje.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo..

Mrs SCHWARTZ 
30(19 Jackson Blvd. Chicago

Tek Kedzie 1197.

Jūsų Akys

gali reikalaut* 
gydymo arba a- 
kinių.
Mes gahm jum 

tą pasakyt. Jeigu 
reikalinga aki
nių. juos galima 
gauti inusų op- 
tiškame depar- 
tame.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki $4-
Tikro aukso nuo $5 iki $8.

tD <1 JI

i 
■<'Tuo pačiu laiku išlaidų buvo: nio pono 

-161.70 narių mokesčių centrui; j ant tolinus. 
$200 auka S-go&nam. $16.55 na
ujų’ knygų pripirkimui; $15.59 
įvairieans kuApos reikalams; 
$11.50 prakalbų surengimui; 
$26.70 agitacijos reikalams tei
sėjų rinkimais; $15.00 Nauja
jai Gadynei” paaukauta; $10.00 
Soc. Partijoj; $12.50 S. Partijai 
St. Louis konvencijai paaukau
ta; $26.00 Vyrų Chorui: 8 rajo
no narinė duokle $6.12. 
išlaidų turėjo $5T1.66.

Nežiūrint tokių didėlių išlai-

Kažin ko tas ponas “pipiie tc- 
go” taip verkia visai nenurody
damas rimtos priežasties tai sa
vo baimei? ' J. Aceris.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Panedčlyj, Sausio 21 d, 7:30 
valanda vakare.

Velionis paėjo iš Kauno gub. 
Vilkmergės pavieto, Kupiškio 
parapijos, šalnanaudžių kaimo, 
36 metų amžiaus.

Laidotuvės j vyks Ketverge, 
Sausio 24 d. 8:30 vai. ryto iš 
mimų 1614 Kinnon st. j Šv. M y1 
kolo Bažnyčių, o i>o pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines.

Kviečiami visi giminės ir pa
žįstami atsilankyti į šermenis 
ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieku dideliame nubudi
me velionio moteris Zuzana ir 
sūnūs, 6 metų, Olgerdas

įso

Klaida.
Vakarykščiame “Naujienų” 

numeryje žinutėj apie SLA. II 
apskričio suvažiavimų jsiskver-

<J’„. u, /, O, t*, IU
Mes atkreipiame ypatingą 

(lomą į mokyklą lankančius 
vaikus. Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, ate i 
kitę pas seną užtikimą akių 
gydytoją ir chirurgą, gyvenan
tį Chicagoje virš *20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI
............. AVIESĄ

Pritaikoma dirbtinės akys 
Aktą, Ausų, Nosies ir Gerklės 
120 S. State st., Antras ragltMh 
Vienos durys į žiemius nuo

The Fair 
VALANDOS: 9 iki 7:

Ncdėldieniais 10 iki 12.

rakandaikandidatų surašė tapo praleista 
sekami asmenH: “į vice-prezi- 
dentus: J. Baltrušaitienė — 5 
bals., Daunora — L; į iždinin
kus: M. Bučinskas — 2, K. Gu- 
gis 12, T. Paukštis 7 ir B. 
K. Balutis 3”.

šiuo taigi atitaisoma įvyku
sioji paklaida.

■*^**^*****^**W*

Ghicagai stoka netik kuro, bet 
ir kitų reikalingų dalykų. Va-

s jam skyrusios.

Miestui gręsia ang-

miiste visai
urnai urbus

25 dol.
Kadangi iš 1916 metų kuopa 

turėjo $210.91, tai viso su 1918 
metais 22 kp. turtinga $236.53. 
Prie tos sumos reikia dar pridėt: 
$60 Naujienų Šerais, $10 šėpa
knygoms sudėti ir už $80 litera
tūros. Kartu visas 22 kp. tur
tas siekia $386.53.

Pranešimai

K;us nuveikta.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais > 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pl
aną 10 metų gvarantuotą ir ir Ke
letą rakandų už pirma pasiūlymų 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota I 
Sėnesiai. 1520 N. Western Avė.,

licago, III.
Li

i cukraus ištekliai
baigiami Jeigu
pristatyta daugiau cukraus, cln- 
edgiečiams gali prisiit gert ne
saldytą kavą Viena departa- 
mentinė krautuve vakar pasi
skelbė parduodanti po vieną cu
kraus svarą kiekvienam pirkė
jui Apie 1 vai. dienos ten sto
vėjo eile pirkėjų apie dviejų blo- 

Kalbama, kad atsako- 
aigos įves cukraus

rišėjas gautų cukraus nedau-

Pereitais metais 22 kp. suren
gė: 6 prakalbas, 6 lavinimosi 
vakarus, 1 pikniką (kartu su 37 
kp.), 2 vakaru (viena taipjau su 
37 kp.), 1 vakarų naudai “war- 
do”. Be to, šiais im tais 22 kp. 
daug prisidėjo savo darbu laike 
teisėjų rinkimų. Visame distri- 
kte platinta literatūra, taip kad 
nei vienas namas neliko apleis
tas. Gi balsavimo dienoj, apie 
16 draugų išliko iš darbo, ėjo 
daboti balsų skaitymo, kad po-

iš 37 musų wardos precinktų 16 
užėmė vien tik lietuviai.

• PASARGA.—Draugijų pranalimua akalblam* 
4 ulmokMtie*. Pranešimai turi būt priduoti
* vakaro, laiikellu arba telefonu. Canal 1606 
’riduoti tą pačia dieną, kada
Uenraitle, nebegali būt |<MtL—• Nauj. Red.

L8S. 22-ros kuopos vakaras įvyks 
sausio 27, M. Meldažio svet., Kalbės 
“Naujienų” Redaktorius d. P. Grigai
tis. Apart kitko bus sulošat komedi
ja “Viduj klebonijos”, “Rūtų Darže
lis” ir kitkas. —Komitetas.

Turime pranešti draugams ir rė
mėjams, kad Chicagos Vyrų Choras 
persikėlė į naują vietą — Mildos sve
tainę, 3143 So. Halsted gat. Choras 
dabar ten laikys savo susirinkimus 
ir nuolatines repeticijas kožną nc- 
dčldienį nuo 10:30 išryto iki 1 vai. 
popiet. Draugystės, kiiubai ir pavie
niai asmens, kurie turėjote kokių 
nors reikalų su viršminėtu choru, to- 
lesniai bukite malonus kreiptis nau-
jojon vieton —M .M. Youdis.

PrakaibOH P. P. Darb. Unijos j vyks 
Seredoje, Sausio 23 d. Pakšto svetai
nėje, 4837 W. 11 St., Cicero, III. 7:30 
vai. vakare. —Komitetas.

Pajieškau savo brolio Antano Pet
rausko, paeina iš Suvalkų gub., Kap
čiamiesčio miestelio. Seniau jfyveno 
St. Louis, Jll. Malonėkite atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą. Jūsų sesuo— 
Petrauckiutė, po vyru Janciukienė, 
adressas: Mrs. M. Janciukienė, 
7301 Donald avė.. Cleveland. Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio, Jono 
Juškos, 18 metų kaip Amerikoj. Tu
rėjo farmą netoli nuo Ctiicągos. Pa
einu iš Kauno gub., Raseinių pav.,’ 
Kvedaruos miestelio, Kadagini! so
dos. Jis pats ar kas jį žinot malonė
kite man pranešti šiuo adresu:

Marijona Petkaite, 
1121 Washburne avė., Chicago, 111.

Pajieškau savo pusbrolio Aleksan
dro VVinckaus, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės miesto. Jis iš
gyveno 5 metus Amerikoj; dabar jis 
gyveno VVestvillėj, 111. Kas žinote, 
meldžiu pranešti jo teisingą adresą 
arba jis pats teatsišaukia.

S. P. Chiuzcls, 
10737 Prairie Avė., Roscland, III.

EXTRA •
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divontL daven* 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 Ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaite* 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
Chicago. III.

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

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka riiiema tinkamu* akiniu*, ertaaal- 
nuoja ir patarimu* duoda dykai.

786-88 Milwaukee avew arti Cldcace *e. tr«a 
lubos. VALANDOS: Nuo » ttryto Iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iAryto iki 2 po fikią.

Tel. Haymarket 2484.

Dr.A.P. Gurskis
D F.»\ T I < ■

\ aiandos iki 9 va- 
pogul sutartį.

4847 W. Uth Si., Cicero, irt. 
Kampas 49th Avė.

Užtroško bešil- 
jdant kavą.

Nežiūrint t<» fakto, kad per 
pastarąsias penkias dienas buvo 
uždaryta veik visos pramonės į- 
slaigos, miestui vis dar teln'grę- 
siąs anglių badas Tatai vakar 
nžreiške valstijos kuro admini
stratorius. Jisai sako, kad su-

veikimo nors ir daug pagelbėjo' 
pataisymui blogo dalykų stovioj 
x is d< lto krizis dar nepašalinta |11 
galutinai. Didžiosios pramonės 
įstaigos ir dabai; dar neturi rei- ^uhfllldė 

mglių — kaip banditą.

savininkas nr. 1703 So. Canal 
gi., vakar rasta negyvas prie ge
sinto pečiaus. Užtroško gazu. 
Randolph norėjęs pasišildyt ka
vą. Užkaitęs jų Randolph ten 
pat atsisėdo ir užsnūdo. Užvi
rusi kava užgesino ugnį, kas da
vė progos pasiliuosuot gazui. ku
ris ir užtroškino Rando Iphą.

22-roji kuopa šiais. metais nu
veiks da daugiau, nes pereiti 
im tai davė nariams daug prak
tinio patyrimo.

Pilnai užsimokėjusių narių 
kuopa turi apie 78, suspenduo
tų apie 20. A. Ambrozevičia.

P. P. organizacija refigia dideles 
prakalbas šiandie, sausio 23 d. 7:30 
valandą vakare, černaucko svetain. 
kertė Union avė. ir 19 gatvių. Bus 
kalbama lietuviškai ir rusiškai.

Kviečia Komitetas.

CICERO
Šis tas.

Pajieškau savo draugų ir pussese
rių, Joe. Grumadų ir Kazimiero Ju zio ir Magdalinos Bieliunukaitės, iš 
Raudondvario parapijos. z

Siinon Rezukas, 
349 _ to Street, Moline, UI.

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI NAMAS, G šeimynų Žv veliamas. Bandos $60.00 mėnesyj.1 

’aina $4.500. Priežastis pardavimo— 
Savininkas ser({a ir išvažiuoja į lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė., Chicago

Ručine, Wis. — LSS. 124 kuopos 
Teatrališko Batelio rengiamas vaka
ras įvyks 27 d. sausio, Turner sve
tainėje, N. Sidei Bus statoma 4-rių 
veiksmų tragedija “Kerštas”. Kvie
čiame atsilankyti visus —Rengėjai.

Pajieškau Stasio Razalavičiaus ir 
Marės Krilavičiutčš, Suvalkų gub., 
Nadnaminsko gminos, Mandasų kai
mo, esame visi iš vieno kaimo. Mel
džiu jų pačių atsišaukti, arba kas ži
note praneškite jų adresus — busiu 
dėkingas. Pranas Krilavičius, 
509 — 24th Str., Detroit, Mich.

AUTOMOBILIAI
SIDE-CAR

Noriu pirkti palaikyt 
“Harley—DavidsonA Kil 
duoti, prašau atsišaukti.

M. Michnicwicz, 
2-ros lubos, 3113 S. Halsted st. Chi
cago. Phone Yards 3654.

Noriu pirkti palaikytą SIDE-CAR 
’ / _ . Jls turite par-

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryla iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimu 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės.

š LSS. 22-ros kuopos veikimo.

Heinhold Raust, kur buvo pa
dėjęs bombą Auditorium teatre, 
lapo nuteistas neapribotam lai
kui nuo vienų iki dvidešimts 
metų kalėjimai!. Paduota a-

trijų im tų jisai atnešęs Alfredui

nius. Jis priėmęs juos. Bet ve 
andai ponas garnys sumanę.s 

didelę, atsiprašant, kiau- 
atnešęs Arnoldui naują

roji kuopa pasižymėjo savę 
veikimu daugiau nei kuomet 
nors pirma. Nevargindamas 
skaitytojų ilgius išvadžiojimais 

“pagražinimais” stengsiuos 
paduoti tik trumpas skaitlines, 
kurios už. save kalba. Taip, na-

Nuo Naujų Metų “Naujienos“ 
įgijo apie 40 naujų skaitytojų 
vien tik tame distrikte, kur a- 
gentauja J. Matulis. Ir tai ne
skaitant tų. kur patįs užsiprenu
meravo stačiog iš ofiso.

Reiškia, kad Cicero  j žmonės 
daro progresų, 
mpu laiku 
tiek daug naujų pasekėjų, tai 
kas butų, jeigu d. J. Matulis dar 
sparčiau pasidarbuotų? Kon- 
fratrų organui priseitų pirŠties 
žvirbliams, kad šie teiktųsi* jį 
skaityt. O gal taip ir bus.

“Naujienų” stotis randasi ne
toli lietuvių bažnyčios. 1437 So. 
49 Ct. čia galima gauti dienra
štį kasdienų pavieniais nume
riais ir užsiprenumeruoti ilges
niam laikui

Cicero, Iii. LSS.—138 kp. disku
sijos įvyks Seredoj, sausio 2,3 d. 8 v. 
vak. Tamuliuno ir Gudgalio svet.— 
1117 So. i9th avė kertė 15 gatvės 
lema “Kas išganys liaudį, socialis
tai ai* aidoblistai?” Visi kviečiami 
atsilankyti. Fin. rast. A. Rudinskis.

Pajieškau savo draugus Anthno 
Rafanavičiaus, Jono Drufos, Bronis
lovo Pilsuckio; visi Kauno guberni
jos, Raseinių pavieto( Kelmės mies
telio ir Pranciškaus Kulevec; lenkas, 
iš Scdlecko gubi, miesto Bely, Bola
vo pav. Praneškite, kas žinote jų 
jų adresus.

Steponas Labanauskas, 
1000 W. Carson str., Pittsburg, Pa.

MOKYKLOS

Jeigu tokiu tru- 
Nau j ienos“ įsigi jo

Rockford, III. — LDLI). 29 kp. su
sirinkimas Įvyks seredoj, sausio 23 
d. 8 v. vak. Socialistų svet., 319 E. 
State str. Visi nariai maotnčkite at
silankyti paskirtu laiku, nes turime 
svarbių dalykų aptarti.

—Org. B. čepaitė-Vare-nc.

Ryto, sausio 24 d. 8 vaalndą vaka
ro, \Vinowa Hali, kertė Wjnowa ir 
Clark gatvių, Anglų soc. skyriaus 
susirinkime Anupr. Karalius laikys 
referatą tema: Kodėl reikalinga su
prast socializmą?”

Cicero, III.—Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos draugija, kaip nutarta, mo
terų skyriaus dailės darbo lavinimo
si įvyks Ketverge, sausio 24 d., 7:30 
vai .vak. Tamuliuno ir Gudtfalio sve
tainėje, 1 147 So. 49tlį avė. Taigi, mi
nėtos draugystės narės, o taipgi ir 
pašalinės, malonėsite susirinkti. Na
rėms be mokesties. Kviečia

V. ir M. A pi. Dr. Komitetas.

Pajieškau suseserių Agnieškos ir 
Agotos Seputaičių, Kauno gub. Ra
seinių pav., Naumiesčio parap., ši
lų kaimo, malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu. Liudvisė Seputaitė—Virba- 
lienė, 3214 Ęmerald Avė., Chicago, III

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir Hetuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
t ės, stenografijos, typevvriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, • 
belnos istorijos, geografijos, poiiti 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo B ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:M 
3106 So. Halsted St., Chicago, D1

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuiko* 

Prof. D. GOLDSTEIN 
SmuikoB Mokytojai*

Senas adr.: 11341 Michi^an av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

[DIENINE
IR

Vakarinė MOKYKLA!

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU janitoriaus darbo, es

mi atsakantis tame darbe. Moku pri
žiūrėti boilerį. Kam reikalingas, 
malonėkite atsišaukti. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
Esmi nevedęs, 40 metų amžiaus.

L žalimas,
726 W. 18 st., Chicago,-III.

REIKIA DARBININKŲ

HA5TER 5Y5TEF1

iš

ir
D. Komitetai.

kalbose. Prakalbas rengiu l

Kruvino! Nedėldienio
Bei, netižilgio, sakau.

Prakalbos
Paminėjimas (sausio 9 dieną, 1905 m. Rusijos) kritusių ant bari

kadų 25000 Petrogrado gatvėse ėjusių pas carą maldaut laisvės ir 
duonos. () šiandie Rusijos bolševikų kova eina už laisvę ir duo
ną, ir liko nebepergalima, nors ir žūva tūkstančiai kovoje. T:

Darbininkų kova už laisvę ir pasiliuosaviiną 
r kuom ji skiriasi nuo Rusijos bolševikų.
rusų ir li-M.uvlų 
sausio 21 d, 1 naiisko svetainėje, Union avė

imi laukiamos paskaitos /liktai 
turėkite kantrybės, nerugokite. 
Negalima gauti tinkamų prele-

rbais.
laukite prauešimo “Naujienose”. 
Ten turėsite progos patirti, ka
da ir kur jos įvyks

LMPS. 43-čioji kuopa rengia
si prie savo vakaro, kuris atsi
bus balandžio 7 <1. M. Jankaičio 
svet., Moters mano statyt puikų 
veikalėlį: “Be Šulo”. Well. pa- 
žiurėsiin, ką jos gtili.

Kaip tik SLA. viet. kp. prade- 
ie prisidėjimų

Cicero, LSS. 38 kuopos susirinki
mo nebus seredoj, sausio 23 d., dėl
to, kad tą dieną bus Rusų ir Lietu
vių Sociai-demokratų Darbininkų 
Partijos prakalbos. —A. Rudinskas

M m aa m ■ ■ Vyrama ir Moterims VI*
n II n n II 1 SOKIOS rųšiea metalo
11 11 K 11 11 I nrbn medžio dirbamose

fl 11 U ^1 I Rapoie, fabrikuose, ho-
toliuose, restoranuos, sa

lonuose, ligonbučiuose, raitinšae, sankrovose, 
ntftnuoae ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Gtriausion mokestis.

Advance Emptoyment Exchange 
ž-ras augštas.—179 W. Waahington st

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka. Perdėtinla 

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

v

Rockfordieiių domai.—LSS. 75-ta 
kuopa rengia prakalbas paminėjimui 
kruvinojo nedėldienio. Prakalbos 
įvyks sausio 27 d., Vega Hali svetai
nėje, kampas 9-to gatvės ir 15th av. 
1:30 vai. po pietų. Bus įvairus pro
gramas. Dainuos LSJR ir Švedų cho
rai. Bus monologu, deklemncijų.

Kviečia Komitetas.

REIKALINGA vedusi pora, moterė 
neinanti darban, prižiūrėjimui na
mų. šeimyna, aš ir 12 metų mer
gaitė. Aš esmi akušerė ir man rei
kia išvažiuoti iš namų. Duodu kam
barį už dyką. Meldžiu atsišaukti.

Mrs. P. Urbonas,
3313 So. llalsted St., Chicago.

PARDAVIMUI
LSS. 22-ros kuopos extra susirinki

mas įvyks seredoj, sausio 23 d. 8 v. 
valanda vak. Meldažio svetainėje; 
2212 W. 23rd PI. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra svarbiu rei
kalų. —Komitetas.

PASINAUDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvai auluo
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
810. Pilone Seeley 1643

SARA PATEK. Pirmininkė
1643

GARSTNKITES 
“NAUJIENOSE”

PARSIDUODA 2 ‘sliowcase’«d” ii 
3 “vvallcase’ai”, kur galima Vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba grn. 
šerio krautuvėse. 1 “seifas 
bom durim, 1 “benčius” dėl ląikro, 
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miliai*. 
212Š \V. 22 st (štorąs) Chicago

dvitfu-

p ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose

IMPERFECT IN ORIGINAL

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk niuaų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama

Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teistų
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

■Aritmetikos Geogralijos Retorikos, rr tt m
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyvv- » 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas n 
aiškinama lietuviškaL t L

American College Preparatorj School %
3103 S. Halsted St. Chicago ill & 

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ H

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Vyrišky DrapanyBawl 
'Nauji neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertės nūn 
i $30 iki $50, dabar parsiduoda po 
Į ir 25 dolerius.
i Nauji, daryti gatavi nuo $lb iki 
I $35 siutai ir overkotai, nuo $7.5^ iki 

18 dolerių
Pilnas pasirinkimas kailiu pao 

tų overkotų. (
Visai mažai vartoti\ūutai u ov

kotai, vertės nuo $25 isj $85. dat 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $U>0 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
Jki $7.50

Atdara kasdlei nedėlior.ns <• va
karais

8. G O P l> O N
1*16 8 RnlMrd <1 • . *

i *.

apivlink%25c4%2597.se

