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ja-darbininkų respublika
Rusija atnaujis taikos

tarybas
Rusai susirėmė su Rumunijos 

kareiviais
RUSIJA BUS DARBININ

KŲ RESPUBLIKA.

Taip nutarė visos Rusijos 
darbininkų ir kareivių 

atstovų kongresas.

True translation filed .clfn the post- 
niasler at Chicago, January 28, 1918, 
ąs required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, s. 27.— 
Visos* Rusijos darbininkų ir 
kareivių atstovų kongresas 
vakar priėmė rezoliucijų pa- 
,‘tikėjimo liaudies komisarų 
valdžiai ir užgyrė visus jos 
išleistus patvarkymus.

Kongresas tąjpgi užgyrė 
centralinio pildomojo komi 
teto deklaracija, kurių atme 
te paleistasis Steigiamasis 
ST si r'tikimas. Deklaracijoj 
užvedama sekami dalvkai:v f

L Patvirtinimas atidavi
mo žemiu.

2. Atidavimas kontrolės 
(valdžios) darbininkams.

3. Įsteigimas darbininku 
ir kareivių respublikos ir tuo 
darbininkų ir kareivių res
publikų federacijos.

L Nacionalizacija bankų 
ir panaikinimas šalies skolų.

Užrubcžinių reikalų min tetė
no 'Trockio pagelbininkas Zal- ' 
kind aiškindamas apie paskuti
ni punktų pasakė:

“šitas patvarkymas priimtas 
principe ir jis virto Įstatymu, 
b. t jo pavartojimas yra liaudies 
komisarų rankose. Jei jie ras. 
tinkamu, reikalingu ar pageida
utinu, jie turi teisę atsisakyti 
ipokėti skolas“.

Lenino kalba.
Kalbėdamas kongrese pir

miems Leninas užginčijo apkal
tinimui. kad bolševikai žadina 
(hivilę karę. Jis sakė:

“Mes paskelbėm k lesų karę. 
V pripažindami prievartos iš 
pusės individualų, mes stovime 
iiž kiršinę prievartą prieš kitų 
k lesa ir nesirūpiname raudomis 
tų, kurie piktinasi rengimu tos 
prievartos.

“Jie turi galutinai prisitaikin
ti prie idėjos, kad paprastas val
stietis ar kareivis juos valdys ir 
kad, jie bus priversti priimti na
uja dalykų sutvarkymų.“

Leninas sakė, kad vyriausiais 
|jolš( vikų priešais nėra konsti- 
hicionalisati demokratai (kade
tai). Jis užreiškė:

“Musų nepermaldaujamais 
oponentais yra vidurinieji soci- 
idistai ir tas išaiškina areštus 
socialistų ir uždarymą jų laik
raščiu. Tokios priemones yra 
lik laikinės ir kada opumas si- 
liiacijos pereis, visi areštuotieji ’ su Ukraina, kada ta respublika
žmonės bus paliuosuoti“.

RUSIJOS DARBININKŲ 
KONGRESAS NUTARĖ

TĘSTI TARYBAS.

Leonas Trockį grįžta j 
Brest Litovskų.

True translation filed with the post- 
inaslci* ai Chicago, January 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

( OPENHAGEN, s. 26. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad vi
sos Rusijos darbininkų ir karei
vių atstovų kongresas, kuriam 
bolšęvikų valdžia pavedė išrišti 
taikos ar karės kluasimų, įga
liojo užruhežinių reikalų ministe 
rį ir toliau tęsti taikos tarybas 
BresĮ Litovske.

/

Trockį sugrįš į Brest Litovskų 
pradžioj ateinančios savaitės.

VOKIEČIA AIŠKINASI

Delei permainymo taikos 
sąlygų Rusijai.

True translation filed with the post- 
uiaslci* at Chicago, January 28, 1918, is required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSETRAM, s. 26. - Vokie
tijos užrubcžinių reikalų minis- 
leris Dr. Richard k;6n Knebi
niam) vakar kalbėjo reichstago 
komiteto posėdyje apie taikos 
tarybas Brest Litovske. Jis pri
siminė apie kaip jis lai pavadino 
“prasimanymų, kad delegatai 
nuvyko i Brest Litovskų ir ten 
sutaisė programų stdig situaci
jos reikalavimais“. Jis sakė, 
kad tas neliesa, nes apie Vokieti
jos rytinę politikų buvo jau nu
spręsta pirmiau negu jis užėmė 
vietų.

Jis plačiai išaiškino, kad cen- 
tralinės valstybės priėmė pirma 
rusų pasiūlymų apie visuotinų 
laika be aneksijų ar kontribuci
jų kaipo pamalu taryboms, bet 
kada talkininkai neatsiliepė, si
tuacija persimainė ir centrali- 
nių valstybių gr. 25 d. pasiūly
mas buvo nebetinkamu. I '

Trockis riedraugiškas: 
s

D r. von Kuehlmann sakė, kad 
po atvykimui j Brest Litovskii 
Rusijos užruhežinųi reikalų mi- 
nisterio Trockio, pirmiau buvęs 
draugiškumas iš rusų pusės vi
rai pranyko. Rusai užsidarė ir 
visas tarybų pobūdis persimai
nė.

Jis pridūrė:
“Šioj valandoj jos (tarybos) 

apsistojo, bet galbūt jos bus at
naujintos, pradžioj ateinančios 
savaitės.“

Tikisi taikos su Ukrainą.

Kuehlmann kalbėjo apie išsi-
dalinimą Rusijos į eilę respubli- j 
kų, kuriose dar yra besiskirsta
nčių elementų ir išreiškė nuo— 
inonę, kad taika bus padaryta

bus pripažinta.

Jis užreiškė, kad yra dar ge 
resni prospektai taikos su Fin 
landija.

“Musų skirtumai su bolševi
kų valdžia,“ sakė Dr. von Ku- 
ehiman, “yra daugiausia smul
kmenose prilaikyme apsispren
dimo teisės, kas, pagalios, nėra 
visai nauju išradimu, kadadgi 
Bismarkas susitarė apie jų thi- 
kos sutartyj po 1866 m. kam
panijos“.

RUSŲ SUSIRĖMIMAS SU 
RUMUNAIS.

Rumunai apsupę Kišinevą.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, January 28. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 26. Ex?ha- 
nge Telegraph praneša iš Petro
grado, kad Rumunijos karei
viai apsupę Kišinevą ir kad 
smarkus mušis eina tarpi' bol
ševikų kareivių ir rumunų.

FINLANDIJOS ULTIMA
TUMAS RUSIJAI

f 
Reikalauja sustabdyti siun
timą ginklų riaušininkams.*

True translation filed wim the post- 
niasler ai Chicago. January 28, 1918, 
ns required by the art of Oct. 6, 1917

HELSINGFORS, s. 26. Fin- 
andiįos senatas pasiuntė Rusi
os valdžiai ultimatumų, reika- 
aujanli, kad Rusija sustotų siū
liusi ginklus finų riaušiniu- 
mms, kurie prigclbiami rusų 
iareivių, kasdien papildo prie
vartos aktus, nes kitaip tuojans 
uis paskelbta karė.

Kų lik išleistas rusų a įsaky
mas prižada reikalauti sugrąži
nimo ginklų.
P A1 "JiŪOSAVO~SOŪl AL-
REVOLIUCIONIERIUS

Areštavo valstiečių kongres- 
so valdyba.

True translation filed with the post 
niasler at Chicago, January 28. 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6. 1917

LONDONAS, s. 29. Sulig 
nunešimo iš Petrogrado į Reu- 
terį, social-revoliųcionieriai, na
riai Steigiamojo Susirinkimo, 
kurie nesenai buvo areštuoti, li
to paliuosuoti.

'Ta pati žinia sako, kad vals
tiečių kongresas, kuris remia 
Steigiamąjį Susirinkimų, tapo 
laleisti, o prezidiumo nariai li
ko areštuoti. -

REIK ALAUJASUGAU
DYMO SOCIALISTŲ.

Vokietijos patriotų 
laikraštis.

True translation filed with the post- 
inaster.at Chicago, January 28, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEEN, sausio 26.
Iš Berlino pranešama, kad 

Kreuz Zeitung vakar pareika
lavo, kad socialistų* vadovai 
Scheidemann ir Ebert butų su
šaudyti ir kad valdžia tuojans 
sustabdytų laikraštį (Vor- 
vvaerts?).

GORKIS SUŽEISTAS.
PETROGRAD, s. 26 žino

mas rusų rašytojas Maxim Go
rki iandie liko lengvai sužeistas 
paklydusio šūvio. Gorkio drau
gai nesako, kaip Ištikrųjų pa
taikė jam kulka.

fllililM
' True translation filed with the post- 
Į niasler at Chicago, January 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSIJOS DARBININKŲ 

PASVEIKINIMAS.

PETROGRADAS, s. 26.— 
Visos Rusijęs Darbininkų ir 
kareivių atstovų kongresas 
priėmė sekamą pasveikinimą 
principalių Europos ir Ame
rikos šalių žmonių:

“Visos Rusijos darbininkų 
ir kareivių atstovų kongre
sas sveikina Anglijos, Ame
rikos, Švedijos, Norvegijos, 
Šveicarijos, Francijos, Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos 
proletariato organizacijas, 
kurios visuomet gelbėjo ir 
rėmė proletariato klesą Ru
sijoj jos kovoj už socializmą. 
Kongresas siunčia geriau
sius linkėjimus socializmui 
visose šalyse ir prašo drau
giškos . pagelbos ir paramos 
Rusijos socialei revoliucijai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiimiin^
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Skerdyklų darbininkų 
streiko nebus

NKŲ STREIKO IŠ
VENGTA.

Susitaikyta pavesti algų ir 
valandų klausimą 

arbitratoriui.
✓

True translation filed witn tne post- 
mastei* ai Chicago, January 28, 1918, 
as recfuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASI1INGTON, s. 27.w šia- 
kymo Chicagos gyvulių skerdy- 
ndic pasiekia draugiško spsltai- 
klų darbininkų gruče. Skerdy
klų savininkai laimėjo savo 
reikalavime, kad skerdyklos lai
ke karės pasiliktų “atviromis“ 
(“open shop“ nepripažįstan
čiomis unijos), bet sutartyj sa
koma, kad nebūtų daroma ski
rtumo kirp unijos narių ir nr- 
unistų darbininkų.

Arbitrą torių paskirs Darbo 
sekretorius ir jam bus atiduoti 
algų ir valandų klausimai. Ar
bitrą toriaus, kuris dar hepas- 
kirtas, nuosprendis skaitysis 
veikmėje nuo sausio 11 d.

. > ' I •

Palies daugelį miestų.
Sulig sutarties, darbininkų 

paskirtas skundų komitetas bus 
priimtas savininkų, nežiūrint 
ar jo nariai bus unistai ar n<- 
unislai. , » » (

Sutartis paliečia tuksiančius 
•darbininkų Cbicagoj, Easl St. 
Louis, III., Kansas City, Oklalio- 
ma City, F.brl Worth, St., Jo- 
seph, Omaha, Depver, St. Paul 
ir Sioux City. •’

• c*' I ’? '-s

Unistų pasiūlymas, kad val
džia paimlų skerdyklas ' karės 
laiku, neturi nieko lxndra su 
šia sutartim.

Išviso yra 18 klausimų ginče 
tarpe skerdyklų savininkų ir u- 
nistų darbininkų. Iš jų teises 
unijų natių, algos ir valandos, 
skaitoma svarbiausiais. 6 iš 18 
klausimų, jų tarpe reikalavimas 
pakelti algą $1.06 j dieną, lygi 
su vyrais mokestis moterims, 
gvarancija valandų darbo, pa
matu 8 vai. dienos su pusantro 
mokesčio už viršlaikį ir dvigubu 
mokesčiu už šventadienių ir ne- 
dčldienių darbą, eis arbitracijos

nuosprendžiui.
Sekretoriaus Wilsono pasky

rimą turės patvirtinti Šalies Gy
nimo Taryba (Council of Nati
onal Defence). Abi pusi pasiū
lys po žmogų užėmimui vietos, 
bet turi sutikti su paskirtuoju.

TAIKOS RIAUŠĖS 
BERLINE.

Buvo ir duonos riaušių. 
Daug sužeistų.

Triic translation filed with the posl 
mastei* at Chicago, January 28, 1918 
as requii*ed by tne act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 26. Ams 
terdamo korespondentai laik
raščio Express sako, kad ateina 
nepaprastos žinios apie revoliu
ciją Vokietijoj ir kad yrą gan
dų apie didelius sumišimus Ber- 
line laike pastarųjų dviejų die
nų. -Riaušininkai, sakoma, rei
kalavę taikos.

Jis taipgi praneša apie duo
nos riaušes, kurios buvo polici
jos žiauriai numaišhdos. Daug 
vyrų, moterų ir vaikų esą su
žeista.

Korespondentas pripažįsta, 
kad patvirtinimas šių gandų 
yra negalimas, bet jis kartu pa
žymi, kad jokių telegramų, 
presus ar pirklybinių, Holandi- 
joj negauta tiesioginiai iš Ber- 
lino,' visos jos atėjo aplinkiniais 
keliais. Jokių ke(vergo rytme
tinių Berlino laikraščių neatvy
ko.

8 ŽMONĖS UŽMUŠTI

Eksplozijoj laivyno torpedų 
stotyj.

True translation filed with the posl 
mastei* at Chicago, January 28, 1918, 
as retpiired by tne act of Oct. 6, 1917

NEWP()RT, R. s. 26.
'Trjs nesugriaunami nameliai 
Suv. Valstijų torpedų stotyj li
ko suardyti merkuro eksplozi
joj šiandie vakarop.

Mažiausia 8 civiliai darbinin
kai liko užmušti ir 7 sužeisti, 
vienas jų mirtinai. 10 kitų pa
laidota griuvėsiuose sunkaus 
cementinio budinko ir mažai y- 
ra vilties, kad daug jų bus gali
ma išimti gyvais.

GRAŽUS VAKARAS.

“Eglė žalčių karalienė” 
scenoje.

Vakar (L S .P. S. svetainėje 
buvo statoma 5 veiksmų A. 
Fromo drama “Eglė žalčių ka
ralienė“. Statė ją Lietuvių Mo- 
ttrų Apšvietus Dr-ja.

Nežiūrint kad lai yra ilgas ir 
'sunkus veikalas, reikalaujantis 
nemažai gabių artistų, atvaidin
tas puikiai.,

Didžiausias nuopelnas už pui
kų vaidinimą pripuola režisierei 
p-iai M. Dundulienei. Ret ir ar
tistai, matyt, rūpestingai rengė
si ir stengėsi atvaidinti kaip ge
riausiai galima.

Kurie jų geriausiai vaidino 
sunku ir pasakyti. Visi jie gori 
buvo. 'Pečiaus puikiausiai, ma
nding, vaidino p-ia Petraičiutė 
-Maliorienė. Bet taipjau pui
kiai lošė ir J. J. Zolp, J. Sanku- 
nas, p? Pabarškienė, Jusas, Yu-, 
knis, p. Kai Vaičiūtės ir visi kiti.

Po vaidinimo buvo šokiai.
x..

Kazokai paskelbė karų 
Kaledinui

I 

!■ ■ 

Neramumai Vokietijoj ir Austrijoj
KAZOKAI PASKELBĖ 

KARE GEN. KALĖDINIU.

Visą valdžią Dono distrikte 
pasiėmė Kazokų kongresas.

as reguircd by the act of Oct. 6. 1917. 
mastei' at Chicago, January 28, 1918, 
True translation filed with the post-

PETROGRADAS, s. 26. <)-*
ficialis bolševikų valdžios pra
nešimas sako, kad scredoj kari
nėj stotyj Kamenski Įvyko ka
zokų kongresas, kuris vienbal
siai priėmė rezoliuciją, paskel
biančią karę gen. Kalėdinei ir 
pavedančią visą valdžią kongre
sui.

“Revoliucija ant Dono”.
Olicialis pranešimas, kuris 

yra išsiųstas bevieliniu telegra
fu, ir adresuotas “Visiems“ ant- 
galvin “Revoliucija ant Dono“, 
prasideda:

“Seredoj, karinėj stotyj Ka
menski įvykintas kazokų kong
resas. Atstovai dalyvavo nuo 
21 pulkų, 5 ha tarėjų ir dviejų 
atsargos pulkų. Kongrese tai
pgi dalyvavo visi dalininkai Ka- 
zokijos darbininkų konferenci
jos, įvykusios Voroneže sausio 
19 d.

Areštavo 18 oficierią.
“Gen. Kaledinas paliepė išvai

kyti kongresą ir areštuoti orga- 
t 9 

nizatorius. Kongresas vienbal
siai priėmė rezoliuciją, paskel
biančią karę prieš Kalediną ir 
pasiimančią sau visą valdžią aid 
Dono.

“Karinis revoliucinis komi
tetas liko išrinktas ir pasiųsti 
pulkai tikslu paimti Lichaja ir 
Zverevo stotis. 18 augštų ofi- 
cierių liko areštuota.

štabas pabėgo.

“Laike rengimosi prie paėmi
mo karinės stoties Zverevo di
vizijos štabas, vadovaujamas 
pulk. Michailovo, pabėgo.“

Po pranešimui apie nepasise
kimą areštuoti generalį štabą 
ir apie atradimą kvaticroje no
tos, kurioj gen. Kaledinas pas
kelbia geležinkelius esant po 
spėciale kontrole, pranešimas 
i^ako: 

i
Kazokai pilni entuziazmo.

• ; : 4
“Sekamą dieną pažymėtinas 

susirinkimas įvyko Kamenske. 
Kazokai dega entuziazmu ir 
patįs savo rankomis nori užbai
gti Kalėdine sukilimą.

Sveikina kazokus. 
• . *

“Armija revoliucijos, armija 
darbininkų ir valstiečių ir liau
dies komisarų valdžia sveikina 
nubundančią Kazokiją ir skati
na padvigubinti savo energiją 
jų siekinyj sunaikinti buržuazi
nę Rusiją ant Dono ir nuvesti 
prie pergales, didžią ją revoliuci
ją”.

Po pranešimu pasirašo “An

-------- \
tonov, liaudies komisaras“ (ka
rės ministerio pagelbininkas).

Bado šiltines Petrograde.
Petrogrado limpamųjų ligų 

ligonbučiuosc guli daugiau kaip 
100 žmonių, sergančių šiltinė
mis. Daugiausia sergančiųjų 
yra iš tarpo darbininkų. Gydy
tojai sako, kad liga kilo nuo ne- 
davalgymo.

Ligonbučiai taipgi gydo daug 
sergančiųjų, daugiausia fabrikų 
darbininkų, taip vadinamomis 
“bado šiltinėmis“.

I

AUSTRIJA PASIRENGU
SI VESTI ATSKIRAS TAI

KOS TARYBAS

Viennoje susitvėrė Darbini
nkų ir Kareivių Taryba.

L ( Streikas Varšavoje.

True translation filed with the^post- 
master at Chicago, January 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, s. 26. — Ex- 
change Telegraph žinia, išsiųs
ta iš Petrogrado pėtnyčioj ir 
gauta čia šiandie sako, kad Au
strija paskelbė apie savb pasi
rengimą padaryti su Bosija at
skirą taiką, be Vokietijos. Pra
nešimas sako, kad Austrija 
“priima demokratinį programą, 
apart paragrafo, kaslink apsi
sprendimo teisės tautoms.“

VDemonstracijos Austrijoj.

Kita Ekchange 'Telegraph ži
nia, išsiųsta iš Petrogrado pčt- 
nyčioj, sako:

“Bolševikų laikraščiai šiandie 
rašo, kad didelės demonstraci
jos įvyko visoj Austro-Vengri
joj. Darbininkų ir kareivių or
ganizacijos sudarytos Viennoje.

“Didelis streikas prasidėjo 
Varšavoje.%

Ir Varšavoje Taryba.
“Socialistų kongresas Varša

voje nutarė organizuoti revo
liucinę Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybą.”

MAISTO RIAUŠĖS 
ISPANIJOJ.

Motefįs reikalauja pigesnio 
maisto.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MADRID, s. 26. — Gandai a- 
pie betvarkę Barcelonoj patvir
tinti atėjusiomis čia žiniomis, 
kad būriai moterų pradėjo riau
šes, reikalaudamos pigesnių ma
isto kainų.

Valdžia suspendavo konstitu
cines gvarantijas Barcelonos 
provincijoj.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
SBERTDAN, Wyo., s. 26. — 

Keturi žmonės užmušti ir keturi 
sužeisti šiandie susidūrus tavo- 
riniam traukiniui su pasažieri- 
niu arti Wyola, Mont.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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“Juk pamąsčius gerai, dalykams tarnauja bažnyčia VIS NEPAJIEGIA 
ir parapija, politikai — par-* 
tijos; ir kas turi palinkimo 
ir gabumo šitais dalykais už
siimti, tas privalo savo ener
giją nešti j šjt«s organizaci
jas, o nesišelpimo draugijas 
palikti susišelpimo reika
lams.

Ant nelaimės, to nesupra
to iki šiol da ir musų didžių
jų susišelpimo organizacijų 
vadai. ’ Klerikalai savo “šve
ntą vierą” kiša visur, todėl 
ir jų Susivienijimas yra rtie- 
k”s (langiaus, kaip jų kleri- 
kališko vežimo ratas. Tau
tininkai taip-pat žiuri į Su
sivienijimą, daugiaus kaipo į 
yiolitikos, negu kaipo į susi
šelpimo, įrankį. Tautininkų 
vadai, kurie daugiausia su-

kad Baltimorėje visai nė
ra reikalo turėt trylika pa-

jau negalima su bažnyti- 
* nėmis susivienyt, tai jau 

laisvosioms ir progresy
viosioms, regis, jokiu kliū
čių čia negali būti”.
Ir musų korespondentas 

kalba labu teisingai. Ne tik 
Baltimorei ,o ir kitoms lie
tuvių kolonijoms nėra jokio 
r dkalo turėt po keliolika ar
ba po kelias dešimtis drau- » v • 1 "1 —. • V t •
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Pinigus reikia siųsti Pačto Monex 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašomi 
siunčiamus išspausdinimui laikraš 
tyj rankraščius adresuoti tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
riaus vardu. Reikia imtinai rašyt* 
aiškiai ir ant vienos popieros pi> 
sės, be to paliekant platesnius tar 
tus tarp eilučių. Redakcija pašilai 

o visas teises rankraščius taisyti Ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
jei bėgiu dviejų savaičių autorių: 
pareikalauja jų ir atsiunčia kraso: 
ženklelių pakankamai persiunumi 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyli gali 
ina tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

mo organizacija gali daug 
tinkamiau patarnaut savo 
nariu reikalams—be to, kad 
ji yra geriau apsaugota nuo 
bankroto—, negu krūva ma
žiukių draugijėlių.

Tą prirodo, pa v. kadir S. 
L. A., kuris turi visokių pa
šalpos skyrių ir kuris duodn 
pomirtines mirusiųjų šeimy
noms, nereikalaudamas iš na 
rių extra-mokesčių, — kaip

sionalų”, -deloi susišelpimo 
galėtų puikiausiai apsieiti be 
Susivienijimo, bet ką jie pra
dėtų be jo su savo “politi

Redakcijos 
Straipsniai \

Draugijos^ 
vienijasi.

Subatos “Naujienų 
meryje buvo išspausdinta a- 
kyva žinia iš Baltimore, Md 
Nuolatis musų koresponden
tas, drg. Z. Gapšis, praneša 
kad tenai susivienijo tris su
sišelpimo draugijos: D. L. K.

nu-

bininkų Susivienijimas, ir 
nauja draugija pasivadino 
“Laisvės Draugija”.

Sumanymas suvienyt susi- 
šelpimo draugijas kilęs Bal- 
timorėje jau keletas metų at
gal, bet jisai, dėl įvairių kliu 
čių, tapo įvykintas tiktai da
bar, ir tai nepilnai. Norėti 
suvienyt visas to miesto su-

pimo draugijų. Didelė orga
nizacija turi ir įtekmės daug 
daugiaus visuomenės gyve
nime, negu šimtai mažų dra
ugijų.

Priežasčių, kurios iki šiol 
sulaikydavo žmones nuo or
ganizavimosi į vieną didelę 
draugiją, yra, be tos, kurią 
nurodė, drg. Z. G., dar dvi. 
Žmonės ne tiktai nesugebė
davo, apvertint didelės orga
nizacijos naudingumą, o ir 

!įl nemokėdavo sugyvent vielo
je organizacijoje ir pridera
mai jas tvarkyt.

Daugelis, gal didžiuma, 
musų draugijų įsikūrė todėl, 
kad senosios draugijos neda
vė pakankamai veikimo dir
vos darbštesniems ir gabes
niems josios nariams. Drau
gijai- užtenka turėt keletas 
pasilavinusių asmenų, kurie 
užima vietas komitetuose, 
daro įnešimus ir kalba susi
rinkimuose, žodžiu, lošia “va

Tulas laikas atgal buvo ir 
pas socialistus gimus mintis 
pasekt klerikalų ir tautinin
kų pėdomis ir įsikurt savo 
Susivienijimą. Dabar tečiaus 
ta klaidinga mintis jau pra
deda nykti. Ir gerai. Susi
šelpimo reikalai turi būt at
skirti kaip nuo religijos, taip 
ir nuo partijų.

w  — ■ i-y i»y >«■<»■■ -i i.
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Apžvalga į
True trunslation filvd xvith the post- 
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‘s reųuircd by the ąct of Oct. <>, 1917

TAUTININKAI SVEI
KINĄ TROCKĮ.

kolkas pasisekė suvienyt tik
tai tris.

Drg. Z. Gapšis sekama 
aprašo aplinkybes, kurios 
privedė prie to sumanymo:

“Musu miesto lietuviai 
keliolika metų atgal save 
nesusipratimu prilipino

je atsiranda (langiaus kan
didatų į ^vadovus”, negu ji 
gali jų suvartot, tai jie pra
deda nebeišsitekti vieni ki
tais, ir pagalios dalis jų ap
leidžia draugijų ir steigia 
naują. Kartais tas atsisky
rimas įvyksta dėl grynai as
meniškų kivirčų tarpe gabe
sniųjų draugijos narių, kar
tais — dėto, kad draugijos 
rėmai ištiesų esti persiauri 
sutalpint didesnio veiklių 
žmonių skaičiaus energiją.

Bet, laikui bėgant, tąja 
klintim, kini trukdė skaitlin
gesnio būrio veikimą vienoje 
irdanizacijoje, vis dažniau 
nasirodydavo idėjiniai skir- 
umai. Seniausios musų

gijU-

viena gyvuoja gerai, bet 
praslinkus keletui metų ji 
pradeda eit silpnyn, ir ga
baus prieina prie bankro
to. Tuo budu jau keletas 
senų draugijų subankruti- 
jo. Mat jau tokia žmonė
se mada Įsigyventus, kad 
kas nauja tai ir gera.

“Baltimorėj iki šiol bu-

vb j savo konstitucijas vers
tiną išpažintį ir kitokius Te-

“Draugo” bendradarbis 
mėgina apgint nevykusią sa
vo prietelio “teoriją”, kad 
socializmas, jeigu jisai esąs 
geras, tai $alįs būt visur į- 
steigtas, neatsižvelgiant į 
pramonijos išsiplėtojimo lai
psnį. Sako:

“Naujienų
daug kalba apie darbo įran
kių tobulumą. Kur esą įran
kiai jau tobuli (|li<Uhiosę fa
brikuose), ten jau galima įve
sti socijalizmą. Smulkių žem
dirbių, taippat smulkių pra
monininkų darbo įrankiai esą 
netobuli, ten ir socijalizmas

bėgli prie fabriko vartų ir atsi- kratymas visokių abejonių; vie- 
stoję ant šalčio ir lietaus ląukti 
kol išeis iš fabriko “bosas” nu- 
samdyt mus, o mes, pamatę tąjį 
vicšipatį, nužemintai ir vergiškai 
kepurę nusiėmę maldaujam jo 
did<‘uybės: “Džyzos Kraist, iui- 
sler, gib my džiab!” — Tai vis- 
kaską mes iki šiol sugebėjom, 
'lai viskas, ką mes išmokome. 
Ir šiandie tūlas dagi taip vadina
mas “susipratęs darbininkas” 
yra pnšiiipa kitiems. Delko? 
Ąi.šku, kad išmokęs tik kitus nie
kinti, puls maža ką teišmanyda
mas, pasidarė sunkenybė ki
tiems darbininkams. Sutingo, 
aųgščiaus uepakilėjo, amato ne
išmoko, sųsivaldimą savęs pra
rado ir, išalkęs, išbadėjęs neten-

natiniu vaisiu nerangumo yra 
veiklumas — pasmerk darban 
pirmiau negu šiurpuliai tave pa
gaus.” / \ j

Panašus vaistai yra prašalini
mui sielą slopinančių jausmų— 
sužadink prakilnius jausmus, li
nksmas mintis pirmiau negu 
blogos mintįs įsišaknes tavo sie-

gijų: buvo net tokių, kad 
narių turėjo tik apie 60, 
Su tokiu narių skaičiumi, 
žinoma, draugija ilgai gy
vuoti negali”.
Korespondentas nurodo, 

kad naujoji “Laisvės Drau
gija” dabar yra didžiausia 
draugija Baltimorėje, turin
ti apie tūkstantį narių ir a- 
pie 10 tūkstančių dolerių ka-, 
pitalo. Ir jisai tikisi, kad 
jos tvirtas stovis paragips ir 
k i tas draugijas prisidėti prie

’aisvai minčiai tarpe žmonių, 
sale šitų draugijų turėjo at- 

' drast laisvų draugijų, ne
varžančių narių įsitikinimų, 
šitos laisvosios draugijos te- 
eiaus išpradžių kone visos 
oriame patriotinę spalvą ir 
pasivadino visokiais “tautos 
didvyrių” vardais. Nuo jų 
paskui turėjo atsiskirt tie 
žmonės, kurie ėmė protauti 
darbininkiškai,—jeigu jiems 
nepavykdavo pakreipt drau-

i Musų tautininkai ilgai nie- 
r.ino Brooklyno lietuvius so- 

irlistus, kad jie paskolino 
L. Trockini $200.00 pagrįžt 
u Amerikos į Rusiją. Da
bar “Lietuva” atšaukia tuos 
i tekinimus ir pripažįsta, jo- 
\ ei Trockis, reikalaudamas 
Lietuvių Brastoje, kad vo- 

k čiai pasitrauktų iš Lietu- 
;' oš ir duotų jai teisę laisvai 
apsispręst, “dešimteriopai” 
.tsilygino už tą paskolą. O 
\m. Liet. Tautinė Taryba 
asiuntė L. Trockini iš New

Yorko sekamą pasveikinimo 
| jlegramą :

‘ Ponui Leonui 't rockini 
“Pelrognul, Rusija. /

“Mes giliai apverlinanu' 
Jūsų reikalavimą, kad Vokie
tijos armija pasitrauktų iš 
Lietuvos, ir nuoširdžiai tiki-j 
r.|ės, kad Jus ir toliaus Remsi
te Lietuvos reikalą.
“Amerikos Lietuvių Tautinė 

Taryba”.

Matote, kaip laikai maino- 
>•». Rusijos bolševikai iš di
džiausių biogdarių pavirto 
Li .-tuvos geradariais. Ir tai 
kaštavo tik $200, kurie dagi 
buvo paimti ne iš tautininkų

<ivs socijalistų valdžiai page
rinti darbo įrankius, pabuda- 
voti didelius fabrikus, smul
kius ūkius sustumti į dideles 
ekonomijas ir tenai socijabs- 
lišką tvarką įvykdinti?

Dalykas visų-pirma tame, 
kad socialistai netiki į tokią 
valdžios galybę, k«ip “Drau
go” rašytojas. Valdžia gali 
iki tam tikro laipsnio regu- 
liuot pramoniją ir net steigt 
ir “runyt” tam tikras pra
mones, bet kad ji galėtu su
tveri naują pramoniją visoje 
šalyje, tai yra utopija.

Be to, “Naujienos”, kriti- 
kuodamos “D.” rašytoją, 
kalbėjo ne apie darbo įran
kių tobulumą, o apie jų 
stambumą. Jeigu, steigiant 
augštesnio laipsnio dirbimo 
sistemą, butų reikalas tiktai 
netobulus įrankius pakeist 
tobulesniais, tai uždavinys 
butų palyginamai nedidelis, 
— nors visgi daug didesnis, 
negu įsivaizdina musų opo
nentas. Išmetant vierfus į- 
rankius ir įstatant jų vieto
je kitus, reikėtų tiktai dide
lės krūvos pinigų.

Bet svarbiausis dalykas y- 
ra darbo proceso organizaci
ja. Kur žmonės dirba men
kai, smulkiais įrankiais, te
nai darbo,įstaigai yra daug 
ir darbininkai dirba kiekvie
nas sau, nesujungti į daiktą, 

i Prie tokios darbo tvarkos, 
patogiausia įrankių valdymo 
forma yra privatinė nuosa
vybė; smulkiosios pramonės 
ir smulkieji ūkiai net ir so
cializmo tvarkoje ilgą laiką 
bus privatinėje nuosavybėje 
(žiur. plačiau apie tai “So- 
cial-Demokratų mokslo Pa
matai”, K. Kautskio).

Kas kita, jeigu pr^noUės 
yra stambios. Tada jų skai
čius yra nedidelis; darbas y- 
ra atliekamas sujungtomis 
daugelio žmonių jiegomis, 
kolektyviškai. Tada, kad į- 
vedus socializmą, visuome
nei Teikia tiktai pakeist sa
vininką; prašalint kapitalis
tą ir jo pramones padaryt 
visuomenės nuosavybe.

Skaitytoju Balsai

Dartės pažiūrėkim jš arčiaus

nio įstaigoms: 1.) Darbininkiš
kiems organizuotiems rateliams 
bei kuopoms ir 2.) Darbininkų 
moraliai“Aušrai” kurią veda p. 
V. Mišeika. Bateliai ir visokios 
draugijos rengia prakalbų mi
nioms šviesti. Žmonės atsilan
kiusieji turi mokėt nuo 10 lig 
25 centų įžangos, arba aukoji
mu prakalbų renginio išlaidoms 
padengti. “Garsus kalbėtojas”, 
kurs, išlikrųjų, patsai ne ką dau
giau už aplamai paimtą paprastą 
žmogelį težino, bet tik tiek, kad 
luriageras akis ir daug drąsos, 
išrėžia “prakalbą” — apie viską 
ir apie nieką, su tuo rezultatu, 
kad klausytojai, iš savo geros 
širdįes apdovanoję “garsų kal
bėtoją” aplodismentais, grįsta 
namo dar labiau sujauktu pro
tu ir sąmone, negu pi r m imi...

“Aušra”-gi safco: Brol darbi
ninke, nori pagerinti savo gyve
nimo sąlygas, tai šia tau progą, 
pasimokink! Net saldu darosi 
;mt širdies, matant jaunikaitį su 
pūslėtais delnais, šventadienį 
ir vakarais iš darbo parėjusį ir 
nespėjus pavalgyti užsigulusį aht 
knygos ar braižymo, lentos — 
na, ir per metuš laiko iš $1,50 
pakilo jo uždarbis ant $3.00 ar 
4.00 ant dienos. Jis geriau pa
valgęs, jis gražiau apsirėdęs, jo 
šeimyna laimingesnė ir namuose 
šviesiau.

Noroms nenoroms klausimas 
lenda į minti: Kas daugiau davė 
pandos pef šį dešimtmetį laiko? 
Ar prakalbos su “garsiais kalbė
tojais”, ar “Aušra” su pašieptu 
ir pamirštu jos mokytoju ir ve
dėju V. Mišeika?

Tikslas rašinio šio straipsnio j 
yra lai atkreipimas domus gerb. i 
Chieagos Liet. Darb. Tarybos— 
ypač jos Apšvietos Komisijos, 
kad rengdama darbininkų švie
timo programą (langiaus vaduo
tus: Apčiuopamais faktais, o 
mažiaus svajojimais. Daugiaus 
tikrenybės, o mažiaus utopijos!

Nepamiršt reik ir to fakto, kad 
kol lietuvis bus padienis darbi
ninkas, tol jam visados ir visuo
met iš visų pusių visa ko truks! 
|r jo gerbūvis toli, toli gražu Į 
nealsiektu. —VUuomenietis

pastangų ir drūtos valios, bet 
kad pergalėjus tas ydas, reikia 
prievarta atkreipti savo mintis 
priešingon pusėn, kol tai netaps 
papročiu. Laikytis visuomet 
priešingos pusės, kokios mintis 
neslopintų tavo sielą ir pergalė
site jas. ^Vaidentuvė turi neap- 
vertinamą svarbą tokiuose alsi 
likimuose. Kuomet tamsios mi
ntįs slegia tave, tark patsai sau: 
“Tas netiesa; tas nieko bendru 
neturi su mano prakilniais sie
kiniais; augščiausias nevelino 
man kankinties tais tamsiais pa
veikslais”. Atsimink linksmus 
nuotikius, linksmiausias dienas 
savo gyvenimo; tolydžiai laiky
kis linksmų minčių; laikyk ami
nėje tokius dalykus, kuriais gė
rėjais praeityje. Prašalink min
tis nepasisekimo, mislydamas a- 
pie pasisekimus, kuriuos turė
jai savo gyvenime. Be paliovos 
laikykies linksmų minčių, kuo
met bodėsis užpuola jumis.

Kviesk viltį pagelbon; išsivaiz
dink sau linksmins paveikslus, 
mąstyk apie pasisekusią ateityj. 
Apsaugok save linksmomis min
timis koletai miliutų ir nusiste
bėsite, kaip los visos tamsybės 
baidyklės išnyks. Giedra, džiau
gsmas, užsigančdinimas ir san
taika yra jūsų draugai ir apgy
nėjai; lįudėsis, negalės, neran
gumas, rūpestis ir ligos negalė 
užsilieka tenai, kur jie randasi.

Kol neįstengsime suvaldyti 
savo jausmų, mes negalėsime 
atlikti savo užduoties prideran
čiai, nes nei vienas žmogus nė
ra liuosas, kuris yra vergu savo 
jausmų, lik tas žmogus yra 
liuosas, kuris pakįla viršun savo 
jausmų ir valdp juos. Jeigu 
žmogus atsikėlęs rytmetyj pir
miausiai turi paklausti savo jau
smų, ar jis galėsiąs atlikt savo 
užduotis, nors jos butų ir nesva
rbios, jeigu turi atsikeldamas 
pažiūrėti savo protiškąjį termo- 
niętran (gardusninkan), kad su- 

| žinojus ar jus drąsa auga arba 
puola. Jis yra vargas ir negali 
būti bud linksmu arba laimiu-

apie jį. Vartoja jį net blaivinin
kai, kurie sakos, jog alkoholio 
negertų ir nesą girtuokliais, bet 
ilgas Trinerio elixiro vartojimas 
padaro juos alkoholio aukomis 
ir jie jaučiasi dliug “geriau”, ka
da iššigeria to alkoholio, kaip 
ir visi girtuokliai, kurie giriasi, 
jog be alaus bei degtinės jie nė 
valgyt negalėtų.

Trinerio “elixiras” garsina
mas net daktarams, kad jie var
totų jį savo ligoniams, ir ncal- 
sargus daktarai įtiki tiems gar
sinimams.

Kad nekalbėjus nuo savęs, aš 
išstatau autoritetą kalbėt, t. y. 
to elixiro aprašymą, kurį patal
iniu) Amerikos Daktarų Draugi
jos organas liepos m., 1917 m., 
po to, kaip tas elixiras liko iš
analizuotas Aptiekoryslčs ir 
Chemijos Tarybos, paskirtos 
tą darbą atlikt. Štai kas ten ra
šoma :

“Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras yra vynas, į 
kurį, karčių vaistų ir vidurių 
huosuotojų yra įdėta.” Toliau 
rašoma: “Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras yra 
laikomas bonkose, kąip skelbia
ma, kurios laiko pttskvortę ir 
5 ir vieną trečdalį uncijos. Už- 
lipdintoji popierelė tesako, kad 
jame yra nuo 16 iki 18 procen
tų pagal daugumą alkoholio ir 
praneša, buk “specialu mokestis 
(taksai) nėra reikalaujama Suv. 
Valstijų įstatymais už pardavi
nėjimą šito mediciniško priren- 
gimo”. Toliau žurnalas talpina 
ilgą ilrauką iš apgarsinimo, ku
ris duodamas publikai, kad ji 
žinotų, kokiose ligose vaitot ši
lą “elixirą”. Aš neatkartosiu 
tos ištraukos, nes kikvienas ga
li gaut tuos apgarsinimus pats. 
Apart išgarsinimo Trinerio Eli-

liuojanųt daug, da yra raštas 
‘Angliškoj, Lenkiškoj, Rusiškoj, 
Ispaniškoj ir kitose kalbose, pa
tariantis varlot Trinerio Enge- 
lica Kartų Toniką, Trinerio 
Raudonas Pilės, Trinerio Lini- 
pientą ir Trinerio Kosulio Stab-

Vyno” susidėjimas — iš bi-

ną galingų organiazciją. Sa
ko:

Taigi šitos dvi kliūtis tu
rės būt pergalėtos, pirma ne
gu musų susišelpimo draugi
jos galės susilieti į daiktą. 
Jos turės persikeisti toje lin
kmėje, kurioje ėjo musų 
draugijų plėtojimąsi iki šiol. 
Draugijos turės būt paliuo- 
suotos nuo, religinių suvar
žymų ir nuo “tautiškos poli
tikos”, ir pavirst grynomis, 
darbininkiško susišelpimo |

lė organizacijomis. Religijos

Mes nesenai matėme, kaip 
panaši metamorfoza įvyko 
jr pas amerikiečius. Tik jie 
padarė jau vieną žingsnį to
linus, paskelbdami Trockio 
kandidatūrą j Napoleonus.

'Turėtu neapsileist ir musų 
tautininkai. Kodėl jiems, 
sakysime, nepasistengt “pri- 
l'odyt”, kad Trockis yra lie-l 
tuvių kilmės didvyris? Juk 
jeigu astronomas Koperni
kas yra lietuviškas ‘‘Kepur

ininkas”, filosofas Kantas — 
I “lietuvis”, ir daugybė kitų 
garsių pasaulio vyrų — lie
tuviai, tai kodėl Trockis ne
gali būt kilęs iš lietuvių?

Atiduot Trockį (lar< 
būs tikra jo pavardė “Traki
škis”?) .svetimtaučiams, ka
da visas pasaulis ima jį gar- tuviui, didžiumoj esame darbi- 
bink, butų nusidėjimas prieš| įlinkai, ir tai dar koki? padie- 
musų tautą.

{Uį išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Darbininkų švietimo 
reikalas.

Chieagos L. 1). T. pildomasis 
komitetas išrinko Apšvietos Ko
misiją. Jos sąstatai!, kaip Nau- 

Į jienų niim. 17 paskelbta, įeina 
įžymus ir patyrę žmonės 
žmonės veiklus ir nusimanan
tis. Todvl galima pasitikėti, 
kad darbininkų Apšvietos dar
bas bus bešališkai . iš pamatų 
gvildenamas. , 5 <

Darbininkui švičlimo ’ darbas 
yra vienas svarbiausių pamati
nių dėsnių jo gerbūvio. Mes, lie-

F. A. Jančauskas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsu)

u

niai! Iki šiol nieko kito nesuge 
bijom, kaip tik rytį anksti nu

Kaip skirtingai atrodo žmo
gus, kuris kas rytas jaučia kai 
jis atliks jį kuogeriausiai ir kai 
pei joks ūpas arba išlaukinės 
aplinkybės neužkirs kelią jo sie
kiniams kaip išdidus ir galingas 
jis atrodo, kuris nepažįsta bal
inės, abejonės nei rūpesčio.

Lavinimas po priespauda yra

Jus žinote, kas yra geras ir kas 
jums reikia daryti, nors jums 
pesinori taip daryt. Iškarto jus 
paimate nagan ir priverčiate sa- 

’Įve atlikti tą užduotį, nepaisant 
kaip sunki ir nepakenčiama ji 
jums atrodytų. Palaikykite to
lydžiai tą discipliną iš dienos die 
non iš savaitės savaitėn ir jus 
greitai išmoksite kaip susivaldyt 
pats save.

(Bus daugiau)

liuosuotojo ir tanino savyj turin
čio, prie vidurių užkietėjimo ve
dančio raudonojo vyno—ir gar
sinantis raginimas — visa tai 
kreipia prie besitraukiančio va- 
votjimo šito alkoholinio stimu- 
N 10
km to ir tokiu budu veda Jm su- 
Žinaus išvystymo geisti alkoho
lines stimuliacijos. Kadangi 
medikališkuose žurnaluose tilpę 
apgarsinimai gali paskatinti da
ktarus užrašyti aitą slaptą ir ne- 
racionalį prirengimą savo ligo
niams ir nežiniai privesti prie 
ulkoholizmo, tad Taryba pavė
lino šitą visą paskelbti.”

sitokis persergėjimas buvo 
(luotas daktarams. Iš jo ir pu
blika dabar supras, kas yra Tri
nerio Amerikoniškas EUxiras. 
Bet esama ir kilų “bitterių”, 
kuriuos publika perka ir sau 
Į)logumą daro, todėl prisieis ka
da nors ir apie juos pakalbėt.*

Dr. A. Montvidas.

Tūla linksma ir vikri moteriš
kė pasakojo, kaip ji pergalėjo 
savo sielą slopina ličius papro
čius, priversdama save dainuoti 
kokią nors linksmą dainą, arba 
skambindama kokį nors gaivą 
muzikos gabalėlį ant piano, kuo
met ji jausdavosi prisiartinan
čias slopinančias mintis.

Pasekmė esti tuo geresnė, kuo 
nauja mintis yra drūtesne už se-j 
uąją. { J i

Rutherfordas sako:

A.
ATSAKYMAI J KLAUSIMUS.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
117 I. lesrborn lt. 

llllUUnitrBMt.
Tel. Central 4<|Jį

Nariai Cook Oauaty K»tate Tarjboi i 

A. PĘTRĄTIS & CO.
Real Katate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, parduoda U | 
maino namus, lotus ir farmae.

Apsaugoja turtu nuo ugnies, 
i eržiuri apstraktus, padaro popioraa ;

NOTA B Y PUBLIC
761 W. 85ta gaivi
kampas Halsted Drover 2441 I

V»da vitokiua retkahu. kaip krinunahikuoi.it 
taįįp ir cMlitkuosa taiamuosa. naro 

dokumentu* ir popieriui.

liAmų Ofisas:
UU S. NaliMti.

Ant (rečių lubų
T«l. Drover 1310

Triner’s Aiuerfran EHxir of 
RiUer Wine.

Senas angliakasis iš Bnrkner, 
UI., aj).rnšp savo ligą sp apetito 
netekimu ir klausia, ar gĮerai yra 
gert Trinerio Ąinerikonišką 

I Kariaus Vyno elixirą ir kas esąs 
! tas elixiras. Kadangi labai di
delė dalis žmonių, ypač moterų, 
geria tą “vyną” ir net tūli neat
sargus daktarai patariu vartoti

yra darbas, vaistu Saupiylystės
pasišventimas; vienatiniu bu

di! prašalinimui baimės ir rūpe
sčio bei nepasitikėjimo yra nusd-' jį, lai prisieina plačiau pakalbėt

ELEPHONE ARDS 5834.
D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 ui n 
iš ryto ir nuo 7 Ai 9 
3325jjo. Halated St. Cli|c,r»

krinunahikuoi.it
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Musų darbininkai vis 
vien gauna pilnų mo- 
kęsti.

ši SANKROVA ir vi- 
sos sankrovos

i p \in i <> • r w i n
sulig ĮSH ynio

NAUJIENOS, Chicago, 111. -------- ---------------- -------
$3

ST

Išpardavimai 
Utarninke, 
Seredoje ir 
Ketverge

KORESPONDENCIJOS Sarah Bernhardt “DIEVIŠKOJI 
SARAH”

$22.000 Rakandų Supirkta
Pardavimui beveik už trečdalį pigiau, negu reguliarės kainos.

Atlaikėme $22,000 verlčv puikių rakandų, kuriuo* mes supirkome daugiau kaip prieš penkis mėnesius. 
Dirbtuvės neįstengė atsiųsti iš priežastie* siisilrukdyuių prekinių vagonų. Del dau^ iniežasčių mes nega
lime dvigubinti surašų ebęhio.iv p>vkv vivtėje, kadangi mes pažymėjome jų kainas šiame išpardavime. Mes 
pasiūlome sutaupymus, kurių jokia kita sankrova nedrįs padvigubinti. Lengvi Išmokėjimai.

Šis Valgomojo bamba- 
rio Stalas ................ I
42-colių viršus, išplečiamas iki 6 
pėdų, padirbtas iš kieto ąžuolo. 

81.50 cash,.50c savaitėje.

šis Seklyčios Pasisupi- QQ 
inui Krėslas, plačios iš *l«Ov 
lenktos lentos užpakaliu, su spre- 
ndžinom sėdynė, apmuštas spani- 
ška skūra.

& *

2-colių nuolatiniai pa- 
stovai; tiktai pilnos mirros. Ver- 
nis Martin arba baitai pidovolm 

$1 cash, 50c savaitėje.

Hfl5TEnQjg^Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti freresuj darbą ir d<u- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

sų rnierą—bile stailčs arba <y- 
diio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kaanicaa, Perdėti h ta 

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

sLS SEKLYČIOS SETAS. iiisyvim 88
$0,00 cttsli, $1.00 savaitėje.

Chiniika Indam Ž4 |?65 
Susidėti šėpa ■ V 
Verta $22.50, Colonial sta 
ilės, tikro ketvirtainio ą- 
žuolo, gražiai pališiuota. 
$1.50 cash, 50c savaitėje.

Pas išlipimui
Krėslas $1.22.

Vertas $2.50, augš- 
tu užpakaliu, tvirta 
balno sėdynė, tvir
tai padirbta, nudir
bta ąžuolu.

ŠIS SKAITYKLOS STALAS UŽ Et 
Vertas $10.09, padirbtas iš kietnu-^*^** 
ožio, visas kortuotas inalvrijolus, tvirtai 
padirbta, nudirbtas puikiu amęrikoniniu 
ketvirtainiu ąžuolu, ,*

$1 cafch, 50c savaitėje..................

Valgomo- 
jo KambaC|wV 
rio Kreidas, ver
tus $1.75, padir
btas iš kietmed- 
žio, augštu užpa
kaliu, bargepas.

. .....................................ii m

Divonai.
VVilton Aksomo 

divonai, 9x12, il
gai laikanti, rin
ktinių petreuų in 
spalvų, $OQ00 
po....
lengvi išmokėj. 
Royal Wilton di
vonai, 9x12, labai 
puikių rinktinių 
petreuų
po....
Lengvi išmokoj. 
Aksomo divonai, 
9xt2, puikiausios 
kokybės, rinkti
nių įietrenų, na
ujausių $|Q75 
piešinių I w
Lengvi išmokėj. 
Axiuintiter Divo- 
nui, parinktinus 
petrenps, mieros 
27x60, $O 
colių fcavO
Brusaelette Divo
nai, apverčiami, 
galima vai tot abi 
pusi, 2-jų rinkti
nų petreuų, mic- 
ra 9x12 $^95.
nų petreuų 
ra 9x12 ' J 
pėdų.

Didelis Teatras ir Balius
Rengia

APŠVIETUS DR-STĖ stalo 2-jų akių veikalų “KARĖS METU’’
SUBATOJ, VASARIO FEB. 9 D., 1918 M.

JUOZO MACUKEVlčlO SVET., 1036 E. 93 St., Dobson avė., Burnside, III.
Pradžia 6 valandų vakare. Inžanga 25c ir 35c.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į tų taip iškil
minga balių, urs balius bus su teatru ir visokiais lietuviškais ir ameri-. nes balius bus su teatru ir visokiais lietuviškais ir ameri
koniškais šokiais. Taigi bus vienas iš smagiausiu pasilinksminimų, ir 
nė vienas atsilankęs nesigailės. Kvočia visus • KOMITETAS.

G‘v=rsX Siunčia Nuxated Iron
Francuzijos kareiviams dėl pagelbėjimo suteikti jiems 

[ stiprumo, spėkos ir pakantrumo 
Generolas Gibson Sako, Kad Ji Turi Būt 

Naudojamu Kiekvieno Kareivio, Einan
čio į Frontą—-Kad Jis Yra Ir Sveikiausia 
Ir Tvirčiausia Savo 91 Metuose, Jis Priro- 
kuoja Daugiausia Savo Dabartinį Varto
jimą Nuxated Iron.

I GRAND RAPIDS, MICH. 
I Dabartinės bedarbės ir darbo
I žmonių judėjimas.
|| Del priežasties anglių stokos 
I dauguma dirbtuvių uždaryta 
I keletui dienų, o kitos ir ilges- 
I niam laikui. Dar prieš tai dau* 
I gybė radosi tokių, kurie be dar- 
I ho buvo jau po kelis mėesius. 
I Žmoneliai tikėjos, kad po naujų 
I metų darbai pagerės, o čia dar 
[Įprasčiau duoda dirbti. Mat, 
I Grand Rapidse visas veik pras- 
| tesnes vietas užima motėse Di- 
[ rba prasčiausį darbų už mažesn

atlyginimų negu vyrai. Daug 
yra tokių, kad abudu dirba, vy- 

| ras ir moteris, palikę vaikučius 
[ Į vienus namie. Ir citiug tokių, 

kad inotcria dirbd, o vyras turi 
I jieškoti darbo arba šaltuose na
muose būti, ir visai nemislyti a- 

I pie darbų, nes gali žinoti, kad 
I dabar jo negaus. Daugumų gi
rdi kalbant, kad sunkus gyveni- 

Į mas, negalima reikalingų reik- 
| menų pakankamai nusipirkti. 
| Ir galima sakyti, kad ir tikintįs 
žmonės pradeda daugiau teirau- 

Į ties apie šiandieninius klausi
mus. Ypač apie Rusijos darbo 
įmonių judėjimų, ir dauguma 
pasako, kad tur būt vieni' socia
listai tėra tais žmonėmis, kurie

I teisybę sako darbininkams.
Ir dar vienas didelis musų 

žmonėms nesmagumas, kad 
svetainių nepavelina valdžia ati
daryti, idant anglių nęaikvojus.

Gal būt retai kur taip Ame
rikoj lietuvių) gyvena visi vie
nam pakraštyj miesto, kaip pas 
mus, ir butų taip įpratę lankyti 
susirinkimus, nes mat lietuviai 
turi daugybę svetainių prisista
tę. Kada ateina sekmadienis, ar 
vieni ar kiti rengia kai kų. O 
kada dabar likos uždaryta, tai 
musų veikėjams ir veikėjoms 
padarė nesmagumo.

LMPS. 37 kuopa rengėsi sau
sio 20 d. statyti scenoje veika* 
lų “Kryžių”. Jau ir išgarsinta 
buvo, bet kada vakaras reikia 
turėti, nėra kur. Musų progre- 
sistės girna energingai rengėsi 
vakarui tikėdamos turėti šiokio 
toko pelno sau ir darbo žmonių 
švietimui; dabar turi nuostolių. 
Taipgi ir LSS. 51 kuopos chorus 
mokinamas naujo mokytojo d. 
G. Belinio buvo pasirengęs pro- 
grame dalyvauti.

Dabar choristams smagumas, 
kad turi gerus olioro vedėjus, ir 
net kelis. Mat d. G. Relinis pir
ui iaus gyvena Detroite, Mich. ir 
tenai socialistų chorų mokino. 
O čionai pirmesniais choro ve
dėjais buvo dd. A. Jasaitis ir A. 
T. Karvelis, kurie ir dabar sutin
ka draugui G. B. pagelbėti. Da
bar jau rodos, knd viskas butų 
gerai su choru, tik mergaičių ne
daug teiną. Dabar gera proga 
lavintis tiems, kurie myli dailę, 
ypač mergaitėms, kurioms nie
ko nereikia mokėti choro palai
kymui.

Beikią pažymėti dar, kad ki
tas srovės pas mus visai jau nu
silpo ir nekų apie jas tegirdėti.

H. B. Vali, buvusia gydytojas Baltimorės Ii-I 
goninėje, buvusis sveikatos. Komiaijonierius
Wm. R. Kerr ir kiti duoda gerų patarimą ir 
nurodymų vartojime Nuxated Iron kaipo 
gyduolės, sustiprintojo Ir kraujo atitaisy-

K > kiekvienas kareivis
reikalauja yra baisus “stovėk ton” 

E stiprumas, snčka ir pakantrumas, su 
lieniniais nervais ir geležies krau- 
i. Paguminimui šių pasekmių, pie- 
o nėra mano patyrime, kurį aš ra- 

Etuip brangiu kaip organiška ge- 
s—Nuxatęd Iron, sako Dri H. V. 
I, buvęs gydytoju Baltimorės 11- 

J;oninėje n* mėdikalis egzainiuuoto- 
as. Didelė daugybė Šio brangaus 

broduKlo tįiiM) pasiųsta Francu- 
tijos kųroivigms ponios Sai ’i Bern- 
bardt. AŠ pats ėmiau Nuxi. d Iron, 
sustiprinimui savęsi po svarbaus nuo- 
|ikio nuo nervų nuirsimo. Pasekmės 
persimaipė į keletą dienų ir į tris 
Savaites visai permainė mano visą 
sistemą ir atitaisė į puikų fizišką 
nevi..

Jeigu generolo Gįbson’o patari
mas buvo pildomas ir kiekvienas ka
reivis einantis *į frontą nešasi pake
lį prie savęs Nuxated Iron, aš esmi 
tikras, kad ne tik bus geriau vyram, 
stipresni kovotojai, bet kad sumažės 
armijoje ligos ir daug mažiau bus 
darbo Raudon purume Kryžiuje ir 
Armijos Ligoninėse. Laikas nuo lai
to aš užrašinėjau organišką geležį— 
Nųxnted Įron—ir nustebinąu ligo
nius greitumu su kuriuo silpnumas ir 
ąbelną stoka persikeitė nauju jautru- 
qiu sustiprėjimo ir gyvumo.

Generolas Horatio Gatės Gibson sa 
ko, Wrd Nuxatcd Iron atnešė jam at- 
Jal geboje inieroje tą seną vaikystę 
ir cne'ngijųK kurie pripildė jo gyslas 
J847 metuose, kuomet jis iškilmin
gai įžengė sn Generolo Scott į Me
nkos Miestą ir kad 'jis priveda fak- 
ą, kad jis jaučiasi sveiku savo 91 

metuose, po veiklaus karinio gyveni
mo tarnystėje abiejose Mexikos ir 
Cūrilės Karėse, didžiausiai dėl jo da
bartinio vartojimo šio stebėtino pro
dukto.

Kitas pažymėtinas atsitikimas yra 
(jeireralo David Stūart Gordon, įžy
maus Indiionų kovotojo ir karžygio 
įovoje prie Gettysburg. Generolas 
Gordon sako: Kuomet aš šiemet vi
sai suirau, aš radaus! visai be fiziš
kos spėkos “sugrįžti” į jaunystės die
nas. Aš mėginau įvairius “taip vadi
namus pastiprinimus, nenajautęs nė 
Riek geriau, bet galų gale aš išgir-

Dr.

'U

' . V

0T MADAJ4 flABAH BplhUAUDT TO S8WD TWO TH0”3aMT) B0TTU3 OF t.TJX/repORnra
iron roB aoiDitna to‘kokpitai comcTro with RaChpi botkr iKDomroir

HA3 BKKM mcUTED PaRTIM to AMUUCaN aNBUUNCR
PHaRMACIB JIORKaLR?

įlauginusiiii > (Inu kaip flydvtnijui i>la^iia 
stovėk ton” I davo organišką uelei| attiavo or^aniAką pelei) atnaujinimui 

raudonojo kraujo ir sustiprinimui 
nusidėvėjusio kimo. Pasekmėje to, 
aš pradėjau priiminėti Nuxated Iron 
ir į mėnesį laiko sustiprėjo mano nu 
silpnėję kūniškos spėkos ir vėl pa
sijutau stipriu, duodanti man tokį 
pakantrumą, kokio aš nesitikėjau vėl 
atgauti’’.

BuVęs sveikatoj Komisijonierius 
Chicagoje, Wm. R. Kerr, sako: “Kai
po sveikatos Komisijonierius Chica
go miesto, man daug sykių įkiru bu
vo rekomenduoti įvairius vaistus, mi 
neralius vandenins ir tt Niekuomet 
vienok aš neužtėmijau kaip geibstan
čios kokios ypatingos gyduolės. Bet 
pasitaikius Nuxated Iron, aš paju
tau skirtumą, kuris turi būti teisin 
?[ai padarytas. IŠ mano paties pri- 
yrimo su ja, aš pajutau, kad ji yra 

tokių turinti vertę gyduolė, kad ji’ 
galėtų bul vartojama kiekvienoje li- 
Soninėje, ir užrašoma kiekvieno gy- 

yto'jo šioje šalyje, ir jeigu mano pa
tvirtinimas duos priežastį anaemiš- 
kam, nervuotiem, suirusiem vyram ir 
moterims priiminėti Nuxated Iron, 
ir gaus stebėtiną sudrutiniino pagel- 
bą, kokią aš įgijau, aš jausiuosi di
deliai, užganėdintu, kad aš jas reko
mendavau”.

Dr. E. Sauer, Gydytojas Bostone, 
kuris mokinosi čia ir dideliose Eu
ropos medikalėse įstaigose, sako: — 
“Nuxated Iron yra stebėtina gyduo
lė. Nelabai seniai atėjo pas mane 
Žmogus, kuris buvo beveik pusam
žis ir prašė manęs išegzaininuol — 
dėl apsidraudimo gyvasties. Aš nusi
stebėjau radęs, kad jojo kraujas spa
udė kaip vaiko dvidešimt melų, ir bu
vo pilnas tvirtumo ir vikrumo bei 
gyvumo. Ištikri/jų jis buvo jaunas 
žmogus, nežiūrint į jo amžių. Pa
slaptis, jis sako, jis priiminėjo gele
žį — Nuxatcd Iron pripildė jį su at
naujintu gyvenimu. 30 melų jis bu
vo blogos sveikatos, 46 jis buvo vi
sai pasibaigęs — dabar 50, po pri- 
iminėjimo Nuxated Iron, stebėtinas 
gyvumas, ir jo veidas žydėjo vaiki
no jaunyste.

Jeigu žmones tiktai priiminėtų Nu- 
xated Irffn kuomet jie jaučiasi silp-

įę paprastus vaistus, sužadinančius 
ir sumaišytus su alkoholiu, aš esmi 
persitikrinęs, kad tokiu budo jie bu
tų apsaugoti nuo ligų, sutrukdytų 
lukslančius atsitikimų, ir tokiu bil
du tūkstančiai gyvasčių butų išgel
bėta, kurie dabar kas metą miršta 
nuo pneumonijos, grippo, inkstų, ke-- 
penų, širdies ligos, ir kitų pavojin
gųjų ligų. Tūkstančių - tuksian
čiai žmonių kenčia nuo stokos ge
ležies ir jie to nežino. Jeigu jus ne
sate tvirtas arba sveikas, jus patįs 
galifė padaryti sekanti bandymų: 
Patčniykite kaip ilgai jus galite dir
bti ir kaip toli jus gplite eiti nenu- 
vargę. Paskiau paimkite du penkių 
granų pieskeliu Nuxated Iron, tris 
Kartus dienoie po valgio per dvi sa- 
____ . .kart vėl patirkite savo 
spėkų ir pamatysite kiek sustiprėjot.

PAoARGA.j—Ntixafed Iron kuri y- 
ra taip labai patvirtinta P-ios Sarah 
Bęmhardt, garsiausios visame svie
te akotrės, ir kuri buvo vartota su to
kiomis nustebinančiomis pasekmėm 
Generolų Gibson ir Gordon, ir bu
vusio Chicagos Sveikatos Komisijo- 
nieriaus Kert’ ir kuri yra užrašoma 
ir rekomenduojama viršminėtų gy
dytojų tokiam didžiame daugume at
sitikimų yra nepatentuoti vaistai, ar 
slapta gyduolę, bet tokia, kur gerai 
žinoma aptiekose Visur. Ne tokie 
kaip senesni organiški geležiniai 
produktai, jie yra palengva assimi- 
liitojanii ir nekenkia dantims, nejuo
dina ir nekenkia viduriam, priešin
ga, tai yra labjausiai geibstančios 
gyduolės beveik visose formose virš
kinimo, lygiai kaip dėl nervuotumo, 
ir suirusio padėjimo. Išdirbėjai tu
ri tokį didelį užsilikėjiinų j Nuxated 
Iron, kad jie skiria $100.00 užstato 
Bile kokiai labdaringai įstaigai jei
gu jie negali surasti koki nors vyrą 
;įrba moleri jaunesnę G0, kuriam sto- 
kuotu geležies ir padidinti savo sti
prumą 100 nuošimčių, arba daugiau j 
įkcturįas savaites laiko, tuo aprūpinti 
jie nekiri didelio organiško keblu
mo. Jie taipgi pasiūlo sugrąžinti jų- 
sų pinigus jei jie nepadvigubins jųsų 
Stiprumo ir kantrybės į dešimt die
nų laiko. Ji parduodama visose gero
se vaistinėse.

vaites. Tuokart vč

erumo ir pągelbingumo

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

ii Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
didelį. k
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 

 

gyduolę tokio pat gerumo ir pągclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais

AKIU SFECIALISTAS

.jį

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

788-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2im 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iSryto iki vaka
rui Ncdėliomis nuo 9 išryto iki 2 po piettt

- Tel. Haymarket 2484.
___________________&-------------------------- -------- .

uz pigesnę ciemą.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pa keli je, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

tikrasis PAIN-EX1’ELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš inųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65^ ccptus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO

74-SO Wa8hington Streot, N©w York

*

Sergėkite savo akis

t

t

-r

THE NEW RIVER CCMMRT

T

n

3003-3039 S. Halsted St.

Pasekmingai
1 prie gim- 

Uždyką duodu 
visokiose ligose

So. Halsted Str 
(Ant antrų lubų) 

thieago.

Operuoja 15 kasyklų The New River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gclŽkelių, duoda gerų parupinimų 
karų ir kasdieninį darbą. Gėręs mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda darbininkam^*namus lengvu išmokėjimo budu. TU
RĖDAMI PASTOVU DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAITE Oali panaudoti kė
lėt;) gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje į 1*. O. ĄNDERSON,

McDonald, w. va. PEARL QVEEN
KONCERTINOS

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Haymarket 2514

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Tclephonc Drover 9693

VALANDOS: 10 11 ryto; 2—3 popiety;
7—8 vakare. Nedaliomis 10—12 dieną.

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.

BURKE BARBEI SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
Jija koncertiną ir augštai rekomen 
dųtijųma kaipo geriausia koncerilus 
pagyta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupta 
U augito arba lemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri Hilu* 
čigma dykai.

Georgi & Vitok Music C®.
li40 W. 47th St.. Chicago, 115

Telcphono Yards 5032

Sudegė 
Viskas

Dr, M. Stopnicki
3109 S. Morgan st. ChicagoNeužsilikėkit savo regėjimo pir

majam by kokiam neprityrusiam 
apliekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimų ir 
galiu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA 
AKIU SPECIALISTAS

So. Ashland Avė. Chicago. 
Kampas 18-tos gatves

I
Tčmykite i mano parašų

“ 1 
vakaro. Nedėlioję nuo 8 

iki 12 valandai dienų.

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

1801
vį 3-čios lubos, virš Plati’o apliekos 

Tčmykite i mano parašų
( Valandos nuo 9-ios vai. ryto iki 

8 vai. 
vai. ryto

, Jau aš nebeėsu aut 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirmiaus — Elektriškus Dar
bus: jvedu į senus ir naujus 
namus elektrą, taipgi parduo
du visokias Elektrikincs Lem
pas i;- pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN 
Electric Works & 

Repair Co.
2417 W45th St., Chicago 

Tel. McKinly 5233.

kaip kad nebūtų pas mus* Jei
gu kų rengia, tai vis lik prog
resyviai žmones.

—M, M. Chiniute.
„ii.i

Tel. Yards 3654. AKUŽERKA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 
vuh Penngylvanijos ho- 
spii.ih .<■ h Philadi I 
plu i<> i.

T-. : .lai; |ll

dymo.
rodą 
moterim ir merginom.

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

CARR BROS. V/RECK1NG CO.
-------------- --------- Chicago, III

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Skaitykite ir Platinkite
“M A ITTTVM A U D

PUS^ALSO^YSTEMAS"
Kaip smuiką iš- 
sjmo’kinti graiit 
i trumpų laikų 
per pos-balso si
stemų taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip i muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksČiiau.
Prlvališkos lek- 

i cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIšKA 
KONSERVATORIJA 

EHANK BAGDŽIUNAS 
.Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

. I I'"——

Milda Teatras
VODEVIIIUB IR PĄVMKSLAI 

Vodevilians Permaina.
l’uuedylyj, Ketverge ir S.ubųtpj 

Pirmas Floras. 15c. Rr.lkpnaa^ 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Hiy ''j' i ... i" .

Vyriškiį Drapanų Jargermi 
•Vlauji neatimti, daryli ant užsfr 

kymo siutai ir overkotai, vertės nutf 
?30 iki $50, dabar parsiduoda po 51* 
ir 25 dolerius. A

Nauji, daryti gatavi ini<\ $15 it 
*35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 
18 dolerių:

Pilnas pasirinkimas jcailiu parcv’ 
tų overkotų.

Vįsai mažai vartoti siutai ji ovai 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 IV 
84,50. Vaikinams siutai nuo 
Fkį $7.50

Atdara knsdici ą, ncdėlioaus h 
karai*.

* S. G O P D O N ’
U15 ** Halsted Mų. ‘'hk jn

-r-

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES 

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

DIENINE 
IR 

Vakarine

aę=ss=

^MOKYKLAI

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

JOSEPH C. WOLON ?
LIETUV1B ADVOKATAI

Kutinąs 902-904 Natlona? Life RUKm 1 
29 Ko. La Sali*’ Bt., Chlcafa, IR.

Tel Cuntial 6890-6891. At<Ur»: 
Utaruhiko, ketvorgo ir •uhatoa vaka- y 
ratu kuo 6 iki 8 vakaro, po uumniui f

VILWAUO!« AVS., Okkalta, IIL 
>Tal Hmnboldt 97.

Jei nori greitai ir pasekmingai ftmoltt AnKU- 
šlui kalbėti, skaityti it rašyti, tai lankyk musų 
mokyklų. Apait Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.fetotijM* LaĮSku Rašymo
Lenku ” S.V.Vaidybjs Prieky bos Teisių
lotynų ” S. V.PiUctybbs Gramatikos

“Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir U.
Ir GRAMMAR ir BIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai,

American Gollege Preparatory School 
83103 S. Halsted St. Chicago 111. 

ft| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ
z.
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Chicago ir Apielinke
DRĄSUS BANDITŲ 

ŽYGIS.

Pavogė už 250 tūkstančių 
dol. brangmenų.

Suimtoje, apie 5:20 vai. vaka
ro, keturi apsiginklavę banditai 
įsiveržė didžiu lėn Heller-Rose 
kompanijos brangakmeny kra- 
utuvėn Marshall Field budinki', 
25 E. VVashington gt., ir sugro
bę už apie du šimtu penkiasde
šimts tūkstančių dol. perlų bei 
deimantų pasišalino niekieno 
nepatėmyti.

Užpuolimas turėję vietos ar. i 
devintojo augšto. Užpuolimo 
laiku krautuvėje radosi viena 
jos savininkas Bose ir dvi mer
gaitės. Blogdariai uždarė juo 
prausynėn ir pasiėmę kas reika
linga išėjo. Tarpe išneštųjų 
brangenybių buvę vieni peri i 
karieliai apie už 150 tukstapči j 
dol. vertės. Pigesniųjų daiktt . 
kaip laikrodėlių, špilkų ir tt. pli - 
šikai nelietė.

Nuskirta visas būrys policis- 
lų ir detektyvų gaudymui blog- 
darių. Krautuvės savininkai, 
sakoma, nieką arba labai ma
žai nukentėsiu: visa buvę ap
drausta. Taigi atsakys aprtrau* 
dos kompanija.

Sužeidė mergelę.
Pasibaidęs arklys pereitą su

kalą sunkiai sužeidė p-le Louis 
įlydė, JH52 Pine G rovė gt. Mer
gelė laukė gatvekario anL ker
tės Thorndale ir Broathvay ir 
delei siautusios pagos negalėjo 
patėlmyti atlekiančio arklio. Ar
klys ir vežimas priklausė Lin
coln l.onndrv kompanijai.z

Rado sušalusią 
moterį.

'Ties namu 1500 So. Kostner 
gi. (Milicija rado sušalusią mote
rį. tūlą Elsie Seucrhach. širdies

Užpuolė viešbutį.
Suimtos naktį policija suren

gė medžioklę Florence viešbu
ty], 1659 Adams gt. Areštuota 
keturios moters ir trįs vyrai; 
Kaltinam] ištvirkavime.

Nauja pūga Chicagoj.
Pereitą subatą Chicagą 

užklupus nauja pūga, kuri nors 
ir nebuvo taip smarki, kaip dvi 
pirmosios, vis dėlto geležinkel’ų 
komunikacijai žymiai pakenkė, 

lient laikinai. Tūlose vieto
se geležinkelių veikimas buvo 
sustabdytas. Traukiniai pradė
jo vaikščioti tik hiomet, kada 
pūga paliovė siautusi. Gatveka- 
riai tečiaus visą laiką vaikščio
jo-

bu\ o

Pateko bėdon.
Ant kertės Irving Park ir Ash

land gatvių Įiolicistas MalloH 
pasitiko <hi neištikimu vyru. 
“Dėde” užsimanė pakamantinė
ti nepažįstamus svetelius, šie, 
nujausdami, kas artinasi, pasi
leido bėgti. Bet kadangi “dėdė” 
praliejo labai neatsargiai elglies 
su revolveriu, lai vienas bėganr 
ciųjų nutarė pasiduoti gerumu. 
- - Pasirodė, kad tai butą gerų 
paukAtelii/: pereitą savaitę jie 
apicnleše net tris krautuves.

Susidaužė traukiniai.
Netoli South Shore Club per

eitą subatą Illinois Central pa- 
sažierinis traukinis susidaužė su 
prekiniu. Du žmonės pavojin
gai sužeisti. Pūga kalta.

doja skaitymui ir kitiems nau
dingiems dalykams, šeimyniš
ki barniai, tąsymais! po teisinus 
pas juos veik nežinomi.

Tas pats ir jų draugijose.
Ugi pas “brolius lietuvius”? 

Šluboje ant visų sienų riogso 
purvini “mučelninkų abrozai” 
keli tuzinai kalendorių, už ku
rių kelia jomarkus blakės ir 
prūsokai... Ant stalo gi — keli 
tuzinai tuščių ir dar neištuštin
tų bonkų ir “dinerkė”. 
“brolio lietuvio” dvasiškas 
kūniškas “paslikas“, šeimyniš
kas gyvenimas? Ec, sunku ir pa
sakyt, į ką jis panašus. Nėra 
tos savaitės, kad koks Tamošius 
nereikalautų divorso/ nuo savo 
neištikimos Kotrynos. Ar atbu
lai.. Tik nelaimė, kad daugelyj 
atsitikimų džįpdžė neišklauso 
nei Tamošiaus nei jo Kotrynos: 
pasiunčia abudu į namus - iš
sipagirioti:.. Yra ir tokių atsi
tikimų, kur 'Tamošius gauna di- 
vorsą. Bet tokiame atsitikime 

jis turi fundyli, fundyti vi
sur ir visiems.

Tai tokios tokelės dedasi pas 
“brolius lietuvius”. Ir jos, rei
kia pasakyti, labai žemina lie
tuvių vardą svetimtaučių aky
se.

Žinoma, tuo aš nenorėjau pa- 
sakyt, kad tokie yra visi vielos 
lietuviai. Taip sakydamas aš 
smerteluai griešyčiau. Banda- 
si būrelis apšviestų lietuvių, ir 
jie daro visa, kad ištraukus sa
vo nesvarstančius brolius iš tos 
balos, kurioje jie dabar limo. 
Ir aš esu palinkęs tikėt, kad ta
sai jų triūsas nenueis niekais. Il
gainiui jie vistiek išbudins sna
udalius ir užkietėjėlius. Tik 
kad juo veikiau (irisiartintų to
ji valanda!

vo pradėję pranašauti jai “am
žiną atsilsį” — draugija auga ir 
narių skaičiumi ir turtu. PoYa 
tūkstantukų lai yra suma, kuria 
nevisos draugijos gali pasigirti, 
dargi ir pačios didžiosios. () Ku
rt irk i nė juos'susikrapštū be jo
kio klapato. Ir dabar ji drąsiai 
gali sakyt savo laidotojams: kas 
kasa duobę kitam, pats veikiau

Ciceriečiai!—šiuo i^rasomon viaos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų Šiame miestelyj ba
landžio 7 dieitą taigi pirmam nedėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų),'nes tą diena mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. —Moters.

PARDAVIMUI AMATŲ MOK YKLOS

—Piktas.

WEST SIDE

lai 
ir <

Nariai turėtų dar kiek spar
čiau pasidarbuoti savo draugi
jos naudai, kad šiais metais jos 
iždan įriedėtų dar pora tūkstan
tukų. O tuomet — kuri drau
gijų galės le.nktyniuot su Vinco 
Kudirkos Draugija? Ir dar vie
nas dalykėlis: nariai privalo da
žniau lankyties į susirinkimus. 
Mat nepakanka vien tik užsimo
kėti savo duokles ir atsivest nau
ją narį. Keikia ir dalyvautdra
ugijos susirinkimuose; Sugaiši 
dvi-tris valandas kartą mėdesyj 
tai juk yra suvis nedaug. Jei
gu musų draugija gali būt pa
vyzdžiu kitoms savo turtu ir na
riais, tai taipjau ji gali byt pa
vyzdžiu ir skaitlingais susirin
kimais.

ASMENŲ J1EŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Prančiškaus 

Jeronimo; jis turi geltonus plaukus 
ir jiryšakvjc neturi 3 dantų, 17 me
tų atgalios gyveno Argentinoj ir iš 
ten prisiuntė man laišką. Paskuti
niais laikais gyveno Pittsburgbe, Pa, 
kur man pranešą, kad jis mirė. Jis 
paeina iš Kauno gub. Lūkės parap., 
Kirkhikų sodos. Kas pirmas man 
praneš, ar jis gyvas ar miręs, gaus 
dovaną, Mrs. Zofija Jerominienč 
4734 So. Throop St., fihicago< 1)1 l 

Pajieškau švogerio JuozapO'xBau- 
kaus ir Pusbrolio Petro Ąbarli. A- 
budu Kauno gub., Telšių pav. švoge- 
ris J. R. sodos Kvetenų, o pusbrolis 
Petras Abarlis sodos Azaicių. Juoz. 
Raukas, rodos, gyvena Boston, Mass. 
Malonėkite atsišaukti, pranešdami 
savo adresą, arba kas žinote, malo
nėkite suteikt jų adresą. B. Gedvilas. 
B 'T A Box 3 Shelburn, Ind.

.lonns Ligutas Amerikos kareivis 
esantis Francijoj pajieško savo dė
dės, Vinco Ligoto, Kauno gub., Tel
šių pavieto, paskutinį sykį matėmės 
Thamas, W. Va. Meldžiu atsišaukti 
žemiau padėtu adresu, po tam aš pri
duosiu jo aątrašą. 51. Alilunas, 
112 So.' Main St., Clinton, Tnd.

- - < ---------------- ------

PARDAVIMUI barzdaskutykla. 3 
————

kėdės. Lietuvių apgyventa vieta. ■
2011 S. Halsted SI., < Chicago.

BUČERRJ DOMAI
Mes turime parduoti geriausią bip 

černę lietuvių apielinkėje. Pardavi
mo priežastis — nekalbu lietuviškai. 
Parduosiu pigiai namą arba liktai 
bučernę. Joseph Siska, 
1610 So. Jefferson Si., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvfA- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvetJys- 
tės, stenografijos, typevvi Iting, pirk- 
Įybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politt- 
kinės ekonomijos, pilietystčs, dailu 
rašyste.s.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pi e, ų; vak. nuo 7:30 iki 9:39. 
3106 So* HUsted St.. Chicago, 11L

"BCTCT.į,

Dr. A. R. Blumeiilhal
BARGENAS

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gerai išdirbta vieta, iš priežas
ties išėjimo j kariuomenę. Pigi 
randa arba sykiu ęu namu. Parduo
siu už pusę kainos, jei pirksit tuoj. 
3212 AVallacc SI., Chicago.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja I^ykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regejims.
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
thalmometer. Y- 
(>atingu doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
461!) S. Ashland Av. karnp. 47 st 

Telcphono Yards 4317

EXTRA. Parduodu puikų pečiu iš 
priežasties ėjimo mano vyro į ka
riuomenę. ----- ---- —.1----
3422 Pai neiI Avė.,

Juozapas Valentinas, 
Chicago,

RAKANDAI

gi nepridarė tiek nuostolių, kaip 
dvi pirmosios. Todėl kuro ir 
kitų reikalingų daiktų pristaty- 
tymas ir paskirstymas eina pa
prastu tempu.

Areštavo aktorkę.
Policija areštavo tūla La Vo 

me. aktorką. Įtariama nužudy
me jūreivio John Becker perei
tą lapkričio mėn.

Healey sergA.
Buvęs (Milicijos viršininkas 

Chayles Healey, jiavojingai su
sirgo. Sako, jis vis dar nepasi- 
taisąs nuo pereitos bylos... Dė
lei los priežasties ir antroji jo 
byla tampa atidėta neapribptam 
laikui.

šis ir tas.
Visi žino, knd LSS. 22-roji 

kuopa yra viena iš veikliausių 
Weslsi(lėj. Ir ne dyvai. Joje 
priklauso veikliausios apielinkės 
spėkos. Ką tik socialistai pai
ma, visa jiems eina, kaip yru sa
koma, nei iš pypkės. Nieko to
dėl stebėtina, jei tūli “sosai-

Pajieškau pono metodologo 
ir jo vyčių. Kuris man pirmiau
sia praneš jų buveinę, tam pa
siųsiu vieną numerį “Naujie
nų”'. Su orderiu tegul kreipia
si į Oleikos kunigų organą.

—Senas Narys.

Pajieškau savo pačios, Onos Kon- 
rad, po tėvais Jasiuliukės, kuri nuo 
manęs prasišalino sausio 25-tą, 1918, 
ir manau, kad dabar randasi Chica- 
goje ar jos apielinkėje. .Ji yra 22 
melų amžiaus, rusvo plauko, mažo 
ūgio — vos 5 pėdą, i r labai rauplė
to veido. Ji pasiėmė su savim ir 
mano t melo sūnų. Jeigu pati atsi
šaukti—viską dovanosiu-ir kiek rei
kės pinigjškos pašelpos—prisiųsiu. 
Jeigu nemanai sugrįžt, tai prisiųsk 
per laišką nors žiedus.

Kas man praneš, kur ji yrą, arba 
vardą ir adresą vežėjo, kuris ją per- 
krauslė, tam duosiu $10 dovanų.

Vincentas Konrad, 
321!) Wallace St., Chicago, III.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubu s 
springsais phonografų, 2 Jtwel 
points, ir reeordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankus, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 1 
mCnesiai. 1520 N. \Vestcrn Avc., 
Chicago, III.

AUKOS SIŪLYMAI KAMBARIŲ

“Geri laikai”.
Daugelis žmonių dabar kalba 

apie gerus laikus, ir džiaugiasi 
jais. Tai kas, girdi, jeigu pa
brango visi gyvenimui reikalin
gi daiktai. Užtaigi darbo — jo 
lai niekuomet nestoka. O ir al
gos šiek tiek pakilo.

Pasiklausykite sekamos pasa
kaitės. Harry’ Dean, 4859 N.

MELROSE PARK.
Iš vietos lietuvių 

gyvenimo.
Melrose Park, kaip ir pati 

Chicaįa, apgyventa įvairių tali
jų žmonėmis. Sulig oficialių 
valdžios skaitlinių, viso Melro- 
le Parke gyventojų esama 4,- 
366. Daugiausia jie arba sua- 
nierikonėję ar čiagimiah Jų 

arpe, mano apskaitliavinni, lie- 
uvių yra apie keturi šimtai “dū

šių”. Tai, imant domon abelną- 
jį gyventojų skaičių, nemažas

še stengėsi pakišt socialistams 
koją, dabar gerinasi. Mes gi 
geros širdies žmones. Greitai 
visa užmirštame ir — siekiame 
jiems ranką.

Tokiu rankos siekimu tūliems
- , /

musų sosaidžių 
skaitau vieną

“bosams” aš 
nutarimą iš per- 
susirinkimo, bo
su “sosaidėmis”,

metų vyras, sveikas kaip ridi
kas, užvakar nusitroškino gazu. 
Kodėl? Tegul jis pats atsako. 
Jo paliktam laiškely] skaitome: 
“Aš luisinuodinu, kad išvengus 
bado mirties. Septynias savai
tes išbuvau be darbo. Toliau

Harry Dean už kokį tai pra
sižengimą buvo pavarytas iš da
rbo. Būdamas tik paprastu da
rbininku, turėdamas moterį ir 
kūdikių, jis, suprantama, nega
lėjo susitausot juodai dienai. Ir 
netekus darbo, o negalint vei
kiai susirasti kilo, jam prisiėjo 
badauti ir atimt sau gyvastį. Ge
ri laikai, bet ne visiems.

Svarba betgi ne skaitlingume, 
(> j’’ gyvenime: šeimynoje ir 
draugijoje. Reikih pasakyt, kad 
musų broliai vistiek yra tolokai 
atsilikę nuo ciagimių svetimtau
čių. Ir viešame ir šeimyniška
me gyvenime jie toli gražiu ne
prilygsta pirmiemsiems. Jeigu 
kartais tenka užklysti svetim
taučio stubon, tjioj įsitikini, kad! 
i*’ palyginus su “brolio lietu
vio” šluba, tai taip skiriasi, kaip 
dangus nuo žemės. Čia matai 
krantines knygų ir laikraščių:

• t I
ant sienos kabo puikus gamtos 
iftveikslai. žmonės čia gyvena 
nikiai. Atliekamas nuo kas

dienio darbo valandas jie sunau-

Priėmimas Gerb. Svečio
Atsilankius Chicagon gerb. ST., GEGUŽIUI, SLA. Prezidentui, 

SLA. Antras Apskritys rengia Iškilmingą Jam Priėmimą.
Todėl kviečiami visi, ne tik nariai SLA. ir TMD., bet visi chi- 

cagiečiai ir apiclnkes letuviaj pasiklausyti šio kalbėtojo ir darbi
ninkų unijos delegato. Jisai pats būdamas darbininkas ir unijistas 
daug ką turi mums pasakyti iš darbininkų judėjimo ir darbininku 
gerbūvio. Purengimui atsibus: *

I’ANEDkLYJE, Sausio 28 d. (Šiandie) Fellovvship House, 831 W. 
33rd place bus Iškilminga šeimyniška vakarienė, | kurią užprašoma 
visi be skirtumo, lietuviai ir lietuvės, o MASS-MITINGAS bus Utar- 
ninKe, sausio 29 <1. (ryto}. Pradžia abiejų vakarų 7:30 vai. . Malo
nėkite nvsivčlvli. Kviečia Antro Apskr. Vald., Komisijos SLA. kpų.

a. a. J. Bernotui palaidoti
Sausio 23 s. m. pasimirė Juo

zas Bernotas, paėjęs iš Jaina n tų 
sodos, 'lanenų parapijos, Rasei
nių apskr. Kadangi jis mirė di
deliame varge, tai geros širdies 
žmonės sudėjo keletą dolerių jo 
kimo palaidojimui. Aukojo se
kamai: po $1: K. Janulis, S, 
Sterneckis, A. Radinskis, J. Ka
valiauskas, J. Struoga, J. Bal
tuška, P. Maženis, D. Neffeen, 
B. Benešimas; po 50c.: K. .Ta

S. Kupstaitė, P. Kriščiūnas, S. 
G>pris, J. Karol, Baužis; po 30 
c.: K. Jucius; po 25c.: D. Hap- 
šis, A. Matutis, A. Mirckis, P.

Ulis, K. Tanianauskns, P. Jauk-

negalima įskaityti. Po 20c 
nas Gabris, J. Mezlaiškis.

Paaiškinimas.
Melrose Park, III. Naujienų 

nr. 14 tilpo žinutė iš Melrose 
Parko, kur buvo paminėta ir a- 
pfe įvykusį milingą sausio 12 d., 
kuriame kalbėjo Kukulis ir kiti. 
Naujienų Bed. patėmijo kam su
rinktos aukos, čia pasiaiškna- 
me: rugsėjo 28 d. 1917 m. Ch- 
cagos Grand Jury dėl I. W. W. 
Unijos pazvelija susiorganizuo
ti apgynimo pol. kalinių komite
tą iš 166 narių. Tas komitetas 
susideda iš įvairių tautų, kuria
me dalyvauja ir lietuviai. P, 
Kukutis ir J. Shemasko, kuris y- 
rą įgaliotas roganizalorius ren-Į 
gimui prakalbų ir pinigų rinki-

I ton t susidėti 
kad surengus 
žės apvaikščiojimą — ir pasi
linksminus alučiu. Nu, draugai, 
sustokite ir pagalvokite: ar so
cialistams dera šitaip rengti ge
gužinį apvaikščiojimą? Jeigu 
los “sosaidės” per kelia tą melų, 
kad pakenkus socialistų rengia
miems gegužiniams vakarams, 
rengdavo tą vakarą savo “sho\v” 

tegul jos rengia ir šįmet. 
Mums su jomis nepakeliui. Kas 
nroi su mumis veikti, tegul atei- 

I na ir prisideda. Arba, jeigu ir 
mes prisidedam, tai tik ta išly
ga, kad viso pasaulio darbinin
kų šventė nebūtų išstatoma pa
juokai. Kasgi matė — rengti 
gegužinį apvaikščiojimą su svai
ginančiais gėrimais! Sarmata ir 
kalbėt. Tuo labiau sarmata, 
kad šitokį pasiūlymą padavė kuo 
pos susirinkimui dargi tūli val
dybos nariai ir ne mėnesiniame, 
o nepaprastame kuopos susirin
kime. Sekamam mėnesiniam Į 
kuopos susirinkime būtinai turi L 
atvykt senieji kuopos nariai ir 
žiūrėt, kad šis keistas nutarimas 
butų atšauktas. Negalima įuk !H,S sl,l>al<d.siuisio 26, S v. v., Liber- 
leist, kad visa kuopa butų išsta
tyta žmonių pajuokai. 

A A A
PX’. Vjuicp Kudirkos draugija 

daro progresą. NoTs West SL 
d£į ji yra viena iŠ mgžiftu žųjo- 
mų draugijų ir k|j kurna jau bu- uįįi’uiku’

I. w. w. u

Pranešimai
Lietuvių Viešas Knygynas Pietų- 

vakai’ų dalies Chicago laikys meti
ni susirinkimą jianedėlyj, sausio 28, 
p v. v., Knygyno bute, ant 2-rų lu
bų, po nr. 731 W. 18th St. Susirinkit 
visi, nes susirinkimas svarbus — 
Bus renkama valdyba. — Administr.

svarbus

Utarninke, sausio 29 d. SLA. Ant
rasai Apskritys rengia didelį mass- 
initingą Mildos svetainėj, 3112 So. 
Halsted gl„ pasitikimui SLA. prezi
dento St. Gegužio. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Chicagiečiai nepamirškite,

Į —Komitetas.

! Cicero.-—LSS. 138 kp. susirinkimas 

ly svetainėj, 52 ir 22 Place.—Visi 
draugai susirinkite, nes susirinjeimas 
labai svarbus. Bus nominuojami 
kandidatai į miesto valdiškas vietas.

—Ol’g .A. K. Labanauskas. į
LMPSA 29-toH kp. repeticija vei- Į 

kalo “Iš Meilės“ įvyks panedelyj, 28 
sausio, 10 vai. ryto, I.iuosybės svetai
nėj, 1842 N. Wabansia avė., kumpas 
Girard SI.—Visi malonėkite atsilan-

Komitetas.

ATIDUODAMA rundon vienam ar
ba dviem vyram švarus, šviesus kam
barys. Prie karų linijos, netoli We- 
stern Electric Co. Atsišaukite laiš
ku j “Naujienų” ofisą, pažymėdami

EX'HRA
Jauna pora priversta paaukaut ta

vo puikius, beveik naujus, rakandas 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 jmikiu divonu, davėm 
porr, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apslmo- 
kčs patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9, savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kjedzie avė., arti 22-ros gatve? 
Chicago, III.

OB. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X -SPINDULIAI
2121 N, VVestcrn »▼•.

Valandos: •—-12 ryte; J—> 
vakare.

3 J

I H

11 kiloja

DYKAI DUODAMAS KAMBARYS 
inerginaLyarbft bevaikei našlei už tai 
kad vakcM’ais kol šeimininkai purei; 
na iš dirbo, pabūtų namie padaboji 
porą vaikučių—I ir 6 melų. Atsišau
kite anKNaujienų adreso, pažymėda
mi No<35.

RANDAI
ATIDUODAMA rundon storas, su 

pagyvenimu; ramia pigi: didelis žmo 
nių perėjimas, tinkamas bile kokiam 
bizniui. Randasi Cicero, III. Norint 
paliudyti, kreipkitės adresu, 
4832 W. l ith St, Cicero, III. Klauskit 
M. A. Goberis.

.. __ !■_____ 1___
REIKIA DARBININKU

a !■ ■ Vyrams ir Moterims VIII A D D A I ŠOKIOS n j* les metah 11 M U I medžio dir)>umo»»U 11 U | &H)>oae, l'abrikAiose, ho 
teituose, restoranuos, 

dumtose, liffonbučidose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatyk it musų DIDELI au 
ru&ą. Otriausios mokestis.

Advąnce Employment Exchange 
ž-ras augštas.—179 W. Washingtpn st

REIKALINGAS MUZIKANTAS ge
rai mokantis grajinti smuiko (skrip- 
kos) lietuviškam orkestre. Turime 
daug darbo su muzika; taipgi gali
ma gauti darbo dirbtuvėse pasirinkt. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

A. Rūbelis,
313 Quenęe SI., Kenosha, Wjs.

. REIKALINGA guzikų (siuvėjų, si
joną* nudirbėją (finisners) beisle- 
rių ir fellbrių.
PERCIVAL B. PALMER and CO., 

376 W. Adams St Chicago.

REIKALINGA — patyrusių langų 
plovėjų. Chicago Clcaning (k)., 
62 \V. \Vashington St., Chicago.

REIKALAUJAMA PENKIASDE
ŠIMTS DARBŠČIU MERGINU ĮMU
RTI PRIE APDARYMO DEŠRIJ. PA
STOVUS DARBAS. GERA MOKES
TIS, GRAŽIAUSI DARBUI KAMBA
RIAI. PAILSIU LAIKOTARPIAI RY 
TAIS IIV APYPIETĖM. ATSIŠAUKI
TE I SUPERNTENDENTO OFISĄ.

OPPENHEIMER CAS1NG CO.. 
1020 W. 36TII STREET, CHICAGO. 
DIDIS BARGENAS:

REIKALINGA moteris arba mergi
na; turi turėti bent «kick patyrimo 
siūti suknes arba šiaip siuvimą, 
2335 \V. 35th St., kampas \Vestern av 
Te). MeKinley 3345, Chicago

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROG* 
Parsiduoda pigiai restoranas. Bir 

uis gerai išdirbtas, apgyventa lietu 
yni ir svetimtaučių. Pardavimo prie 
žaslis —- savininkas apleidžia Chica- 
tfn Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skurps, dl- 
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 viclrola, deimcntl- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
playei\ piano už $210.00. VarloU 

’yos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kcdzie Avė., Chicago.

PIGIAI PARSIDUODA 4 kambariu 
l’ornišiai. Mat savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Atsišaukite bile ko
kiu laiku—rasite namie. V. Burda, 
1137 So. 4!) Ct., Cicero, III.

NAMALžEMŽ

PARDAVIMUI NAMAS, G šeimynų 
gyvenamas. Bandos $60.00 mėrtesyj. 
Kaina $4.500. Priežastis pardavim 
savininkas serga ir išvažiuoja į lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 190.3 Canalporl avė., Chicago

Parsiduoda naujas medinis namas 
ant vieno pagyvenimo, vieni melai 
kaip statyta*. Pardavimo priež;.slis 
—pinigų pražuvimas banke. Atsišau
kite po Xo 1133 S. Richmond Str., 
Chicago, III.

GERA PROGA
_2u lotu 25x100 pėdų didumo, verti 

650 dol, noriu mainyti ant auloino. 
biliaus l-rių sėdynių 
pirkti — parduosiu.
jaus. e ’ ’ '
rmos
202!) \V. Coulter SI.,

Arba norintis 
. sišaukile tuo-

Sąvininkas išvažiuoja ant l’a- 
Adresas: M. .lakubka,

'Chicago,, 111.

Parduodu 68 akrų Fairnią su dra- 
tinėinis tvoromis aptvertą, arti pač
ios, geležinkelio stoties, lietuviškos 
krautuvės ir saliuno; lietuvių apgy
venta viela; su gyvuliais, mašinomis 
ir visa kuo ,kas tiktai farincriavinnn 
reikalinga. Labai pigiai ir ant len
gvo išmokėjimo galima nupirkti. Ar
ba gal sutiklmnėni ant išmainymo 
ant namo bilekiir. Žeme- -gerUuisias 
juodžemis, auga viskas,

TAIPGI /parsiduoda pusdykiai po
ra lotų Bary, hul, geroj vietoj, arba 
gal ir ant išsimainymo, jeigu turit ką 
los vertės pasiūlymui.

Egzaminuoja abstraktus. Padaro 
visokius legalius raštus. Prieteliš- 
ka roda-patarimas — visuose atsiti
kimuose. Susipažinkime ir duokime 
pagelbą vienas kitam.

KAZIMIERAS UBNlKIS, 
NOTARY PUBLIC

18LS \V. 46lh St,, Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

SIDE-CAR
Noriu pirkti palaikytą SIDE-CAR 

“llarley—Davidsou”. Kas turite par
duoti, prašau atsišauklh.

M. Michnievvicz, 
2-ros lubos, 3113 S. Halsted st. Chi
cago. Phone Yards 3(554.

PARSIDUODA 2 showcase’ai” Ir 
3 “wallcase’ai”, kur gulima vartoti 
apliekoje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 "seifas” dvigu
bom dūrįm, 1 "bončitiš” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkrtės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago.

A TELEPHONE YARDS 2721 /

|'DR. J. JO^IKAIUS i 8 Medijas ir Chirurgas j 
0 3315 S. Halsted Si., Chicav fj

v‘l

SPECIALUS
Moteriškę, V.' >

C’ii« i)i:.
OFISO VAL \ 

i; rl H D,, i. 12
ir nuo 
mis vi

3332

IŠ RUSIJOS
Gcrni lietuviams 

tų patyL<
ir akujeris.

Cy()o aštrins ir rhrenj 
rti, moterų ir vaikų, pa, 
metodas X-Ruy ir kitokiu 
tkhus.

Ofisas ir T.abaratorijn: 1025 W. ISlh 
St. netoli Fisk t>t.*

VALANDOS: Nuo 10- 12 pietų, ir ' 
6—8 vakarais. Tclephonc Canel 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Hateted Street 

VALANDOS: 8—9 ryte, tiktai.

zinon

ui naujausias 
elektr >■? pi iyZ

u, 
1 A

qplcpr.one

Sen^s Ui

S

rb: ry 20«

Jūsų Aky
£idi reikalauti 

gydymo arba a- 
h kinių.

sv J^'yytą pasakyt. Jeigu
’ , j reikalinga aki-

- nil>. juos galima
•A'gauti musų op-

J.- tiškaine depar- 
t'1 * č* tame.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

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

$3, -I, 5, (5, 7, 8.
$5. 6, 7, 8, 9, 10

Mes atkreipiame ypatingą 
domą į mokyklą lankančius 
vmkus. Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite j as sena užlikimą akių 
g\dytoją.ir chirurgą, gyvenan
tį Chicagojc virš 20 melu.

IŠKABA BESISUKANTI 
ŠVIESA

Pritaikoma dirbtinės akys
Dr. F. O. CARTER

Specialistas
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
120 S. State st., Antras augštaš 
Vienos durys j Žiemius nuo 

The J'air
VALANDOS: !) iki 7;

Nedėldicniais 10 iki 12. j
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IMPERFECT IN ORIGINĄL


