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True translation filed vvith the post-master at Chicago, UI., on November 
30, 1917, as reąuired by the act of October 6, 1917.

Vokietija nori taikos
HERTLING PRISIPAŽĮSTA, KAD VOKIETIJA NORI 
VESTI TAIKOS TARYBAS SU RUSIJA. LEISTŲ LIE
TUVAI NUSPRĘSTI SAVO LIKIMĄ.

BERLINAS (per Londoną), lapkr. 29. — Naujasis 
Vokietijos kancleris grafas Jurgis F. von Hertling kal
bėdamas šiandie reichstage pasakė, kad jis pasirengęs 
pradėti taikos tarybas kaiptik Rusijos valdžia prisius į 
Berliną turinčius pilną galę atstovus.

“Aš trokštu ir turiu viltį — pasakė jis, — kad šios 
pastangos greitai priims aiškią formą ir duos mums tai
ką.”

Apie Vokietijos užimtąsias Rusijos žemes Ix?nkiją, 
Lietuva ir Kuršą grafas von Hertling pasakė:

“MES PRIPAŽĮSTAME TEISĘ JŲ ŽMONĖMS 
NUSPRĘSTI SAVO LIKIMĄ. MES TIKIMĖS, KAD 
JOS PAČIOS PRIIMS KONSTITUCIONALĘ VALD
ŽIOS FORMĄ, ATSAKOMĄ JŲ SĄLYGOMS.”

True translation filed witn the post- 
rnaster at Chicago, III., on November 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.
TALKININKŲ KONFE
RENCIJA PRASIDEDA

ŠIANDIE.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

HOLANDIJA KARIAUS 
TIK ATSITIKIME ĮSI

VERŽIMO.

Venecijos miestas, Adriatiko karalienė, kurį vokieč iai stengėsi paimti, bet tapi 
sulaikyti ir, kaip matoma, italai įstengs išgelbėti.

j Bolševikai grąsina nemokėti 
skolų

True translation filed with the post- 
■master at Chicago, III., on November
October 6, 1917.

Bolševikai grasina nemokė
jimu skolų, jei kitos šalįs ne- 

Detroito socialistas nuteis- sutiks pertraukti mušius.
tas vieniems metams kalė- 
jiman už nesiregistravi 
mą.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November aj-RM® 
30, 1917, as required by the act of 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

NUTEISĖ KALĖJIMAN.

Talkininkų konferencija at
sidarys ryto 10 vai. ryto, pir
mininkaujant premjerui Cle- 
menceau. .F 
kys trumpą kalbą, po ko at
stovai pradės savo darbą.

Konferencijoj dalyvaus at
stovai nuo 16 saliu.

HAAGA, lapkr. 28. —Pre
mieras van der Linden laike 
biudžeto debatų antrame at-

statytas jo oficialėje reko 
mendacijoje kongresui, j 
jis priėmė minimum amžių 
21 m., nustatytą kongreso ir 
nenorėjo prašyti jo numaži
nimo. .

Bet Japonai grąsina

Premieras paša- kadI valdžia yra vienodos 
nuomonės savo užrubežinėj 
politikoj ir toliau laikysis 
pilniausio neutraliteto, net 
jeigu to pasekmės butų ir 
kitokios, negu ikišiol mano-

Iš karės lauko
True translation filed with the post- į 
master at Chicago. III., on November i 
30, 1917, as re(|uired by the act 
October 6, 1917.

Rusijai
True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as required by the act of 
October (i, 1917.
Japonija galėtų pasiųsti savo 

■ kariuomenę pagelbon ka
zokams apveikti bolševi
kus.

ir kad prisibijoma, jog Nor
vegija spaudžiama viešosios 
nuomonės gali stoti pasau
lio karėn talkininkų pusėje, 
mažiausia, suteikiant laivy
no bazą Anglijai ir Suv. Va
lstijoms, o tokiame atveju ie 
Vokietija butų priversta už
griebti Danijos bazą.

DETROIT, Mich. -- John 
R. Bali, susinešimų raštinin
kas Wayne pavieto Socialis
tų partijos tapo nuteistas 
vieniems metams j Detroito 
pataisos namus už nesiregis- 
travimą.

Teisėjas Tuttle patarė jam 
užsiregistruoti, nes tada ba
usmė busianti visai maža, 
bet Bali atsisakė tai padary
ti, sakydamas: “Aš kariau
siu už darbininkų klesą, bet 
ne už šią ar kokią kitą šalį.” 
Teisėjas Tuttle tada išnešė 
nuosprendį apgailaudamas, 
kad jis turi skirti kuodidžia- 
usią bausmę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as rcquired by the ael of 
October 6, 1917.
VOKIEČIU NAIKINTO

JAS PASKENDO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on November Į lllUOSe 
30. 1917. as required by the

VISUR SUSTOS MŪŠIAI.

PETROGRADAS, lapkr. 
29. — Bolševiku valdžia šia
ndie sulaukė oficialio prane
šimo nuo savo vyriausio ko
manduotojo Ensign Krylen
ko, kad permatomas yra su- kė: 
c? h oKrl n nrtnoin O

klausimuose nebus 
nustatoma baime, bet tik no
ru neiti prie karės.

Jis pridūrė, jog Švedijos 
valdžia pranešė Holandijai, 
kad kol kas ji nemano šau
kti neutralių šalių atstovų 
apsvarstymui ekonominių 
reikalų.

Be kitko premieras pasa

j WASHINGTON, lapkr. 29 
—Čia rimtai svarstoma apie 

VOKIEČIAI RENGIASI suteikimą pagelbos “tikrą- 
PRIE NAUJO O^ENSIVOjai Rusijai,” kaip ambasado-
VAKARINIAM FRONTE?

Paryžius girdėjęs, kad prie
šas norįs padaryt užpuolimą.

stabdymas mušiu visuose 
frontuose, delei sutikimo vi
sų vokiečių fronte koman- 
duotojų tarties apie pertrau
kimą musių.

Pirmesnieji neoficialiai . - . . .
pranešimai leido manyti, kadij<a^_s^Pr^^? 11 paprašomos 

i kares kančios ištiktų musų 
|šalį. Daugiau to, neutrališ- 
| kurnu mes remiame ateities 
Į idealus — tautų bendrovė — 1, i__•____ -1 • , A..’ »

Jeigu mes busime užpulti, 
mes ginsimės, nežiūrint mu
su spėkų ar stiprumo musų 
užpuoliko, bet mes nestosime 
į karę kitaip, kaip savęs ap
gynimui. Mes nedaleisime,

LONDONAS, lapkričio 29. 
—Paryžiuje ir francuzų spa
udoje eina nuolatiniai gan
dai apie galimą naują didelį 
priešo ofensivą vakariniame 
fronte.

pritarimas taryboms apie 
pertraukimą mušiu buvo ga
utas tik penktos armijos 
fronte. Šiandieninis oficia- 
lis Krylenko pranešimas te- 
čiaus paliečia visą frontą.

Nedėlioj susirinks abiejų 
pusių atstovai ir pradės ta
rybas. Vokiečiai, sakoma, 
bus atstovaujami šiaurinės 
armijos komanduotojo.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago. III., on November 
30, 1917, as rcquired by the act oi 
October 6, 1917.
ANGLAI BOMBAROUO- 

JA CAMBRAI.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago. III., on November 
30, 1917, as required by the act of 
October 6. 1917.

3,000 KAREIVIŲ SERGA 
TYMAIS.

Trūksta žieminių drabužių.

CHRISTIANIA, lapkr. 29 
— Skandinavijos konferen
cija vakar atsidarė Vengri
jos karaliaus Haakon ir Šve
dijos karaliaus Gustavo kal
bomis, po ko atstovaujantis 
tris šalis m misteria i turėjo 
keletą valandų pasitarimą. 
Vakar vakare atsibuvo ban- 
kietas. Karalius Haakon, 
apskelbdamas tostą atsilan
kiusiems valdonams pasakė:

“Šie yra liūdni laikai Eu
ropai. Musų pačių šalįs pa
kliuvo į jų šešėlį, bet mes e- 
same laimingi, kad galėjo
me išvengti karės.”

BERLIN, lapkr. 29.—Ge- 
neralis štabas šiandie prane
ša, kad anglų artilerija va
kar apšaudė miestą Camb- 
rai, kurio paėmimas buvo ti
kslu paskutiniojo anglų o- 
fensivo.

PETROGRAD, lapkr. 29. 
—Nikolai Lenin, bolševiku 
premieras kartu su savo dra
ugu Leonu Trockiu, vadovai 
bolševikų valdžios, atvirai 
grasina paskelbti Rusijos 
skolas ir obligacijas kitoms 
šalims neturinčiomis vertės, 
jeigv tos šalįs nesutiks pri
imti bolševikų pasiūlymo vi
soms kariaujančioms šalims 
pertraukti mušius.

Kaštuotų Suv. Valstijoms 
milijonus dolerių.

Washington, lapkr. 29.— 
Panaikinimas Rusijos karės 
skolų Suv. Valstijoms reik
štų pražudymą beveik $160,- 
000,000. Ta suma jau tapo 
išmokėta iš autorizuotu 
$325,000,000 ir ji trapo išlei
sta daugiausiai/ Suv. Valsti
jose apmokant amunicijos 
skolas. t'

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

WASHINGTON, lap. 29. 
— Diskusijos tarpe kongre
so narių apie norimą pasiū
lyti permainymą drafto am
žiaus iššaukė oficialį išreiš
kimą karės sekretoriaus Ba- 
kerio nuomonės tame daly
ke.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
30. 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.
TEUTONAI VERČIA MO

TERIS KASTI TRAN
ŠĖJAS.

.. ŠEJAS ITALIJOJ.
WASHINGTON, lapk. 29 

— Oficialis Rymo praneši
mas sako, kad austrų-vokie
čių oficieriai verčia civilius 
gyventojus užimtose vietose 
kasti tranšėjas ir budavoti 
nuolatines fortifikacijas už
pakalyj Xaglamento, ant ka
iriojo kranto Piave upės ir 
Cadore sektore. Moterįs ir 
vaikai neišskiriami, ir jie 
kąrtu su vyrais yra verčiami 
dirbti sunkiausius darbus.

lius Bechmetjevas vadina 
gyventojus. Valdininkai 
šiandie pasakė, kad tai bus 
vienas iš pirmesniųjų ir 
svarbiausių dalykų, kokie 
bus svarstomi Paryžiaus 
konferencijoje.

Tik viena iš talkininkių 
galėtų suteikti tokią pagėl- 
bą grupei, susispietusiai a- 
pie gen. Kalediną ir jo kazo
kus pietinėj Rusijoj. Ta tal
kininke yra Japonija.

Dabar manoma čionaiti- 
niuose diplomatiškuose rate
liuose, kad Japonija galėtų 
pasiųsti vieną ar du armijos 
korpusu per Siberiją geleži
nkeliu, kurio reikmenis Suv. 
Valstijos pasiuntė didelėje 
kiekybėje Vladivostokan.

Nurodoma, kad bolševikų 
valdžia, norėdama įsigalėti, 
turi sumušti kazokus. Todėl 
patariama siųsti japonų ka
riuomenę, kad atmušus tokį 
galimą užpuolimą ant kazo- 
kų.

Rusų valdininkas čia šian
die pasakė, kad japonų ar
mija Siberijoj ir pietinėj Ru
sijoj butų netik širdingai 
■priimta, bet kad sutrauktų j 
-savo eiles tūkstančius ištiki
mų kareivių ir valstiečių, su
žadintų šia išraiška talkinin- 
<kų solidarumo prieš vokie
čius.

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago. III., on November 
30, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
SKANDINAVIJOS KARA

LIAI SUSIRINKO

Rinkimai Rusijoj
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as reųuired bj the act of 
October 6, 1917.

Rusijoj rinkimai įsteigiamai! 
susirinkimai! užsibaigė.

PETROGRADAS, lap. 27 
(suvėlinta). — Rinkimai at
stovų į steigiamąjį susirin
kimą visoj Rusijoj užsibai
gė šiandie, 2 vai. po piet, a- 
part Maskvos, kur rinkimai 
atidėta delei siautimo dabar
tinės revoliucijos. Manoma, 
kad socialrevoliucionieriai, 
kadetai ir bolševikai gaus 90 
nuoš. visų balsų, laimėdami

Tik du iš įgulos išsigelbėjo.

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Vokiečių torpedinių laivų 
naikintojas iš Zeebrugge 
floto užvažiavo ant minos 
ties Westkapelle, Holandija 
ii1 paskendo. Tik du žmonės 
iš įgulos tapo išgelbėta. Taip 
sako Exchange Telegraph 
žinia iš Amsterdamo.

True translation filed with the post 
master at Chicago, 111.. on November 
30, 1917, as reųuircd by the act of 
October 6, 1917.

Paskandino 4 francuzų 
laivas.

PARYŽIUS, lapkr. 29. — 
Bėgyje savaitės iki lapk 25 
d. submarinos ir minos, pa
skandino 3 francuzų laivus 
1,600 tonų ar daugiau įtalpos 
ir 1 mažesnes įtalpos. Viena 
žvejų valtelė pražuvo. Ant 
trijų laivų padaryta nepase- 
kmingi užpuolimai.

fruc translatioų filed with the post- 
master at Chicągo, III., on November 
30, 1917, as rcquired by the act of 
October 6, 1917.

PABĖGO Iš VOKIETIJOS.

Belaisvis aviatorius slapstėsi 
Vokietijoj 72 dienas.

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Lieutenantas Patrick O‘Bri- 
en iš Momence, III., pirmas 
amerikietis narys Anglijos 
aviatorių korpuso pabėgęs iš 
Vokietijos, atvyko j Londo
ną. O’Brien ištruko iš vo
kiečių rankų iššokdamas per 
langą iš einančio traukinio.

Tada jis slapstėsi Vokieti
joj per 72 dienas ir kada jo 
kelionė buvo beveik pasiek
ta, vos ne tapo užmuštas e- 
lektrizuotų vielų palei Hola- 
ndijos rubežių.

WASHINGTON, lap. 29.
— Generalis gydytojas Wil- 
liam C. Gorgas praneša, kad 
susikimšimas ir stoka žiemi
nių drabužių yra priežastim 
3,000 susirgimų tymais, 300 
susirgimų plaučių uždegimu 
ir 60 mirimų Wheler, Macon, 
Ga. kareivių stovykloj. J\is 
reikalauja 50 pėdų grindų 
dėl kiekvieno kareivio ir vi
siems žieminių rūbų.

Taipgi yra žinoma, kad
panašios tymų epidemijos' Sekretorius Baker pasakė, 
siaučia Sęvier stovykloj prie ’ kad jis yra griežtai priešin- 
Greenville, S. C., ir 1.1.__ ___ t.
nekuriose stovyklose^ bet žiaus __  ___
valdininkai sako, kad sąly-1 žiaus — 31 metų, 
gos visur gerinasį ir žiemos 'jis nėra priešingas sumažini- 
reikmenis skubiai siunčia-'mui drafto amžiaus iki 19 
mos į pietines stovyklas. metų. T

CHRISTIANIA, lapkr. 28 
—Švedijos karalius Gusta
vas ir Danijos karalius Kris- 
tijonakatvyko čia su premie- 
rais ir užrubežinių reikalų 
ministeriais. Karaliai pasi
liks Christianijoj iki suba- 
tos. Miestas iš priežasties 
valdonų suvažiavimo puikiai 
išpuoštas.

Konferencija tapo sušauk- 
daugybę dailės dalykų. Ne- ta delei iš Vokietijos gautų 
kurie iš pavogtųjų daiktų ta- žinių, kad Vokietija susiru- 

*xvv ^ipo parduoti pirmiau negu pinusi augančiu Norvegijoj nieriai.
Fas amžius buvo nu- patėmyta vagystė. |

kitose gas pakėlimui drafto am- 
bet; žiaus virš dabartinio am- 

Tečiaus

True translation filed with the post 
master at Chicago. III., on November 
30, 1917, as required by the act of 
October (i, 1917.

Apvogė kaizerio namą.
BERLINAS, lapkr. 29. —• 

Panedėlio vakare plėšikai į- 
sigavo į kaizerio namą Cass- 
elyj Wilhelmhoshe ir išnešė

Visur balsavimas buvo 
skaitlingas. Petrograde už
siregistravo 2,000,000 bal
suotojų. 80 nuoš. jų balsavo 
nedėlioj. 19 partijų išstatė 
savo kandidatus. Daugelis 
tų partijų buvo visai nežino
mos paprastam Rusijos bal
suotojui.

Visos politiškos partijos 
priėmė platformas mažiau 
ar daugiau sulig šalies laiko 
dvasia ir kiekvienoje plat
formoje gąlima rasti dau
giau ar mažiau bolševizmo. 
Iškabintas kadetų partijos, 
kuri dabar skaitosi konsef- 
vatyve partija, plekatas sa
ko:

“Jus, kurie norite laisvės, 
jus, kurie norite duonos, jus, 
kurie norite garbingos tai
kos: — balsuokite už šalies 
laisvės partiją (kadetų).

Kampanija buvo gyvi -ir 
smarki. Kalbėtojų buvo pil
na. Automobiliai ir rogės 
pamažu važiuoja didesnėmis 
gatvėmis ir dalina lapelius. 
Automobiliai važiuoja arti 
'šalygatvių ir kampanijos li
teratūros lietus apipila mi
nią. Visi graibo lapelius ir 
kiėkvienas nori perskaitvti 
viską, kas paliečia rinkimus.

Iš paviršutinės išvaizdos 
propagandisto galima nusp
ręsti kokią partiją jis atsto
vauja. Jeigu jis yra gražiai 
nusiskutęs, dėvi skrybėlę ir 
kailinius, jis — būtinai ka
detas. Švariai pasirėdę stu
dentai yra social-revoliuęio- kmių, turi būti padaryti ne-

Darbininkai ir iš i kurie nusileidimai bolševikų

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as reauired by the act of 
October 6, 1917.

Neveš kareivių lavonų iki 
po karės

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on November 
30, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
SUBMARINOS PASKAN

DINO 14 DIDESNIŲ
; LAIVŲ.

LONDONAS, lapkr. 29.— 
'Šį vakarą išleistasis savaiti
nis admiraltijos pranešimas 
sako, kad pereitą savaitę mi
nos ir submarinos paskandi
no 14 anglų laivų 1,600 tonų 
ar daugiau įtalpos ir 7 laivus 
mažiau 1,600 tonų įtalpos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
30, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Užėmė valstybės banką.

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Petrogrado korespondentas 
Daily Mail praneša, kad, bol
ševikų kariuomenė užėmė 
Petrograle valstybės banką.

žydai ir darbininkės yra bol
ševikai.

Bolševikai neužsitiki lai 
mėjimu balsavimuose ir vi
saip stengiasi įtikrinti šalį 
kad nežiūrint rinkimų pase

prieš vokiečius sentimentu valstiečių surinkti kareiviai, principams ir idealams.

WASHINGTON, lapkr. 29 
—Kai 'ės departamentas, pa- • 
gal patarimo komanduotojo 
gen. Pershing nutarė, kad 
lavonai amerikiečių, kurie 
mirė ar tapo užmušti Franci- 
joj pasiliks ten iki karės pa
baigos.

WILSONAS RENGIASI 
PIIE KALBOS.

Wilsonas slepia temą kalbos 
kongresui.

WASHINGTON, D.‘ C., L 
28. — Prezidentas Wilsonas 
tebedirbo šiandie ant kalbos 
kongresui, kurią jis, kaip 
paprastai, ypatiškai pasakys 
utarninke.

Ikišiol nepatirta iš oficia
lių šaltinių apie ką preziden
tas kalbės kongrese.

mj ienose* 
ytoios že

Svetur la p Savyje - 
tuo antrašu veikiai b 
spausdinami 
gerb. musų
maitos vaizdeliai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo.
Musų skaitytojai tegul nepra
leidžia nė vieno Naujienų nu
merio, kuriuose 
tilps. Naujien

IMPERFECT IN ORIGINAL



V. Viničenko.

Momentas.
Pasakojima s.

Kartų šerezada taip pradėjo 
savo pasakojimų: “Klausykitės, 
Tai buvo pavasaryj. Jus dar at
simenate, kas yra pavasaris? At- 
sitnenate tų melsvų, berib| dan
gų. Atsimenate,—atsiguli kur 
nors ant pievos, padedi po galva 
rankas ir žiuri į plaukiojančius 
debesėlius. Ak!... Nu, vienu žod
žiu, tai buvo pavasaryj. Man ap
linkui tysojo laukas, lyg kuždė
jo. bučiavosi... Su kuo? Su mėly
nuoju dangum, veju, su saule.

Visur dvelkė atgimimu, žalu
mu, judėjimu, laime, būtybės 
pilnumu gy vybe. Sakau jums, 
tai buvo pa vasary j.

Bet aš, mano ponai, važiavau 
linkui rubežiaus su savo kon
trabandininku Semijonu Busti
nu. lYr rubežių aš turėjau pe
reiti dar šiandie pat, - prieš su
temą. Vienok, kada aš pasakiau 
tai Semjonui, jis tylėdamas ne- 
bojančiai pažiurėjo maniu ir

do. buvo ri ■> ir nemė- 
liais žod-

TEATRAS IR BALIUS
Rengia

L. S. S. 174-toji KUOPA

Ned., Gruodžio-Vec. 2 d., 1917 m.
žiais. Atrodė tikru “gvardu”— —Tamstą gali nušaut! jis stai-
kaip jį kaimiečiai vadindavo. U ga numykė ir pririšęs vadžias 
visa todėl žiurėjo lyg iš augšto, 
prisistatydamas. Eidavo povė
liai, sunkiai ir pastoviai. Net ir 
tuomet, kada jį gaudydavo pa
rabelio sargai, jo eisena neper- 
sikeisdavo; tik antakiai trupu
tuką susitraukdavo, akįs likdavo 
siauresnės, tokios liepsningos ir 
lupos nepaprastai pabaldavo.

Tikėk manim, Semjone, 
šiandie aš turiu pereiti į anų pu
sę, būtinai. Kaip tatai atitikti— 
tavo dalykas, rimtai pakartojau.

Semjonas nei nepažvelgė. į 
mane. Ant jo plačios nugaros 
knibždėjo visa eibe mažų žvil
gančių musuliukų. Kuomet jis j 
krustelėdavo, jie pakildavo oran 
ir vikriai sukdavos virš Seni jo- j 
no nugaros. Nusileidę atgal sa- 

’o nepaprastai ramiu užsilaiky
mu jie, rodos, žiurėjo maniu 
taip keistai, tyrinėjančiai...

prie nitų pradėjo taisyties ei ga
ndų.

—Ar kuomet nors atsitinka 
taip?

Semjonas, kaip ir visada, rim
tai neskubėdamas, atsiplėšė po- 
pierukę ir siekė ranka į kišenių 
tabako.

Kodelgi neatsilikti? Argi 
reikalinga didelė gudrybė, kad 
nušovus žmogų?

—Bet yra juk buvę atsitiki
mų, kuomet nenušauna?

Semjonas pašlapino popierų, 
įbrėžė degtukų ir įtraukęs kelia- 
tų durnų— imdamas į ranką vad
žias — liūdnai atsake:

—Kodelgi nebūt? Butą atsiti
kimų, kur nenušauna. — Nu!

Na, tai ir mane nenušaus!— 
aš tikrinau.

Ir, atsimenu, staigu man pa
sidarė baisiai juokinga: aš mi
ręs. šitie musuliukai, Semjono 
pečiai, arkliukas, ant kurio nu-

Pertikrinanti Verte
: ta Amerikoj po penkis dole-

rudeniniai nepaprasti čeverykai—(vie
nas iš šimtų) gerai pasipuošusioms moterims.

Rice and 
Hutchins

Geriausia vertė mieste.
Šie juodos ir rusvos sku

ros 10” Čpverykai su guzi- 
kais ir raiščiais, už$5

Tokie pat galima gauti 
žemom kurkom.

Musų vyriški $5 čevery- 
kai yra visi garantuotos 
geros skuros. Visokios sta- 
ilės juodi arba rudi su gu- 
zikučiais arba raiščiais.

N. Ruttenberg
1237 S. HALSTED GATVĖ 

Kampas O’Brien.

Semjono kepurė su skylėtu vir
šum —ir!.. Aš, aš—busiantis la
vonas. Guliu kur nors tuščioje 
nepereinamoje dauboje; virš 

manęs driekiasi mėlynas dan
gus, gi smilkiny, maža juoda 
žaizda... Apie ja eilėje susispie
tę tokie pat žvilgantįs žalsvi mu
suliukai ir, rodos, kų tai mena 
žiūrėdami žaizdon, kurioje pa
sislėpusi mirtis. Mano veidas 
taipjau žalsvas, sustingęs... Bet 
ten ant uolos tupi milžiniški, slė
piningi juodvarniai ir tarsi lau
kia, vis laukia.

Jei tamstai įgriso benešiot

jonas netikėtai nurentc ir įtem
pęs vadžias apatiškai riktelėjo:

Aš nusišypsojau.
Arkliukas suglaudė ausis ir 

truputukų pagreitino žingsnius, 
bet tuoj ir vėl nusiramino, tarsi 
įspėdamas augantį savojiono nc-

MOTERS
Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas. 
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Western Premium Co.,

puikiausių fasonų kautų ir suknių už grynus pinigus, išmo
kant mažais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus 
galite apsitaisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

Mokėkite kuomet jus juos nešiosite.

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios 
vakarų.

WE.ST£RN PHFISf !ĮJ CO
Antras Angštas

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place, Chicago, III.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.

Scenoj statoma 2 veiksmų, 5 atidengimų drama:

“EXPROPRLFACIJA

Po perstatymui sudainuos keletas chorų 
vyrų ir mišrus

Draugai ir draugės, atsilankykite ir paremkite mu
sų vakarą, o mes iš savo pusės stengsimės kuono- 
geriausiai užganėdinti atsilankiusius.

Nuoširdžiai visus kviečia LB.S. 174 Kuopa.

MTKares Nuotakos. Statoma scenoj pirmu kartu Chicagoj
Rengia Lietuvių Socialistų Sųj uogos 81-oji Kuopa

SUBATOJE, GRUODŽIO (DEC.) 1 D., 1917 M.
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place
Pradžia punktualiai 7:30 vai. vakare. Inžanga 35 ir 50c ypatai.

Gerbiamoji Lietuvių visuomene, nepraleiskite šios progos 
pamatyti perstatant drama “KARĖS NUOTAKOS” — tai gyvas 
atvaizdinimas geležines vokiečių rankos. Jeigu jus įdomaujate, 
jeigu jums žingeidu žinoti, koks padėjimas žmonių yra šiame 
karės momente, tai ateikite ir pamatykite “Karės Nuotakas”. Vei
kalas atvaizdins gyvai. Skaitlingai kviečia ateiti. Komitetas.

Tapgi bus puikus Koncertas. Dalyvaus gabesnės C hieagos spėkos.
P R O G R A M A S:

1) Drama—“Karės Nuotakos’*.
2) LSS. Vyrų Choras po vadovyste ..
3) Lietuviu Vyrų Kvartetas.
1) Solo ....................................................
5) Solo ant korneto...............................
6) Dekleniaciia.......................................
7) Lietuvių Moterų Choras vedamas
8) Extra

.........L KATILIAUS

.........  p. TURSKIS 
. p-lė A. GRUŠAITĖ 
. p-lė A. KAIRIUTfi 
ponios GUGIENĖS

ramumų.
Atsimenu, prieš mane netikė

tai pasirodė kaimas. Ytin ato
kiai nuo jo Semjonas, nežinau 
kodėl, atsistojo ratuose, atid
žiai pažiurėjo į priekį ir, pasuk
damas į nuošalų takelį, pratarė:

—Rubežius.
Aš žiurėjau į priekį. Toli, to

li nei juoda juosta, driekėsi miš
kas. Mane sukrėtė šaltis. Šir
dis tarsi* paliovė tvaksėti. Tai}). 
Tenai yra rubežius. Aš godžiai 
žiurėjau į tų pusę, į saule apš
viestų klonį, kurio krašte drie-

šiošeno žole, arkliukas kartkar
čiais stovinėdavo, matoma, ei
damas siekėsi prie žoles.

’l

Atsimenu, tuomet man rodė
si, kad aš jau lavonas, kurį ve
ža atgal nuo rubežiaus. Taip 
mes važiavome ilgai; prieš sa
ve mačiau tik nesuskaitomų 
daugybę šiaudų, kūne dūrė ma
no veidan, pilkųjų gūnių ir ret-

Didelis Puikus

Balius
sijutau, kad man darosi neert- 
vu, nuobodu, kad aš neri mas
tau j u.

tuoj
mane vesi tenai?

Semjonas atkreipė maniu sa
vo pageltusių, smilių nosį, tru
putį pakirptus usus ir tarė pri-

būt, manai, kad man jau įgriso 
gyventi pasaulyj, jei nori, kad 
aš vesčiau jus tenai — dargi vi
dudienyj ! Matyki!, ten yra mi
škas, tame miške į valės karei-

patišką švilptelėjimų bei arkliu
ko prunkštimą.

Urnai mes ir vėl sustojom. Gū
nia pasikėlė ir virš mano galvos 
pasirodė šviesiai mėlynas dan
gus, po jos nei storas uolos ga
balas kyšojo Semjono galva su 
skylėta kepure, iš po kurios nu
sikorė smili tarsi negyva nosis, 
su tamsiai pilkais yt pelenų pri
žertais ūsais.

— Kelkitės jis sušuko. Aš at
sikėliau. Ratai stovėjo prie ne
didelės daržinės, ties kuria, kie
mo antroje pusėje, nei užsimųs- 
čiuti stūksojo apsamanojusi ba
kūžė. Tarpe jų radosi sukrypę 
vartai, kurie rodė išėjimų gat
vėn.

Rengia
Lietuvių Rytmetinės žvaigždės 

Pašelpos ir Pasilinksminimo Kliubas

Sub., Gruodžio-Dec. 1, 1917
ATLAS SVETAINĖJ

1436-40 W. Emma gatvė, arti Ashland Avė., Chicago
Pradžia 6:30 valandą vakare.

Meilingai kviečiame visus atsilankyt kaip jaunus taip 
ir senus, be skirtumo, į šį puikų balių. Muzika bus 
pirmos klesos, todėl galės visi gerai pasišokti ir gra
žiai pasilinksminti.

Kviečiame ir tikriname, kad busite visi užganė
dinti. KOMITETAS. J

PASKUTINIS 1917 m.
V UI

be galo rimtas, jei ir Semjonas 
leido sau tokių ilgų kalbų.

kalinga eiti stačiog į miškų?
Taip, tai}). Stačiog į miškų 

į kareivių rankas.
Mes važiavom pieva palei da

ržovių laukų. Virš musų galvų 
tysojo nusvirę gluosniai, ir man 
pasidarė lai}) gaila, lai}) gaila... 
tų sukumpusių, negražių gluos
nių. Laukas dingo iš musų akių, 
o kartu su juo ir slėpiningasai 
miškas.

Mes urnai sustojom.
Semjonas atsargiai nulipo 

nuo vežimo, priėjo prie manęs, 
suniuręs ir piktai dilbtelėjęs į

-Taip, vadinasi, tamsia Inoj 
norėsite eiti?

—Taip, tuojau.
Tamstų gali nušaut!

Ejkite daržinei), prabilo 
Seni jonas ir piktu tyrinėjančiu 
žvilgiu skverbėsi į visas puses.

Iškinkysiu arklį, luome! ga
lėsiu vesti jus. 

s

Truputį apsižvalgęs aš nušo
kau nuo vežimo ir įėjau darži
nėm Staigu aš net sustingau iš 
nusistebėjimo: ant šian ten iš
draikytų šiaudų, ties durimis, 
sėdėjo, — lik pamislykite — sė
dėjo panaitė. Tikra miesto pa
naitė, dailiomis kurpėmis, ku
rios šelmiškai žvalgėsi iš po ap
taiso... Lyg žaizda ma savo šiau
dine skrybėle ji nustebintai pa
žvelgė maniu. Jos akįs tarsi į- 
baugintai stirnai, tokios lyrinė-I 
jančios: nulos, jos nori tave per-j 
verti ir paklausti: “Kas tu?” 
Man visuomet palikdavo šau
nios panaitės. Bet daržinėjvant 
šiaudų, kontrabandininko na
muose... turėjau jauslios neert- 
vai.

siais susimaišęs pratariau.

Didelis Balius
JAUNŲ LIETUVIŲ PAŠALPOS DRAUGIJOS

Subatoie. Gmodžio-Dec. 1, 1917
A. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJ 3312 S. Morgan st 
Prasidės 7 valandą vakare. Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus, senus ir jaunus skaitlingai at
silankyti į ši musų Balių. Muzika bus unijistų po va
dovyste B. Ežerskio. Kviečia KOMITETAS.

TEATRAS IR ŠOKIAI
Socialistų Partijos Chicagoje Latvių Skyrius

Nedėlioj, Gruod'io Dec. 2, 1917
C. S. P. S. SVETAINĖJ, 1126 W. 18-ta Gatvė.

Scenoje statoma George Engela Drama:

“OSTA”
Po Teatro — šokiai. Muzika Latvių Orkestrą. 
Pradžia lygiai 3 vai. po pietų; pabaiga 12 v. nakties. 

Inžanga 40c ypatai.
Na, tai gulkite—ji 

mostelėjo vežimo link 
nesiklausdamas, kam tatai reika 
llnga, aš taikiai atsiguliau. Ir, i 
kuomet mano žvilgis įstrigo į 
gluosnius, aš prieš savo norų 
nusišypsojau. Semjonas apsti-; 
po mane gūnia, kuri stipriai 
dvokė raugintais agurkais, ir at
sitraukė. Paskui girdėjau kaip 
jis atsargiai lipo ant vežimo, ku- •

\ ■ tesnės; tyrinėjančiai perbėgo 
įmanė, lengvai suvirpėjo ir ant 
jos lupų pasirodė šypsą.

Ak, meldžiu!—ji manda
giai pamojo ranka ir truputukų 
pasitraukė į šalį, lyg užleisdama 
man vietų. Bet jos akįs su už
slėptu jose juoku vis dnr tyri
nėjančiai žiurėjo maniu.

(Bus daugiau).

judėti į priekį.
Mano vežėjas, lur būt, važia

vo be kelio, kadangi aš buvau 
supamas nei vvfiėie. Po ratu

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikos 

Pro f. 1). GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Miehigan av. 
Naujas adr.: 11314 Miehigan av 

Chicago, III

Reikdaujama Angliakasių
SAYLOR COAL COMPANY, Cai•ney, Iowa, iki 
Dės Moines, Iowa valstijos sostynė.

Mus žmonės uždirba nuo $80.00 iki $140.00 j 2 savaiti, ka
dangi mes turime pilnų aprūpinimų karą ir dirbama kasdien.

Carney yra 20 minutų važiavimo nuo puikaus miesto Dos 
Moines, su" 110,000 žmonių. Paimkite Fort Dodge, Dės Mol
uos ir Southern B. B. nuo i>es Moines, Io\va. ,

Geri namai $2.00 remtos už kambarį į mėnesĮ. Bažnyčios, 
mokyklos, pasilinksminimai, sankrovos.

Atsišaukite ypatiškai tuo,jaus j kasyklos supei intenden-

Carney, Iowa.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas!
----------  Musų korespondentų pranešimai -------O  -

ninis; d. Venskunas gi kalbėjo 
apie darbininkų reikalus, apie jų

). OMAH A, NEBR. pijus komiteto dalyvauti parapi-surengti spalio 27 ii 
jos apvaikščiojime. Apsvars 

čius susirinkime nutarta pasių-

veikt, kad išsiliuosavus iš kapi
talizmo nelaisvės. Kalbėjo dar 
ir susirinkimo pirmininkas M. 
K. Bolis. Jis aiškino, kas tai yra 
Rusijos “bolševikai" ir ko jie no-

tais dar galima gaut, bet tonais j 
nusipirkti ant kario visai negu- į 
įima neparduoda. Mat. žmo
nės dabar turės patirti, kad ka
rė lai ne žaislas. Z. (i.

Į Geriausi Darbiniai Čeve= 
rykai galimi avėti visada

Susivienijimo Lietuvių Am

7, pritarė SLA. Centro už 
ivinui laikyti Sveikatos ii

askaitomis ir etc. Kad

I iki 28 d. spalio, kiekvienas 
tuvis, besirūpinąs visuome

k*t štai vietiniai klerikalu lydė- 
iai, kuriems žmonių švietimas

rukdžius

Jonaitį, kad išaiškintų jam, jog

vauti bet kun. su delegatais ne
norėjo nei kalbėt. Jam turbūt 
jau pirmiau buvo pranešta apie 
kuopos nutarimą.

Taigi spalio 18 parapijonai tu
rėjo savo apvaikščiojimą, o S. 
L. A. 87 kuopa paskaita su ban-

maiše, pati išlindo: chicaginio 
Draugo 264 num. “Samata” pa
rašė, kad “Laisvamaniam ir so-

ŠLA. kuopos darbą, cialistams nepasisekė”. Ar tas 
adaryti apvaikščioji-> “Samata" mąstė nors kiek rašy- 
bažnvčios sukatuviu dama, ar rašė tik, kaip jo per-

nulos savaites dieną, nors 
čia yra šventinta rugpju- 
). apie ką vietinis klebo-

svamaniais ir socialistais”, ne-

dė dar birželio mėnesyj ir 
tolesnių informacijų iš

me ir du kunigo broliai. '1'oliaus 
“Samata" rašo, kad socialistai 
p r a d ė j o savo veikti, idant 
užkenkus katalikams jųjų ap
vaikščiojime. O lai grynas nie

I I pakvietimą nuo para-

onasiaEiaaaaa
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

Mirtoje ir tikroje Rankoje. .28 metai teisinėti vedamoje Baakaja. 
prieiiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) rfepoilti 

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
l>00

IF KASPAR 
prezidentas 

PTTO KASPAR 
▼ice-prezidentaa 

WILLIAM OETTING 
prez. Oetting Broa 

CKARLES KRUPKA 
vice-prezldentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE IS LAN D AVĖ., kampu 1» fatvėa.
AVALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE

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

Ice Co vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/kMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber C»

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg C*

OTTO KUBIN 
prez. Atla* 

fBrewlnz C*

"’joaosaHDaaa ♦12. ♦ KL*1UJ » i 1*12

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

CARR BROS. VVRECK1NG CO.
003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Didelis Pardavimas šią Subatą ir Panedėlj pas

Stern’
3442 So. Halsted St. 3444

ren

Balti meškos skuros kau
tai mažoms mergaitėms

$2.39
Atsilankykit ir nusipirkit.

Pilki chinchilla overkau- 
tai mažiems vaikams

$3.98
Nepraleiskite

Vyrų ir vaikų puikios ke
purės. Geros dėvėti žiemos 
laiku.

50c ♦
Merginų kepurės meškos 
skuros ir pliušo

50C . ir augščiau J] ,50
Dvigubai vertesnės

Paaugusiems augštais ku
lnais čeverykai verti $3.00

$1.98
Mieros 9 iki 13

Vaikams minkštais puspa
džiais čevervkai

49c
Papuošti kailiu verti 75c. Moterų čeverykai paten

tuotos skuros, audeklo ar
ba skuros viršai verti $3.50

$2.49
Merginų augštais viršais, 
audeklo viršais čeverykai, 
mieros 81 >—11%, verti $3

$1.98 Gunmetal skuros vyrų če
verykai. Puošnus čevery
kai

$3.75 1
Verti $5.00

Tvirtos dėvėjimui vyrų ke
linės

$1.50
Vyrų Union siutas apati
niu marškiniuC c.

99c
Galima pirkt tik 2 poras.

500 vyrų marškinių

69c

per tuos vakarus bus dalinamos 
dovanos, apie lai visuomenė iš- 
anksto žinojo, nes tai buvo ske
lbiama organe Tėvynėj.

Toliaus “Samata" rašo: “Vie
nok kaip teko girdėti, socialis
tai nieko nepelnė, nes pas juos 
atsilankė vos 10 tamsiųjų pase
kėjų". šimtų dolerių pelnyti 
nieks nei nemanė, ir ne apie do-

tamsiųjų pasekėjų, tai jie “sle
piasi klebonijose. Į 87 kuopos 
paskaitas buvo susirinkę neina

šių So. Omahos lietuvių, didžiu
moje viršininkai įvairių draugi
jų, net ir katalikiškų. Kažin ko
dėl tik “Samata” neprisimena 
apie tuos “šviesius" kunigų pa
sekėjus, kurie suėję svetainėn 
po apvaikščiojimo tarp moterų

“Garbė priguli katalikams" 
sako “Samata”. Tiesa, nes nesi
davė klerikalams perdaug save 
išnaudoti, nes nežiūrint kad ir 
maršuotojai turėjo mokėti po 
25 centus, vis dėlto klerikalai 
nepadarė biznio, kokio jie tikė
jos.

“Dabar katalikai juokiasi iš 
socialistu sakydami, kas kam

manė savo “a p 
rengti spalių 28 d. 
Jonaitis teiravosi

lai kas kam duobę

l iesa, mums liūdna, bet ne 
dėl pasekmės los savaitės, o tik 
dėlto, ligi šiol visiems vietos lie-

kur sėja neapykantą tarpe lie-

ta bažnyčia 1907 m., 87 kuopa 
nupirko jai gerus vargonus; no
kini laika turėdavo susirinkimus

buvo sutartis. Dabar klerikalii 
vilkai užsigeidė pjovynių. Uo
liau “Samata” sako: “Pilni įspu-

likai vis augštyn kįla ir visur ki
tų kainuojami, o Į socialistus jo
kios a lydos nebeatkreipiama.

bažnytinis turtas, kaip rase an
glų laikraščiuose, subatoj buvo 
15.000 dol., o ant rytojaus, ne- 
delioj, pakilo jau ant 30.000 dol.; 
apie paskutinį turtą paminėta 
Drauge nr. 260. 87 kuopa nemi
nima vietos anglų laikraščiuo
se, nes kuopa iš svetimtaučių 
draugijų ir žmonių pašelpos ne
prašo ir prieš darbininkų orga
nizacijas agitacijos nevaro, kaip

liaus

nas pakelti", Čia įsitėmykite, po

iioju šalyje pakasynos rengiamos

•jusų nei pėdsako nebeliks. Juo- 
dieje varnai, juodai jūsų darbai.

SLA. <87 kuopos komitetas: 
Pranciškus Zigmantas, 
Vincas J. Sabaliauskas, 
Kostantas Leivis (?) 
Antanas Poškus , 
Katarina Junevičienė.

PITTSBURGH, PA.

LDLD. 33 čia kuopa lapkr. 18

Lekavičius iš Courtney, ir J. V. 
Venskunas iš McKees Rocks. 
Pirmasis kalbėtojas nurodinėjo 
naudingumą ir reikalingumą 
darbininkų klesai tokios draugi
jos kaip LDLD, kurios uždavi-

kurie jiems, “bolševikams”, ne
pritaria, išvadindamas “fanati
kais" tuos, kur skaito ir kitokius 
laikraščius, ne lik Kovą. Daug,

visokių politikierių, privatiškų

tik biznis rupi, o ne darbininkų 
gerovė (lie šūviai, suprantama, 
buvo leidžiami į “privatinius” 
socialistų laikraščius—Naujie-

musu Kova tai tikras darbininku c *•
laikraštis; ji atstovauja darbi
ninkus, jis rašo tai, ką mes jam 
paliepiam, o ne kas jam patinka

ne taip, kaip kad privatiški 
laikraščiai. -

Kaip matote, musų “bolševi
kai” gana smarkus vyrai — kar
tais ir “Bačkulį” bylina.

Aido Choras gana puikiai pa
dainavo keletą dainų. Aukų lė-

reikalų šelpimo
paaiškino apie 
musų politinių

persergėjo, kad neaukautų tie, 
kur reikalo nesupranta

melagingas kalbas, buk

Polit. kaliniams aukų

ir kur

kulbė

surin- 
Sokietis.

SHEBOYGAN, WIS.

kad ir sunkus, neramus c 7 v
dabar laikai, bet vielos lietuviai
vis tik ranku nenuleidžia. Ka

Progresyviosios draugijos su
sirūpinusios įsitaisymu nuosa
vos svetainės. Jos turi išrinku
sios tam tikrą komitetą. Lap
kričio 18 komitetas turėjo savo

Be kitko, nutarė per Kalėdas su-

to, išleidome kariuomenėn 77 
jaunuolius, tarp kurių buvo še
ši lietuviai. Atsisveikinimas bu

atriotines gai-

nclinksmino. Tėvai verkė savo 
sūnų, sesers brolių, pažįstami 
savo draugų.

Lapkričio 19 buvo teismas 
dviejų moterėlių. Jiedvi mat 
buvo dėl kažinko ten apsitąsiu- 
sios. M. Kričinienė skundė A. 
Pažerienę, bet teismo sprendi-

ja užsimokėjo $19.17 teismo lė
šų. L

Darbai šiame miestelyj ge-

jai atvykusioms sunku darbo 
taipjau menki 
po du doleriųnebenori nei

(Menai mokėti. Pragyvenimas gi

li. J. M—tis.

BALTIMORJE, Ml).

Rubsiaviai organizuojasi.

pavyko suorganizuoti jau keleto 
dirbtuvių darbininkai. Dauge
lis jų gavo jau didesnę mokes
ti ir trumpesnį dienos darbą. Per 
dvi savaites unijon susirašė į

rių daugiau kaip du šimtu rub- 
siuvių. Prisirašė taipjau ne ma

Dabar Baltimorėje gyvuoja 
viena tik rubsiuvių unija — A- 
malgamated Clotihng VVorkers 

Taip ir reikia. Vie- 
viena teturi būt irname amate 

unija.

Anglių badas.

anglių nusipirkti. Bušeliais kar-

KALINIŲ VARŽYMAS

Nebeleidžia jiems darbininkiškų 
laikraščių ir knygų skaityti.

Iš BrideAvell kalėjimo gavo
me porą laiškų, kuriais uždary
ti ten kaliniai nusiskundžia, 
kad juo toliau, juo kalėjimo re
žimas darusis sunkesnis ir poli
tiniai kaliniai vis labiau varžo- 
m. Dabar jiems jau nei darbi
ninkiškos Hera t u ros nebelei
džiama skaityti.

Vienas kalinių, Step Indriū
nas, rašo:

“Juo toliau, juo kalėjimo val
džia vis labiau mus varžo, Ne
pakanka, kad sunkiu darbu esa
me fiziškai nualinami, bet da
bar pradėjo ir dvasiškai kankin
ti. Dar iki nesenai, kokios lik 
literatūros mums buvo siunčia
ma, visa leisdavo naudoties, 
skaityti. Bet dabar nuo neku
riu laiko neileidžiama ir beduo- 
dama mums skaityti tik kunigi
nis Draugas; kitokių, ypač dar
bininkiškų laikraščių, nebėgau- 
nanie. Klausėme kalėjimo vir
šininkų, kodėl taip daro; atsakė, 
kad taip turi būt ir kad kitokių 
raštų nebegalį išduoti.

'Patai prašome laikraščių lei
dėjų ir šiaip žmonių, kur siun
tinėjo mums darbininkiškos li- 
lersit u ros. <kint>inii nebėsiųst, nes 

tai bereikalingas darymas sau 
išlaidu, o mes vis tiek tos litera- 

C 7

Juros nebegalime gauti."

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

Nl SI PIRKIT ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TVOJAI S

JUMS KAINUOS $9.15

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos krutan
čiais, kurie padvigubino savo 

spėkas ir išturejimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašina. c

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsi $100 dak
tarams.

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$7.30
Naudokis šią ja mašina nuo 

šių litįu, kaip tai: Reuinalizino, 

galvos skaudvjiino. odos ligų, vi
duriu ir inkstu, nemigos, nėr- 
vuotumo. nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, ner\uolųjų ir nusilpnč- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

H. P. SKOURUP & CO.
30 SO. HALSTED ST., 

P. O. B. 200 Chicago, III.

Nariai Cook Counly Kea) Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO.

Real Estale Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTA R Y PUBLIC 

751 W. 85ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463 ,

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

$250 & $350
KUOMET jus pamatysite 

šiuos ceverykiis. jus su
prasite, kad niekas kitas

duodame po $2.50 ir $3.50

Del visokio varto
jimo —Dirbtuvės, 
Gelžkelio, Ūkės, 
Malūnų, Kasyklų, 
etc.

Kodėl jus nepamėgi
nate poros ir “Sutau
pysite Dolerį” ir dau
giau

Amerikos 
Didžiausia

Sftoe Storai Cc.
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.

21 SANKROVOS CHICAGOJE
TAIPGI PARDUODAM NAUJAUSIOS MADOS 

MOTERŲ ČEVERYKUS ŠIOSE MUSŲ 
KRAUTUVĖSE:

VYRIŠKU IR MOTERIŠKU
ČEVERYK V SAN K ROVUS:

637 W. North Avė.,
Arti Larrabee

NORTHWEST S1DE:
2738 W. North Avė.,

VIEN TIK VYRŲ ČEVERYKV 
SANKROVOS

107 W. Madison St.

2879 Milwaukee Avė.,

1647 W. Chicago Avė.,
Tarp Ashland av. ir Paulina 

6317 S. Halsted St.,
Tarp 63 ir Elevatoriaus stot.

1605 W. 63-čias St.,
Arli Ashland Avė.

SOUTH SIDE:
3866 C?ottacrc G r o v o

Arti 39-1 o St.
836 E. 63-čia St.

BĮ k. E. Cottage C rovė Avė.
9139 (’om mcrcial Avė.,

Tarp 91-o ir 92-ro St.
11331 M i c h i ga n A v e.,

(Roseland)
SOUTHWEST SIDE 

4731 S. ^Ashland Avė.,

328 S. State St.
Tarp Jackson ir Vau Buren.

72 W. Van Buren St., 
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St., 
Arli Monroe St.

12 N. Dearborn St.,
Tarp \Vashingt. ir Madison.

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė., 

Arti Belmont.
1241 N. Clark St.,

p Belniont ii Aidim-.
1583 .Mihvaukce Avė.,

Arli Bobcv St.
11 S. Halsted St.,

Arti Madison st.,
1221 Mihvaukce Avė., 

Arti Ashland Avė.

WEST S1DE:
3205 W. 12-tas St.,

Kampas Kedzie Avė.
3536 W. 26tas St., 

Arli Clifton Park Avė.

257 SANKROVOS

Sankrovos Atdaros kas

Parankumui

97 MIESTUOSE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Te], Kedzie 8902 
Paulina. Tek Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

l RUSSIAN 
B TURKISH

25*

20£

KARDAS”
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
.Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių,
Svcntjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

47" Kunigu Žiedus,
MA© Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 

Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storuliui gaspadinių pikčerius,

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

SUSIVIENIJIMASLIETUVIU 
AMERIKOJEĮSTEIGTAS l&86MEtAIS‘

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $boo 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

rjMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ’’ su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY «

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyčia, Lapkričioli

MVj £

«na> uituvię Dienraštis Amerika;® 
<a NAUJIENŲ BENDROVE inc 
sdten išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji Kaina:
igoje—
tojams kasdien pristatant 1 

oka:
tei ............................... 12c
siui......................... .
dalyse, kur nešiotojai nepa
dienraštis siunčiamas pačtu,' paid in advance

na
rnus, i

Savi 
M ė n

Miesto 
įlekia, ______

* Smėjams išanksto užsimokėjus:- 
Metams............
Pusei metų .........

Suvienytose Valstijose, 
le, pačiu:

Metams ..................
Pusei metų .. ............
Trims mėnesiams .

Kanadoje, metams ..
Visur kitur užsieniuose 
Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, kariu su užsakymu.

Metam.'
ne

Hrst Lithuanian Daily ii» Amarici
Published Dai{p Except Sunday

• Y THK

EITHUANIAN NEWS PU B CO Ine.
r Terma of Subscription:
i Chicago—
’ By carriers:
i One week ............................ 12c
i One month ........................ 5()c
j To paris of city not covered by our
J carriers, by mail only subscriptions

One ycar............................. $6.00
Six months .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One ycar............................. $5.00
Six months..........................$3.00
Three months .................... 1.75

. $6.00 .
. $3.50
Chicago-;

$5.00
. $3.00

$1.75 |
, $7.00 Canada, one ycar .......
. $8.00 ' Other foreign countries
Money | Money mušt be send by Postai Mo-

| ney Order, i n advance.

$7.00
$8.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted SL, Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o no Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|q ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos Straipsniai

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, UI., on November 
30. 1917, as reųuired by the acl of 
October 6, 1917.

Prie dabartinio 
perversmo Rusijoje

iššaukti

sė miniu troškimu”...V fc'

Tolinus, “The N. Y. 
korespondentas gana plačiai 
kalba apie kitų socialistų 
srovių taktiką bei jų santy
kius su .bolševikais. Jisai 
nurodo, kad “centro sociali-

cinių, ateinančių iš Rusijos 
iaro tą gvildenimą labai ke 
j;,, k ?ai,

p’o, Dan’o, Ceretelli, Gotz’oir 
kitų” priešinasi tam, kad vi
sa valdžia butų paimta į Ta
rybų rankas. Po to sako:

rsmo esybę, o ir apie jo 
Pamatinė Kerenskioformą.

valdžios
dar palyginamai ne taip

kada mėgini išaiškint, kodėl

štnulkaus žinojimo minių u-

taktikos ir tt.
Šiek-tiek naujų žinių apie 

šituos dalykus suteikia įdo
mi John Reed’o telegrama, 
tilpusi 22 d. lapkričio laikra
štyje “The New York Call”. 
Tas laikraščio numeris, neži

užvakar. Minėtoji telegra
ma tečiaus buvo išsiųsta iš

“Laikinosios valdžios ne- 
pajiegimas pagimdė nepa
sitenkinimą ir susierzini
mą (miniose) ir buvo prie
žastim pastebėtino bolše
vikų augimo; šitą augimą 
pagreitino Lieber’o, Dan’o 
grupė, įvykinusi koaliciją 
su kadetais, priešais valią 
demokratinio kongreso, 
kuris buvo atlaikytas rug
sėjo mėnesyje.”
John Reed pasakoja, kaip 

Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos atskirose vietose vie
na po kitos perėjo į bolševi
kų pusę ir ėmė reikalauti 
naujo visų Tarybų suvažia
vimo, kuriam buvo priešingi 
senieji vadai, o taip-pat “ar
mijos, laivyno, ūkininkų ir 
darbininkų unijų komitetai,

čio, tik-ką po to, kaip Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybos 
kariuomenė sumušė Kerens-

linkėse; telegrama buvo de
šimčiai dienų sulaikyta cen
zoriaus.

je.” Valdžia, matydama, 
kad bolševikai rengiasi pa- 
gelba kariuomenės, atvirai 
užpult ant jos, mėgino iš
siųst iš Petrogrado pritariau 
čius bolševikams pulkus ir

Amerikoje rašytojasnomas
ir kariškas korespondentas. 
Jisai savo telegramoje entu
ziastiškai sveikina įvykusįjį 
Rusijoje perversmą ir karš
tai pritaria bolševikams. Tas 
jo entuziazmas, deja, daro jo

nišku ir kartais visai vien-

sižymėjęs, kaipo žmogus ga
na nepastovaus protavimo. 
Metai atgal jisai Suv. Vals
tijose, kartu su “bunČium” 
kitų “radikalių socialistų” 
(Eastmanu ir k.) agitavo ir 
balsavo už Wilsoną, o pas
kui, keletui mėnesių praėjus, 
žurnale “The Masses” viešai 
“spaviedojosi” ir žadėjo atei
tyje daugiaus taip nebeda- 
ryt. Kad tokio budo žmogus 
pasidarė šiandie "bolševizmo 
garbintoju, tame nėra nieko 
nuostabaus; bet supranta
ma, kad ant kiekvieno jo 
pranešimo žodžio pilnai atsi
dėti negalima.

John Reed šiek-tiek nu
šviečia tas aplinkybes, ku-

bolševikų sustiprinimo Rusi
joje paskutiniais mėnesiais. 
Štai ka skaitome vienoje jo

ktais iš fronto. Bet tas mėgi
nimas jai nepavyko. Petro
grado kareiviai ir jurininkai 
atvirai pasipriešino Kerens- 
kiui, ir jisai buvo priverstas 
bėgti iš sostinės. Įvykusia
me po to mūšyje tarpe Ke
renskio spėkų ir sukilėlių 
pirmosios tapo nuveiktos, ir 
bolševikai paėmė valdžią į 
savo rankas.

Pamatiniai šito aprašymo 
punktai jau yra žinomi iš ki
tų “Naujienose” tilpusių, te
legramų. Ir jie, lygiai kaip 
ir tie detaliai (smulkmenos), 
kuriuos paduoda John Reed, 
pilnai patvirtina nuomonę, 
kurią mes išreiškėme pir- 
miaus apie Kerenskio vald
žios puolimą. Kaip musų 
straipsniuose, taip ir čionai, 
nurodoma, kad tas atsitiki
mas buvo naturale silpnos ir 
svyruojančios Kerenskio po
litikos pasekme. Be to, čia 
lygiai taip, kaip ir musų 
straipsniuose, aiškinama bol 
ševikų įsigalėjimo priežas- 
tįs: jie pasidarė galingi, vie
na, todėl, kad jie griežtai ko
vų jo su menka Kerenskio ka
bineto politika; antra, dėlto, 
kad kitos socialistų srovės 
priešinosi valdžios paėmimui 
į Tarybų rankas.

šitos srovės, kaip mes sa
kėme, padarė tą klaidą, kad

jiegų sustiprėjimo, kuris j- žygis, pamatysime vėliaus, 
vyko revoliucijos bėgiu, ir Jisai kaikuriais žvilgsniais 
jos rudenyje laikėsi taktikos, yra panašus į “azartinį loši- 
kuri buvo gera pavasaryje, mą”. Statoma.ant kortos la- 
tuoj po carizmo nuvertimo, bai daug... Jeigu korta bus 
kuomet demokratija dar bu-'“nukirsta”, tai blogų pasek- 
vo silpna. John Reed patvir- mių gali susilaukt ne tiktai 
tina šita musų nuomonę, nu- Į dabartiniai Rusijos diktato- 
■rodydamas tą faktą, kad natriai, o ir visa Rusijos revoliu- 
ujo Tarybų suvažiavimo prie cija. Bet mes nenustojame 
šininkais buvo “armijos, lai- vilties. Iki šiol Rusijos re- 
vyno, ūkininkų ir darbiniu-,voliucija laimingai išeidavo 
ku uniju komitetai, išrinkti iš visų keblumų.
revoliucijos pradžioje.”

Socialistų partijos, vadova
vusios revoliucijoje, kuomet

mą perkeist savo taktiką vė
liaus, kuomet persikeitė są-

bartiniai revoliucijos vado-

tada, kada ji dar buvo neivy=.
kinama.

Kaipo “senosios” (revoliu-

, saule, mė-

Tai parodo,

Ši tukino bildu kunigas “me- 
todologas” prirodo sutvėrimą.

vis dk'lto tas prirodymas neaiš
kus. Jeigu be kieno nors pa
geliuos niekas negalėjo ir nega
li susitverti, tai iš kur Dievas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Novenibcr 
30, 1917, as reųuired bv the acl of 
Octobcr 6. 1917.

Prūsiška 
dvasia.

Illinois valstijos atstovai 
Suv. Valstijų senate, Lcwis 
ir Sherman, ir kongresma- 
nas Rainly, kalbėdami vieša
me susirinkime Chicagoje, 
seredos vakare, aštriai užsi- 
puldinėjo ant tų žmonių, ku
rie neremia dabartinės valtikos šalininkus, John Reed 

mini Lieber’ą, Dan’ą, Cerete
lli ir Gotz’ą; bet jisai nė kar
tą nemini jų skaičiuje Čchei- 
dze’s, kuris lošė labai svarbią 
rolę pirmame pusmetyje po 
caro nuvertimo. Iš to gali
ma numanyt, kad Čcheidze, nieko nauja. Ji prasidėjo 
nors ir būdamas vienu įžy- nuo-pat to laiko, kaip Suv. 
miausių menševikų vadovų, Valstijos įstojo į karę. Bet 
nebuvo priešingas griežtes-įir tada, kada ta agitacija čia 
nes taktikos pavartojimui, 
kuomet to ėmė reikalaut ap
linkybės. Be to, yra žino
ma, kad labai įtekmingų me
nševikų kuopa, vadovauja
ma Akselrodo ir Martovo, 
jau pirmame Tarybų ken

smarkavo senatorius Lewis

litikos priešai turi būt su

Šitokioje agitacijoje nėra

iidejo, ji jau nebuvo nau- 
Apie ją jau buvo pakan-

atsirado,
susitvėrė — kodelgi ir visi kiti 
daiktai, organini ir neorganini

sirasti, susitverti?
Kalbėdamas apie astronomi

jų, “mokyčiausias” “inetodolo- 
gas” sako, kad saule nuo žemes 
esanti taip toli, kad jeigu trau
kinys eitų šimtų mylių per va

Taip tai taip. B(‘t dabar aš 
norėčiau žinoti, kiek metų ima 
žmogaus dūšiai nuvažiuoti į 
dangų? Ir kur yra dangus? 
Patsai “metodologas” sako, kad 
visos erdvės užimtos visokio
mis planetomis, kaip saulė, mė
nuo, žemė ir žvaigždės; o tų

mimą i Tarybų rankas. To
dėl yra klaidinga manyt 
(kaip mano ir John Reed), 
kad dabartiniame Rusijos 
perversme tapo atlaikyta

ševizmo Rusijos socialistų

laikinai, ne menševizmas ap
skritai, o tik ta dešinioji jo-

stebėt, kad ne visi ir bolševi
kai pritaria tom priemonėm, 
kuriomis Lenino šalininkai 
atsiekė “diktatūros”. M. Go
rki, pav. aštriai smerkė bol
ševikų žingsnius šiame kri-

denyno — iš Prūsų ir iš kitų 
kariaujančiųjų šalių.

Kaip tik Vokietija pradė
jo kariauti, tai jos valdžia, 
junkeriai ir patriotai ėmė 
šaukti, kad kiekvienas žmo
gus turįs remti karės politi
ką. Kas drįsiąs jai pasiprie
šinti, tas busiąs sušaudytas, 
kaipo “tėvynės išdavikas”. 
Girdėdami šituos žiaurius 
prūsiškų džiugų šukavimus, 
mes čia Amerikoje labai pik- 
tinomės jais ir smerkėme 
i“Prusų barbarizmą”. Kada- 
gi kaizerio agentai įmetė į 
kalėjimą Liebknechtą, tai to 
“Prūsų barbarizmo” smerki
mams nebuvo galo net ir bur 
žuazinėje spaudoje.

Dabar išeina Suv. Valsti-

toli nuo žemės, kad mes Ik ke
lintą dalelę jų tematome.

Tai tiesa. Bet jeigu šviesa ei
na greitumu šimtų tuksiančių

gždžių, kurios taip toli nuo že
mės, kad jų šviesa pasiekia mus 
lik per kelis šimtus metų, o dan
gus, be abejo, turi būt kur-nors

tai aš, nemokšas, ir norėčiau ži
noti: 1. Kur, kaip toli yra dan
gus, ir, 2. Kokiu greitumu le
kia žmogaus dūšia dangun ir 
kiek laiko ima jai ten nulėkti?

Kunigai, kaipo agentai, kur 
pardavinėja tikietus dangun, o 
ypač “mokyčiausias” kunigas 
“metodologas”, turėtų tai žino
ti, ar ne? —Slapukas.

kad ligi šiol išliko nesužeistas. 
Jis labai liūdi, kad sesers ji už-
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miršo niekados neparašo jam 
laiškelio.

šita laišką berašau! ve gaunu 
atvirutę. Skaitant ir taip džiau-j 
girnos, kad manau, ar tik aš ne-' 
sapnuoju... Atvirute praneša ži
nutę apie tėvelius. Parašyta tik 
keli žodžiai: “Soobščitie Juzčfie, 
čto Kasputis živ so svojėj zonoj”. 
Tiktai liek. Per dvejus metus 
tiktai tokia žinia... Paaiškinsiu, 
kaip jų gavau. Po naujų metų 
vienas pažįstamas gavo laiškų iš 
savo brolio nelaisvėje. Tai man 
ir užėjo ant minties paprašyti jo 
brolio adresų, ir parašiau du lai
šku,' prašydama, kad gal galėtu 
sužinoti kų-nors apie mano tėve
lius. Aprašiau visa, kur jie gy
vena ir lt. Ir ve dabar gavau at
sakymų. Prašiau taip jau, kad 
sužinotų apie Čepulius ir Plu- 
skus, ate atsakymo dar negavau. 
Kad gausiu, luojaus pranešiu.

Linkimų šanlaris, levas, mi
rė. Juozapas Taunis gyvas ir 
sveikas.

Blogi labai metai. Duona be
galo prasta ir los maža. Dabar 
duonos svaras 10 kap., ir tos ne
gali gaut nusipirkti. Mėsos nėra, 
pieno taipjau nėra. Vandens tai 
yra daug, ale kai jo prisigeri, tai 
susergi... Belo, perkama viskas 
pagal raštų, kiek vienas žmogus 
vienai dienai gali pirktis. Pav. 
duonos vienam žmogui galima 
pirktis tik svaro dienai...

Vargas didžiausias. Moteriš
kės eina i karę iš savo valios, kad c C

greičiau tą antikristą nukaria
vus.

Gerų dienų visiems pa/.ista- 
miems, ir viso labo Jums.

— J. Kasputytė.

žemaitis ir pasaka apie 
varliūkštį.

Vienas kunigo Lapelio adju
tantas, žemaitis, rašo iš Bose- 
lando kunigų gazietai:

“Vietos lietuviai katalikai ren 
giasi užduot paskutinį smūgį 
socialistams... Katalikai, stoda 
mi paskutinei! kovon prieš so
cialistus. apsišarvuos ne gele
žiniais šarmais, bet katali
kiškais laikraščiais...”

Eik jau cik, žemaiti, nekišęs 
kataliku kur nereikia; ir neže- 
minęs jų.

Bet žinai, prieteliau žemaiti, 
aš geriau tau pasaką pasakysiu:

Kitąsyk buvo toks varliūkštis 
labai kvailas varliūkštis. Kar

tą pamalęs pievoj jauti, tarė sau:
Didelio čia man daikto jaus

tis. Ir aš galiu bul toks didelis, 
kaip jis, tik man reikia truputį 
pasipūsti.

Putėsi putėsi kvailas varliūk
štis, het didesnis neauga ir ga
na. Putėsi putėsi, akutes paža
liavo, ir nepajuto, kaip jautis 
eidamas netyčioins jį užmynė. 
Iš varliūkščio išėjo tik piš...

Pabraiža.

Nauji Raštai
Redakcijai atsiųsta paminėti, 

šie nauji leidiniai:
Kultūros Istorija. Trijose kny

gose, su daugeliu paveikslų. Su
rengė J. A. Chmieliauskas. Tė
vynes Mylėtojų Draugijos lei
dinys No 25. Psl. 191), 158, 151.

J. Krikščiūnas: Visuotinis, ly
gus, betarpis ir slaptas balsavi
mas. Lietuvos Soc.-Liaud. Par
tijos leidinys No. L Helsinki, 
1917. Psl. 15.

Laiškas iš Rusijos.

Pabraižos i
Bedievybė—priežastis pilvų 

auginio

J. Krikščiūnas: Monarchija ir 
respublika. (Molto:) Jį^Mlains 
įgysi tu savųjų teisę. Liet. Soc.- 
Liaud. Partijos leidinys No 2. 
Ryga 1917. Psf. 22. Kaina 20 k.

Lietuvos Socialistu-Liaudinin- c
k u Partijos Programa. P( tropi
nis, 1917. Psl. 25.

“avantiūristu”.
Norime pažymėti čionai 

dar vieną svarbų momentą, 
palengvinusį leniniečių per
galę ant dešiniojo menševi
kų sparno. Šitie menševikai 
dalyvąvo koalicinėje minis
terijoje. Tuo jie labai daug

Jau gegužės mėnesyje, ka
da Rusijos socialistuose kilo 
mintis apie valdžios sudary
mą iš buržuazinių ir socialis
tinių partijų atstovų, “Nau
jienos” išreiškė tą nuomonę, 
kad tas pienas yra “pavojin
gas” socialistams. Faktai 
parodė šitos nuomonės tei
singumą.

Socialistai, įeidami į mini
steriją, paėmė ant savęs da
lį atsakomybės už politiką, 
kurią vedė valdžia. Kiekvie
nas klaidingas valdžios žing
snis, kiekvienas jos nepasise
kimas žemino minių akyse ir 
ir tų socialistų partijų vardą, 
kurioms priklausė socialistai 
ministeriai. Skobelevas ir 
Ceretelli, tuo budu, nepatar
navo socialistų tikslams, 
kaip jie tikėjosi, priimdami 
ministerių portfelius, o pa
kenkė jiems.

Pastačiusios savo atstovus 
į ministerių vietas, dešinio
sios socialistų partijos (dalis 
menševikų, soc.-revoliucio- 
nieriai ir k.), be to, surišo 
sau rankas. Jos natūraliu 
budu stengėsi remt tuos sa
vo atstovus, taigi ir tą mini
steriją, kurios nariais jie bu
vo. Todėl jos priešinosi tam, 
kad vietoje koalicinės val
džios butų įsteigta Tarybų 
valdžia. Kuomet atėjo lai
kas įvykint šitą permainą, 
jos atsiliko nuo revoliucinio 
judėjimo.

Visa tatai padėjo Lenino 
frakcijai įgyt pritarimą mi
niose ir pagelba kariuome
nės padaryt perversmą. Ką 
atneš Rusijai šitas bolševikų

publiką ir reikalauja apsieit 
su karės priešais taip žiau
riai, kaip neišdrįso apsieit 
net Prūsų valdžia su Lieb- 
knechtu. Jiems taip tinka 
“demokratybės ir pasaulio 
laisvės apgynėjų” vardas, 
kaip Prūsų junkeriams — 
“kultūros nešiotojų” vardas.

Prusiškumo yra pakanka
mai ne tiktai Prūsuose. To
kie ponai, kaip Lewis, Sher
man ir jiems panašus yra 
piktžolė, auganti visose pa
saulio dalyse, kur tiktai ran
dasi žmonių išnaudojimo si
stema. Išnaudojimo palai
kymui reikia despotizmo. O 
despotizmui niekuomet ne
trūksta tarnų. Anot tos pa
tarlės: “Kad tiktai butų pel
kė, o velnių atsiras.”-

Musų skaitytojas, Petras Pin
skas, Chicagoj, atsiuntė mums 
laišką rašytą jam Juzės Kasputy-

rašo:
Jau treti metai kaip Petrapily 

gyvenu. Ir vis negaliu apsipra
sti. Keisti žmonės, ne tie, kas 
lietuviai, ne tas atsinešimas. 

Sunku ir dūsuoti tarp svetimų, 
liūdnumas neišpasakytas. Die
na po dienos vis eina garsai, jog

kentėjimui, bet vis nesulaukiam.
O čia po miestą vis maršuoja 

su muzika, nešioja visokios spal
vos vėliavas... Žiūrėk, ir džiau
kis linksmumu svieto... Kaip tai 
tas svietas pripranta prie visokių

Vienas korespondentas rašo, 
kad kunigas Maliauskas savo 
“konferencijose” East Chicagoj 
papasakojęs šitokių dalykų apie 
bedievius:

Bedieviai—sako—labai blo
gi žmones, (fideli biaurybės. Vie
nas bedievis buvo toks biaurus 
ir taip puikiai gyveno iš savo ne
dorų darbų, kad jo pilvas išau
go taip didelis, jog turėjo savo 
tą pilvų ant ratukų vežioti. Kaip 
eina, tai pilvas ant ratukų tik 
br-br-br...

Kažin, ar tai tuo kunigas Ma
liauskas norėjo išaiškinti prie
žastį, kodėl, paprastai, kunigų 
pilvai toki dideli, kad kitam ne 
I)i’o šalį butų ir ratukai įsitai
syti ?

REIKALAUKITE
SAVO GROSERNINKO

L SCHULZES 
BUTTER-NUT

SCHULZESL CAKElr, 
ICTOR

RYEBREAD 
WITH THE ReAlRyE FlAVOR L • ■, --.C . J

PARDUODAMA VIJOSE 
GROSERNĖSE

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

Kunigui “metodologui” ir ki
tiems dangaus agentams 

klausimai.

Nors man visai nesvarbu kal
bėti apie “metodologijos dakta
ro” “konferencijas,” bet kad ji
sai vadina socialistus ir laisva
manius bemoksliais, o patsai 
statosi mokyčiausiu lietuvių ku
nigu, tai gal neprošalį bus pa-

bos ir paprašyti kai kurių pa-

Kunigas “metodologijos dak
taras” sako: — Mes štai mato
me laikrodį, kuriame daugybė 
ratų ir ratukų. Ir kiekvienas jų 
reikalingas. Tie ratukai pada
ro laikrodį gyvą. Ar tas laikro-

vęs? Ne. Na, jeigu toks ma
žas daiktelis kaip laikrodis ne
dali susitverti be kito naualbos.

Dabar pas mus yra taip, kad 
jau ir moters eina į karę. Toks 
moterų pulkas vadinasi “mir
ties pulkas”. Greitu laiku jis išeis

Bct dabar sunku mums ka
riauti, dėlto, kad trūksta duonos.

dai’ metus, kad netruktų duonos 
ir kitokių daiktų. Bet, antra at
vertus, ir žmonėms baisiai atsi
bodo ta nelaiminga karė ir nieks 
nebenori eiti kariauti.

—O*čia vėl eina visokie nepa- 
rėtkai, visokie nesusipratimai.

Kaip žmonės paėmė valdžią j 
savo rankas, atidarė daug viso-

Jean Crones

“Kažin kodėl Jean Crones 
atsimenate tų Crones liudyto
jų?—kodėl jis ne Petrograde? 
Jam labai tiktų būti kartu su 
Lenino ir Trockio valdžia ?” 
'The Daily News.
Kam tam ponui nuodytojui 

važiuoti Petrogradan, kad jis tu
ri gerų džiabų prie Daily Ne\vs, 
ir vos apsidirba.

: Kazimieras Gugis

V»du visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
s ,r civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Karnų Ofisas:

1IU S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. iMTtera lt. 

mi-13 Unity BMt.
Tel. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

visokių kursų suaugusiems, kur 
nemoka skaityt nė rašyt. Mat 
kad Nikalojus nesirūpino išmo
kinti mažų, tai dabar rūpinamos 
mokinti didelius.

Antanas Čepulis buvo atvažia
vęs pas mus ant aplankų. Pra
buvo devynias dienas. Pasikal- 1
bėjome nuo širdies, pasiskundė- 
N 2 P

me vienas kitam savo vargus. 
Biednas Antanas, kiek jis ken-

Norinčiu Mokintles Domai!
AUŠROS MOKYKLOJ po nekuriai pertraukai vėl prasidėjo mokini

mas. Anglų Kalbos dabar kaip dieną taip ir vakarais mokina Chicagos 
Universiteto studentas A. BARTASIUS, gilus anglų kalbos žinovas ir dar
bštus mokytojas. Dabar mes turime sekančius skyrius:

KALBŲ: a) Anglų; b) Lietuvių.
MATEMATIKOS: a) Aritmetika; h) Algebra; c) Geometrija; d) Tri

gonometrija; e) Planų pažinimas.
Pastoti galima bite kada, kaip dienomis taip ir vakarais. Reikalui 

esant anglų kalbai mokinti.bus paimtas mokytojui dar pageibininkas..
AUŠROS MOKYKLA, 3001 So. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Rusijos Revoliucijos Paveikslų
TURIU APIE DEVYNES GALYBES

jo kančias! Tik tiek dar laime,

Kas norite jų vieną gauti, tuojaus rašykite ir prisiųskite 25 centus 
pačto stampomis. O kas norite juos platinti, rašykite ir klauskite 
informacijų apie komi.šiną. Paveikslai labai dailus ir dideli.

Rašykite: J. ACERIS, 1840 S. Halsted St., Chicago, IR
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ŽINGEIDUMAS.

žvaigždutė-meleoras; nušvylėjo, 
ii žmogaus gyvenimas, ir prany
ko. Kur? Aa... šiai vėl pakįlo, 
t meškinas po žiemos miego, 
aanyje žingeidumas: kur? štai 
is jausmas, kurs neduoda man 
unumo nuo pat gimimo. Su 
ieu ramybė, sudieu Nirvana

stipri, sąmoninga, pilnu geru no
ru ir siekianti prakilnių tikslų 
organizacija yra šauniausiu pa
puošalu žmogiškoj draugijoj. 
O kiekvienas darbštus, grynšir- 

is žmogus yra pažiba los orga- 
lizacijos. () labiausia įsidomėk, 
og visi žmonės yra sąnariais

TEISĖJAS.

Kalbėk apie jį, kaip tinka, bet 
aš suprantu savo kūdikio jaus- 
1 utis.

Ne dėlto aš jį myliu, kad jis 
yra genis, bet dėlto, kad jis yra 
mano mažulėlis.

Kaip gali žinoti, kaip brangus 
jisai, kuomet mėgini sverti jo 
gerumų prieš jo klaidas?

Kuomet aš esu priverstas jį 
bausti, tuo labiau jis būna dalim 
mano esybės.

Kuomet aš ašaras iš jo akių iš
spaudžiu, tuomet mano širdis 
verkia kartu su juo.

Aš vienas tik turiu teisę rū
stauti ir bausti jį, nes lik tas ga
li bausti, kuris myli.

Gludumą nakties. Miegas 
1 skrisdamas per pasaulį, nepaly
tėjo manęs savo lengvučiais 
sparneliais, ir paliko mane gu
lintį, bet ne sapnuojantį. Km 
sapnai! Vaidentuvėj kalėsi to
ki keisti vaizdai, širdį dilgino 
tokios aštrios minlįs, kad apie 
saldžius sapnus nei kalbos ne
buvo. O, kaip aš troškau sap
nų! Kaip aš norėjau išsimušti 
iš po niaurių vaizdų, dilginan
čių žodžių vergijos, ir pasiner
ti kur ramybėn, Nirvanon!.... 
Bet veltui, nes kada gi žmogaus 
troškimai išsipildo? Minlįs au
dė vaizdus, vaizdai graužė šir
dį, ir aitriai kūno laukiamas 
miegas nenorėjo manąjį “aš” 
nugurinti sapnuosi'.

Tu mane pastatei tarpeli, ku
rie pralaimi.

Aš žinau, kad ne man lemia 
laimėti; taipgi nei apleisti lošio.

Aš pulsiu į prūdą, nors žinau, 
jog grimsiu dugnan.

Aš losiu lošį savo nelaimės.
Aš užstatvsiu viską, ką tik tu- 

riti, o kada pralošiu savo pasku
tinį skatiką, tuomet užstatysiu 
pats save, o tada, tikiu, laimėsiu 
per savo visišką pralaimėjimą.

Lilija.

(Iš Rabindrauath Tagorės) 
“Fruit Gathering”

Naktis tamsi ir tavo miegas 
gilus mano būtybės gilumoj.

Pabuskie, o meiles skausme, 
nes nežinau kaip atverti duris ir 
aš stoviu lauke.

Valandos , laukia, žvaigždes 
bunda, vėjas nutilo, tyla slegia 
mano širdį.

Pabuskit, Meile, pabuskit! 
pripildyk mano tuščią taurę, ir 
dainos garsu užgniaužkie naktį.

—Lilija.

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOVVA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00. ,
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. <

Miegas nenorėjo.... bet ar daug 
1 . ' .į tironų nori duoti žmonėms lai
mės? Ar neturi pastarieji už ją, 
kaip kovoti? Tuščia jo, tirono 
Miego! Apsimečiau drapanom 
ir išėjau lauk. Ne nepajutau kaip 
atsidūriau ant augštos, žalia ve
ja padengtos pakraušės. Aa, čia 
aš surasiu sapnus, paskriejo o- 
menyje. l iek kartų jau lai šau
nus tvyskėjimas, jau lai sąmo
ningas vilnių ošimas mano drau- 
go-ežero, kurs dabar žemai po 
mano kojų tyvuliavo, nuramin
davo manąjį “aš“ ir pristatyda
vo sapnų, ir kiek sapnų!

N’eapsiviliau... bet ir ar gail 
senas, ištirtas draugas apvilti? 
Niekados. Atsiguliau, tarp mink
štu it vilnos žolelių ir pasinėriau 
ramių sapnų bangose. “Aš” nu
rimo, užimtas guoštančiais vai
zdais. Mano akjs neatitraukti- 
na i žiurėjo ten augštyn, kur žibė 
jo govėdos mažų žvaigždelių. 
Ką žvaigždelių - tai glitos žibin- 
čių-švyturių, kurie nupilia švie
sa aitvaru-deiviu kelius Visumo- C v
je. Mano ausįs domingai klau
sėsi tūkstantinių balsų, kurie su
silieję krūvon, darė gūdžią nak
ties t via. Ta t via tik kada-ne-ka-* V C * 't

da perskrosdavo iš toli, bega
lo toli atsklidurlas ne tai nak
tigonių dainos balsas, ne tai šu
nies kauktelėjimas. Visur vie
špatavo ramybe: ir gamtoj, ir 
mano sieloj. Ak, ramybė; šven
toji ramybė! Kaip aš suprantu 
dkibar ht Dramino norą pasiner
ti Nirvanon! Bet..., 
--------------................... ................................ .......

vaizdai, dūmojimai, mintį* 
Jausimai sugniaužo vaidentuvę 

J r sapnai išnyko, kaip išnykst 
pirmasai bailus meilės jausmas

Kur? Žingeidumas.... o, aš la
že pažįstu! Ar ne tu nudeginai 
mano jaunus pirščiukus, kuo 
met vaiku būdamas užsimaniau 
paglostyti tik ką nuvirusio vir
dulio šauniai blizgantį paviršį? 
Ar ne tu mane virgdei naktimis, 

I kuomet mano vaikiškos rankos 
norėjo pažaisti su tuo riedančiu 
per skliautą žvilgančiu skritu
liu? Taip, tai tu.

Tu ir J ievą išvarei iš rojaus, 
ir da po šiai dienai kvaršini jos 
dukras. Netik dukras, bet ir sū
nūs. Ar tik nėši šėtono padaru, 
kad taip neduodi žmonijai ra
mumo, vien rūpesčius, troški
mus, geidulius, norus? Juk be 
tavęs vargiai biil iš beždžiones 
žmogus tapęs, vargu butų išsi
vystę mitologijos, filosofijos, 
mokslai. Bene tu ir Visumą val
dai?...

Štai vėl nužaibavo žvaigždė. 
Kodėl? Man senis Simoliunas 
pasakojo, kad žvaigždei krintant 
miršta žmogus. Mirtis... brr, 
koks šaltas, it žaltys, žodis jau
nam! Vienok Simoliunas nebi
jo Giltinės, seniems ji esanti ge
riausia draugė. Bet jaunam ne
jauku po jos sparnais.

Bet kodėl nejauku, kodėl jau
nas nenori mirti ? Gal lodei, kad 
jį masina žingeidumas pažiūrė
ti toliau, paragauti gyveninio mi
dų? O-senis jau pažįsta pasaulį, 
ir nebebijo permainos. Juk ne 
ant vėjo žmonės kalba, buk se
niai išmintingi, gudrus, žino pa
saulio surėdymą, v V

Bet neteisinga, kad jaunas bi
jo mirties. Visai neteisinga! Kas 
eina pirmiausiai apginti savo šą
li, savo motina nuo žiauraus t 7 fc-
priešo? Jaunas. Kas akstiną ir 
invykdina perversmes, statyda
mas savo gyvatą pavojui!? Jau
nas. Kas gi jį tad dabar vylioja 
prie mirties? žingeidumas, pa
sišventimas?

Nukrito dar dvi žvaigždes.. 
Bet kas yra gyvenimas? Kas iš
šaukė Visumoj šį keistos spėkos, 
vadinamos gyvybė, nusibanga- 
vimą medegoj? Delko reikia gy
venti, vargti, dirbti? Idant pa
žiūrėti, koks tu išrodytum, atsie-

ieno didžiulio kimo, ir tu nega- 
i užkenkti vienam sąnariui, ne- 
ižkenkęs visam kūnui.

Dar daug, daug kitų dalykų 
)apasakojo man pakilusieji aš
trus vaizdai. Jie man pasakojo, 
’.yg prašvintant aušrai, o tylus, 
jąmoningas ežeras gūdžiu balsu 
tvirtino jų pamokas.

Pakilus saulutei pakilau, ir 
paskendęs durnose vėl.... ėjau 
prie dulkių, durnų ir knygų, nes 
gyvęnimas nėra sapnai, o žingei
dumas m iaukia puošnių paloeių, 
sotaus pilvo bei mandagaus pa
rodo.
“Gyvenimas niaurus, 
Gyvenimas žiaurus, 
Gyvenimas nėra saldieji sapnai“.

V. S.

Jausmai.

Qi jus jausmai, jausmai šven
tieji! Jausmai prakilnus, jaus
mai brangieji... Kas jūsų netu
ri, tas kapuose guli. Idealas, 
gyvenimas kupeta jausmų.

Nuo gimimo iki grabo, vieni 
tik jausmai... Kūdikėlis, tas ma
žylis, tas lyras, draugiškas su
tvėrimėlis, ir las jau jaučia ir 
dar kaip labai. Jo žydriose aky
tėse, lyg veidrodyj, atspindi lie 
kupini jausmai. Tai pravirksta, 
lai vėl juokias ir, matutę glamo- 
nėdams, į pasaulį jis stengiasi 
sparčiai. Ir čia vieni lik nekal
ti kūdikiški jausmai...

Vienok, kuomet kojos praded 
apleist visai, tuomet lik praside
da kitoniški, stipresni jausmai. 
Tuomet pasaulis tampa bent 
kiek platesnis. Akutės veda, ko
jelės neša vis tolyn, tolyn... čia 
gėlės, ten žali lapai, o ve čia 
margieji drugiai. Čia motutė, 
ten tėtis, o ve čia rudis ir ma
žieji rainiai. Viskas žingeidi!; 
viskas gyva ir visa aplinkui vien 
artimi, gerieji draugai. Ir čia 
dar nesutepti, lyg krištolas tyri, 
pirmieji gyvenimo jausmai...

Gi kuomet mėnulis jau pra
ded nžgaut jautriąją širdelę ir 
šviesi žvaigždutė ved prie idea
lo artyn ir artyn. Kuomet sie
la, lyg aras, iškįla į padanges 
augštai. Kuomet bernytis ir 
jaunoji mergelė pasižad mylė
tis visuomet ir amžinai. Tuo
met... tuomet tik prasideda pra-

. užsloj . širdies kančias; kursi 
paginu ii ir nuramina; kurs 
myli ai ižinai! Tas jausmas y- 
ra lai .oliuos siela... sengalvė
lės mak.a! Jis amžinas ir neper- 
keičia a laikai. Jai gilus, šventi 
ir širt.ingi molinos jausmai!., i

Darbininkė Onytė, j
I I

Į Moksleivi)/ Dirvonai.
Kovotojai.

Žinomas rusų rašytojas V. Do
rose, v ič turi parašęs poemą “Pra
garas”. Poemos turinys maž
daug toks. Požeminėj viešpati
joj susieina sielos karžygių, ku
rie žuvo bekovodami už laisvę, 
už savo šalies garbę, ir už visos 
žmonijos labą. Daug buvo lo
kių karžygių. Jie drąsiai kovo
jo, kankinosi, palįs žuvo ir be- 
gailestingai žudė kirus. Ir vis 
vardan geresnės ateities! Ir štai 
praeitų amžių karžygiai klausia 
naujai žuvusių kovotojų už žino 
n i jos labą:

Na, ką gero pasakysite? Kas 
dedasi dabartės ant žemės? Ar 
musų kada tai pralietas kraujas 
suteikė žmonijai laimę? Ar lin
ksmi ir laimingi žmonės? 'Ne
bėra jau skriaudžiamųjų?

- Kol kas dalykų stovis ne
persimainė, — atsako naujai pri
buvusieji. J'ikros laimės dar 
nėra ant žemės. Bet ji greit už
stos. Mes kovojame už ją ir už 
ją galvas paguldėme. J ai buvo 
paskutinės aukos.

Išgirdę tuos žodžius praeitų 
amžių karžygiai pradeda kvato
ti. Jų juokas pilnas desperaci
jos. Jai juokas vėl apgautos ir 
paniekintos vilties.

—Paskutinės aukos? Kiek jų, 
tų paskutinių aukų! Per šimt
mečius žmonės žuvo, tikėdami, 
kad jie paskutines aukos! 
Bet naujai žuvusieji kovotojai 
atneša vienodas žinias:

Laimės dar nėra. Bet jinai 
greit užstos. Neapykanta, prie- 
spaud/a, neteisybė pranyks nuo 
žemės paviršiaus.

Ir amžiai, ilgi amžiai atneša 
tas pačias žinias., Nepermainy
tas.

Žmonės dar nėra laimingi.

K e e p s 
out the 
weather 
—keeps 
i n the 
warrnth.
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kęs savo tikslą, savo galutiną, 
peslėptą tikslą? Vėl žingeidu
mas?

Mirtis- gyvenimas, gyvenimas- 
mirtis. Pažįstu aš senai šiuos 
klausinius. Bet atsakas— kur at
sakas? Vargše! Jau tūkstančiai 
žmonių, priegtam daug už tavę 
gabesnių tą patį klausinėjo, o at
sako kaip negavo, taip negavo, 

žmogus-medžiotojas, šmogus- 
piemuo, žmogus- žemdirbys per 
nesuskaitomus amžius laiko du
rnojo- godojo ant šių klausinių, 
ir nieko nepešė, tad nejaugi tu, 
knygų-sudžiuvėli, turėsi didesnį 
pasiekimą? Juk tu atsitolinęs 
nuo motinos-gamtos. Vieton 

šviežio oro, tu kvėpuoji dulkė
mis (ir tvirtai žinai, jog tas tau 
kenksminga). Gamtos grožybės 
bei jos darbus tu įžiūri pro du
rnus, pro kovos už būvį akinius 
(nors žinai, kad tu šiame atve
ju je žlibas, kaip kurmis). Tai ar 
tau močiu tė-ženielė atidengs sa
vo paslaptis, kuomet tu gyveni 
atsitolinęs šimtus sieksnių, net 
varstų nuo jos?

Biednas žmoguti! Grisk prie 
gamtos, pamesk dulkes pamesk 
kovą už būvį —ir tada tik trokšk 
kad Visumos paslaptis tau atsi
rakintų. Apdengk, apstoguok, 
pavalgydink savo brolį-žmogų, 
ir tik tuomet reikalauk, kad Die
vas eitų su tavimi. Pajusk, kad 
tu esi draugijinis žmogus, kad 
tavoblogas darbas įneša baisiau
si skurdą draugijom Prisimink, 
kad iš pikčio tegema vien piktis,

kilnus, tikri, gyvenimą pinan- 
tieji jausmai...

Tečiaus, kuomet galvą dabi
na, lyg sniegas, baltučiai plau
kai; kuomet mirties patale per
bėga vaidentuvėj praeities die
nų vaizdai; kuomet kūnas pra
deda sustingti ir galva nusvyra 
žemyn, tuomet pradeda silpnėti 
ir gęsti gyveninio, vilties ir mei
lės prakilnus ir didi, vaizdais 
turtingi ir idealų kupini, senelio 
paskutiniai jausmai...

Nuo pradžios iki galo viskas 
tik jausmai...

Aš taipgi pažįstu jausmą, kurs 
keršto šaukiasi dangui, kurs pra
keikia visą, prieš ką žmonija 
lenkėsi žemai. Tas jausmas gim
sta, kuomet karės lauke baub 
kanuolės ir lankiai, lankiai su
blizga kardai; kuomet oras pri
pildytas nuodingų gazų ir durnų, 
ir kuomet padangėmis skraido 
geležiniai arai. Tuomet jau pra
švinta ir brėkšta kupini ir maišy
ti prakeiksmo jausmai... Bet, 
kuomet kulkos perveria kruti
nę ir širdis nustoja plakti visai, 
tuomet dingsta ir tie prakeiki
mo ir keršto jausmai...

Bet tie visi jausmai, lyg rasu- 
žė, tai sužvilga, tai vėl džiūsta. 
Ir taip keičias ilgai. Tai iškįla, 
tai vėl puola ir pranyksta amži
nai. Vienok yra vienas jausmas, 
kurs niekuomet nežųsta; kurs 
nuo gimimo iki grabo, lyg an- 
gėlos, į gyvenimą veda tiesiai; 
kurs sielai suteikia ramybę ir

Už laisvę priešina kovoti ir žūti 
UŽ ją.

Kur gi galas? Kaip ilgai tę
sis tokis dalykų stovis? Kaip il
gai žmonėms reikės guldyti sa
vo galvas už laimę? Ir kada, 
ant galo, jie pasieks ją?

rūkstančius metų gyveno 
žmonės, tuksiančius melų jie 
kovojo už laisvę, o jos kaip nėra 
taip nėra.

Ta poema mums prisiminė be
skaitant Šarūno išvadžiojimus 
apie dabartinę karę.

Esą Europos moksleiviai su 
ginklais rankose ir su drąsia šir
dimi kovoja su militdrizniu. Jie 
gina savo šalį nuo autokrato, 
kuris žudo moteris ir vaikus, 
(kibiausi ir prakilniausi Ameri
kos moksleiviai ir-gi rašosi ar- 
mijon, kad apgynus pasaulį nuo 
“akyplėšos autokrato” nagų.

Tokis tai ūpas randasi pas 
talkininkų moksleivius. Jie y- 
ra linkę manyti, kad kovoja už 
laisvę ir žmonijos gerbūvį.

Žinoma, viltis yra geras daly
kas pusryčiams, bet vakarienei 
jinai netinka.

Kas nuosaikiai sekė dabartine v 
karę, tas pigiai supras, kokiu ti
kslu jinai yra vedama, šiuo ta
rpu mes negalime plačiau apie 
tai kalbėti. Mat visur dabarti
niu laiku manoma, kad liuosa 
spauda yra ne progreso, bet 
“kramolos” skelbėja. Anot ru
su: K

“Tak kak presą ne progresą,
A kramoli provodniea,
A kramole bit na vole
Už tein bole ne goditsia,

Žnačit nužno dlia progresą, 
Čtob bila pod presom pre

są.”'
Ir taip tų moksleivių pasielgi

mas negali būti mums pamoki
nimu. Juk “hinges of sentinient 
are not always hinges of rea- 
son.”

Birut visko ir paskui visko tie 
karštagalviai moksleiviai kovo
ja ir žudo ne “autokratus”, bet 
vargdienius žmonelius. Ir nė
ra kalbos, kad jie liks tais Do- 
roševičio poemos karžygiais, ku 
rie patįs žuvo ir be susimylėji- 
mo žudė kitus, neatnešė žmoni- 
jai jokios naudos.

Havelook Ellis savo knygoje 
Essays in War-Time paduoda 
vieno vokiečių žurnalisto-karei- 
vio laišką. Tasai laiškas yra ne
paprastai įdomus. Kareivis ra
šo:

Aš tankiai svajodavau apie 
naują Europą, kurioj visos tau
tos galėtų gyventi vienybėj ir su
tikime; rodėsi, jogei tatai pama
žėl pradeda įsikunyt gyvenimai!. 
Bet dabar keli žmonės pra
dėjo baisiausią karę, siunčia sa
vo pavaldinius, teisingiau s*avo 
vergus, į karės lauką, idant jie 
ten draskytus! vieni kitus kaip 
laukiniai žvėrįs. Aš norėčiau 
prisiartinti prie tų žmonių, ku
rie ya šaukiami priešais, ir tarti 
jiems: “Broliai, kovokime išvie- 
no. Priešas randasi užpakalyj 
musų”. Taip, nuo to laiko, kaip 
aš pradėjau dėvėti kareivio dra
bužius, aš nebejaučiu neapykan
tos link tų, kurie randasi prieša
kyj musų, bet mano neapykan
ta kasdien didėjo link tų, kurie 
ranadsi užpakalyj ir kurių ran
kose yar valdžios vadelės”.

Ir tik tąsyk, kada didžiuma 
žmonių persiinis to kareivio ju
dėjomis, militarizmas pranyks, 
(ii prašalinti miiitarizmą sai pa
geltai militarizmo niekuomet ne
pasisekė ir niekuomet nepasi
seks.

Dar porą žodžių apie vokiečių 
“žiaurumą”.

Kartą mums teko matyti ris- 
tynes. Policistas sustabdė besi
grumiančius čempionus.

Del žiaurumo.

“Nesuprantu, ko jus norite,” 
tarė vienas čempionų, “juk 

fnudu išėjova nesibučiuoli ir 
glamonėtis, bet risties.”

Ir išlikrųjų, kas gero galima 
laukti karės metu? Juk karė 
ir yra pasibaisėtinas žiaurumas. 
Kareiviai eina nesibučiuoli, bet 
žudyti vieni kilus. Galop, vie
nas įžymiausių pasaulio žmo
nių, George Brandos sako, jo
gei žiaurumų netrūksta kaip pas 
vienus, taip ir pas kitus. (J Jie 
World at \Var).

Dabartės pati savaimi išteka 
išvada, jogei mums reikia ne su 
ginklais rankose triuškinti mili- 
larizmą, kaip tai daro Harvar
do, Yale ir kitų universitetų stu
dentai. Sutriuškinus vokiečių 
miiitarizmą, laikui bėgant, pri
sieis “triuškinti” kokios-nors ki
tos valstijos miiitarizmą. Isto
rija aiškiai parodo mums, jogei 
militariškos valstybės tampa ne 
mililariškomis ir atbulai. Užtai 
reikia naikinti ne miiitarizmą,
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bet tas apystovas, kurios gimdo! 
militarizmą. Priešingame at
vejui mes grumsimės su tuo pa
sakišku siaubūnu, turinčiu sep
tynias galvas, kurių negalima 
sunaikinti: kaip greit nukerta
ma galvos, taip greit jų vietoj 
išdygsta naujos.

Moksleivių Fondas.
Moksleivių fondas-nebe sva

jonė. Jis tapo įvykintas gyve
nimam Pamatė ir suprato mok-Į 
sleiviai. kad jų reikalais niekas 
daugiau nesirūpina apart jų pa
čiu.

Ir štai L. M. S. A. seimas nuta
rė įsistengti fondą. Fondąn pas
kyrė $30, tuo budu uždedamas 
pamatini akmenį. Dabar, vadi
nasi, reikia statyti namą.

Suprantamas daiktas, mok-! 
sleiviai tikėjosi ir tikisi pagelbos; 
iš visuomenės. Ir reikia many
ti. neapsivils.

Tikime, turime viltį ir laukia
me.

Aušrininkų atsišaukimas.

Amerikos moksleiviai nuosė
dai troško sudaryti su europie
čiais ryšius. Bet visi tie norai 
iki šiol nebuvo atsiekti.

Dabar tatai galima padaryti. 
Europiečiai šaukiasi į mus, jiei 
tikisi musų pagelbos. Ir nėra 
kalbos, kad musų šventa parei
ga yra paremti jų užmanymą. 
Draugas reikale yra tikras drau
gas. ' K-A.

LAISVAS AUŠRININKŲ 
ATSIŠAUKIMAS I PAŽAN

GIĄJĄ AMERIKOS 
visuomenę:.

Draugai! toli, toli būdami nuo 
Lietuvos, kur saulė neteka blai
viai. tarp skurdo ir skriaudos 
mes vargstame, draugai. Čio
nai. kur musų siela, slegiama 
“atsižimėjtįsių musų globėjų”, 
alpo nerasdama paguodos nei 
vilties,.nenustojo šviesių ir pra
kilnių idėjų. Nekartą iš širdies, 
skausmų suspaustos, savaime 
veržėsi tuomet pro lupas kan
čios ir viltis. Bet nieks širdies

šome atsispaudint visų Ameri
kos laikraščių. I)) Geistina mu
sų knygyne turėt Amerikos lai
kraščių, jei galite prašom pri
siusi.

Adresas: Russia, gor. Voro- 
než. Bolšaja Dvorianskaja, 
No. 31. A. C. K. Juozui Luko
ševičiui.

Levas N. Tolstojus.
Ruduo! Nepaprastas ruduo... 

Tą rudenį atmins visas civilizuo
tas pasaulis, visa žmonija. Jis 
brangus ir šventas visiems!( 
Kiekvienas prisiminimas to ne
paprastojo rudens visuomet už
gauna ir suskambina giliuosius, 
šventus ir slaptingus sielos akor
dus, o mintįs vien tik veržiasi. 
pa dangės na. Veržiasi ir skrenda 
prie ko tai augštesnio, amžinai 
švento, teisingo, prakilnaus, to
bulo...

Tai buvo lapkričio 7 (21) die
na, 1910 m. Nuo to laiko jau su
kako septyni metai ir kelios die
nos. Bet tas paveikslas ir tie įs
pūdžiai praeitos dienos vertė, pa
dejuoti...
• Rytas buvo neapsakomai pui
kus. Šaltis jau pradėjo barškin
ti j vartus. Upes, upeliai, ežerai 
ir šiaip jau maži klaneliai rengė
si pridenk t i savo krutinę šalta 
ledo antklode. Tik štai, staiga jis 
suliūliavo, sudrebėjo ir pasivertė 
į baisią žmogystą, kuri pasikėlė 
ir lėkė kalnais, miškais; virš 
miegančių miestų ir kaimų; virš 
vargdienių bakužių. Ta baisioji 
šmėkla buvo mirtis. Jinai susto
jo prie gelžkelio stoties Astapo- 
vo, Poltavos rėdytais, Rusijoj; 
ir dar prieš saulei patekėsiant, 6 
valanda ryto, pakirto gyvenimo 
siūlą. Mirė genijus... Mirė gar
bingas senelis, kurio jausmai ir 
kentėjimai buvo visas pasaulis, 
visa žmonija. Mirė Levas N. 
Tolstojus!

Rusijos saulutė užtemo ir tas 
“mirė” liūdnai skambėjo visame 
pasaulyj. Žmonija nutilo valan
dėlę ir tąja tyla pagerbė mirusį 
genijų-senelį. Jis mirė, bet jo 
siela, jo darbai per amžius gy
vens”. kartojo tie, kuriuos jis

MES VISI TURIME ŽINOTI 
AMERIKOS PATRIOTIŠKAS 

DAINAS IR MARŠUS

Mums pavyko įsigyti vieną di
džiausių muzikalių įrankių iš- 
dirbėjų visame sviete, The Co
lumbia Graphophone Company, 
kuri dabartiniu laiku suteikia 
progą įsigyti rekordus geriausių 
patriotiškų dainų ir maršų. Šisai 
laikais, kuomet musų jaunuo
liai ar kareiviai keliauja į fron
tą, nė vienas nenori pasilikti be 
Columbia Grafonola ir šių rin
kinių populerių kareiviškų dai- 

1 nų ir maršų.
I The Columbia Graphophone 
I Company taipgi daro pilną eilę 
lietuviškų rekordų keleto di
džiausių lietuviškų artistų visa
me sviete.

Grafonola mašinų kaina pra
sideda nuo $18.00 ir augščiau, 
tokiu budu nėra nė vieno kuris 
negalėtų įsigyti kokios nors ma
dos Grafonolą savo namuose. 
Su Grafonola ir proga pasirinkt 
iš stebėtino surašo rekordų at
sakančiai tam padirbtų, yra ga
lima gėrėties savo namuose bal
sais garsiausių dajnininkų. ir 
muzikos, didžiausių visame svie
te orchestrų, kariškų Benų ir so
listų.

mirė po gimdymo, kuomet Le
vui buvo vos pusantrų metų ir 
paliko jam jauniausiąją seserį 
Marytę. Tas netekimas savo 
gimdytojos ir nuolatinis ilgėsis 
pasilieka pas jį iki pat mirties. 
Pagal žmonių pasakojimus Tol
stojus sutveria savo vaidentuvėj 
beveik tikrą paveikslą savo mo
tinos. Bet tas paveikslas nėra 
tai fiziškoji būtybė. — tai yra 
dvasios paveikslas. Jis gerbia 
ir idealizuoja tą dvasinį moti
nos paveikslą. Motiniška mei
lė ir paguoda jam buvo sveti
ma. 'Pečiaus jis pergyvena vai
dentuvėje ir, lyg prie šventosios, 
sunkioje gyvenimo valandoje 
meldžiasi prie jos, šaukiasi prie 
motinos. Vienoje vietoje Tols
tojus persistato savo pomirtinį 
gyvenimą ir sako:

“Praslinkus keturiasdešimts
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Amerikos Patriotiškos 
Dainos ir Maršai

“THE STAR SPANGLED
BANNER” A 2367—75c

(žvaigždėta Vėliava)
šiuose karės laikuose kožna šeimyna no
rės turėti šį dubeltavotą patriotišką rekor
dų. Pirmiausia, Charles Harrison jums pa
dainuoja Tautišką Himną, o paskui “Battle 
Hymn of the Republic” (Republikos Mū
šio Hymną).

GOODBY BROADWAY, HELLO
FRANCE A 2333—75c

SEND ME AWAY VVITH A
SMILE A 2355—75c

(Išleisk Mane Nusišypsojus)
Čia yra kiekvienam žinoma daina ir apie 
kurią visos šalies laikraščiai minavoja. 
šioje atsisveikinimo dainoje patriotizmas 
užima sielvartus vietą. Iš antros-gi pusės 
rekordo turinio daina “My Sveetheart is 
Somevvhere in France’’ (Mano mylimas yr’ 
kur-nors Franci joje).

OVER THERE A 2306—75c 
(Užrubežyje)

Plačiausiai dainuojama ir populeriškiau- 
sia šių dienų kareiviška daina: “I May be 
Gone a Long, Long Time,” (Gal ilgai, ilgai 
aš nesugrįšiu) yra kita lyginai gera karei
viška daina ir abi yra dainuojamos gerai 
žinomo “Peerless” kvarteto.

FOR THE FREEDOM OF THE
W0RLD A 2347—75c

(Už Pasaulio Laisvę)

(Sudie Broadway, sveika Francija)
šioji daina yra dainuojama “Peerless” 
Kvarteto ir joje slepiasi daugiau kas, negu 
vien populiariška arija už tai, kad čion iš
reiškiama tikras patriotizmo jausmas. Toji 
daina turi tą bėgį, ir ritmą maršuojanČių 
kareivių. Ant antros-gi pusės yra kita ka
rės laikų daina “Somewhere in France is 
Daddy” (Kur-nors Francijoje randas tėtė)

TRAMP, TRAMP, TRAMP, THE 
BOYS ARE MARCHINtf

A 2357—75c Columbia Grafonola, už $215

nenuramindavo, viltis palikdavo 
viltimi. Tik karčios ašaros pa- 
tvindavo, ir siela suspausta de
javo. Ne, draugai, skausmai ir 
vargai neužspasdė musų šven
tų siekinių, bet dar labiau širdis 
tvaksėt krutinėja pradėjo. Ilgai 
drumždžiojosi padangėse debe
siai, vėsu los kilo ir jau rodos 
tuojau užstos naktis, ir reiks iš
nykti tamsumoje. Bet ne, da 
dažnai, dažnai užsidega širdis; 
gimsta krutinėję išnaujo puiki 
viltis ir Įstabios kanklės augino 
mums sielas ir žadino siekti

mylėjo, žvaigždė tiesos, gyve
nimo, vilties ir meilės negali už
gęsti! Jai lemta per amžius ži
bėti...

Gyvenimas ir darbai Tolsto
jaus yra toji šviesi žvaigždė, ku
ri veda prie savęs pažinimo, prie 
žmonijos meilės, prie tobulybės. 
Pažinimas Tolstojaus yra paži
nimas paties žmogaus. Siela jo 
yra atvira, prakilni ir jausmin
ga. Jis dalinosi mintimis, jaus
mais, pergyveniniais ir kentėji
mais su visa žmonija. Jis liepia 
pažinti save! Jis liepia tapti

dienų, vėlė mano atskrenda dan
gun; tenai aš matau ką-tai ste
bėtinai puikų, baltą, ilgą ir jau
čiu, kad tai yra mano inotiua. 
Tas baltumas apsupa ir glamo
nėja mane, vienok a jaučiuosi, 
lyg nepažinčiau jos ir jaučiu ne
ramybę. ‘Jeigu tai esi tikrai tu’, 
sakau aš, ‘tai pasirodyk man ge
naus, kad aš galėčiau apkabin
ti tave.’ — ‘Argi tau negerai 
taip?’ ‘Ne, man labai gerai, te- 
čiaus tu negali kutenti manęs, ir 
aš negaliu bučiuoti tavo ran
kos...’ ‘Nereikia to, čia ir taip

Mušimas būgnų, ragų šaukimas ir garsi 
muzika pilnos pučiamų instrumentų kape- 
lijos priduoda šiai patriotiškai nielddijai 
nepaprastai daug gyvumo. Iš kitos - gi 
pusės turime tą naują ir populiari’ką šmo
tą “Everybody is Jazzing it” (Kiekvienas 
tai džiazina)

(Viens-du, viens-du, vaikinai 
maršuoja)

Gaivi karės daina, kuri net širdį sudrebi
na. Viena garsiausių Amerikos kariškų 
dainų. Iš kitos pusės to pat rekordo tu
rime “The Battle Cry of Freedoni” (Karės 
Laisvės šauksmas). Abi šios dainos dai
nuojamos Columbia Stella Kvarteto.

DEPARTURE OF AMERICAN 
TR00PS FOR FRANCE

A 2354—75c. 
(Išsiuntimas Amerikos Kareivių į 
Franci ją)

Su pagalba šio rekordo jausiesi beesant 
tarpe to didelio judėjimo, kurs draugauja 
išplaukiančiam transportui; čia kapelijos 
grajina, kareiviai šukaulja, nuo laivo gir
dėti atsisveikinimai, komandos, laivo švil
pimą — viskas yra. Iš kitos-gi pusės tu
rime “Arrival of the American Troops in 
France” (Pribuvimas Amerikos Kareivių 
i Franci ją).

Columbia Grafonola už $55

Columbia Grafonola už. $18
Kiekviename mieste ir miestelyje Suvienytose Valstijose randasi COLUM
BIA pardavėjų. Negalint surasti COLUMBIA pardavėjo jųsų apielinkėje, 
rašykite tiesiai mums ir pareikalaukite dovanai jųsų kalboje duodamų ka
talogą. Šiame kataloge rasit surašą vėliausios muzikos ir dainų. Dainos 
dainuojamos geriausių pasaulės dainorių jųsų kalboje. Muzika yra graji- 
jama geriausių kapelijų, orkestrų ir solistų.

Reikalaudami Katalogų, rašykite sekančiu adresu:

šventus idealus. Staiga nyksta 
debesiai, ir saulė skaisti raudo
na savo karštais spinduliais pra
dėjo spindėti jautriose pažan
giosios moksleivijos širdyse. 

Prašvitus laisvės dienoms jau 
Aušrininkų Konferencijoje visi

žmogumi pilnoje to žodžio pra
smėje.

Tuolaikiniai rašytojai vadino 
Tolstojų tėvu. Jis lieka tuo pa
čiu tėvuku ir šiandie ir gal ne- 
greitai ateityje rasis panašus 
Tolstojus, šiandie jam lygaus

puiku’, — sako jinai, ir aš jau
čiu, jog tikrai yra puiku, ir mu
du sykiu skrendame augščiau ir 
augščiau’.”

Ir ištikrųjų, Tolstojaus dvasi
nis gyvenimas yra lai skridimas 
“augščiau ir augščiau”, arčiau ir

Columbia Graphophone Company
International Record Department

102 West 38th Street New York

Daugelis kitokių madų, kurių 
kainos yra nuo $18 ir augštyn.

Perkant Grafonolas ar rekor
dus, tėmykite šį vaizbos ženk 
lą,—tai atsakomybės ženklas

atstovai pilni vilties ir karšto 
noro nutarė atgaivinti “Aušri
nę” ir varyt toliau darbą pra
dėtą musų pirmųjų draugų. 
Draugai! padėkite mums kas 
kuo galit varyti prakilnų tą dar
bą. Draugai, palaikykit kas ma
terialiai, kas raštais ir kuo tik 
kas išgali, idant musų idėjinė 
draugė “Aušrinė” vestu mus 
prie tos žvaigždelės, kurios mes 
taip trokštame. Idant geriau 
galima butų palaikyti jąją, kvie- 
čiame orga r* izno t is ir organi- 
zuotą visuomenę, o ypač (pa
žangiąją) moksleiviją sudaryti 
su milinis ryšius.

Draugai, meskim svajonę ir 
nusiminimą, prauž skaudus ver
petai ir sulauksime dar šviesios 
gadynės! Tada mes stiprus ir 
galingi sueisim laukuose Lietu
vos ir vieni kitiems rankas iš- 
naujai atgimstančiai Tėvynei.

I darbą, broliai, vyrs į vyrą 
Šarvuoti mokslu įstabiu 

Paimsime arklą, knygą, lyrą
Ir eisme Lietuvos keliu!

Aušrininkų Centro 
Pildomasai Komitetas.

P. S. a) šį atsišaukimą pra-

nėra. Taigi susipažinkime su 
juo. Skaitykime jo ratšus ir gy
venimą.v

Visas Levo N. Tolstojaus gy
venimas yra labai žingeidius ir 
begalo turtingas visokiais atsiti- 
kinui-atsitikimais. rėčiaus šia- c

me rašinėlyje stoka vietos smul
kmenoms. Bandysiu pabriežti 
lik vaizdingiausius atsitikimus 
ir pergyvenimus.

L. N. Tolstojus gimė rugpjū
čio 2(8 (rūgs. 10) d. 1828 m., o 
mirė lapkričio 7 (21) d. 1910 m. 
Ileiškia, gyveno 82 metu ir ke

letą savaičių. Toks ilgas am- 
žius suteikė patogią dirvą, kurio
je išsivystė augščia ilsieji ir že
minusieji jo jausmai.

Tolstojau motina paeina iš ku 
nigaikščių Volkonskių šeimynos, 
o tėvas — iš grafų Tolstojų. To
dėl ir jaunutis Leo tankiai ir 
nekartą didžiavos savi) kiltu pa
ėjimu, o ypatingai grafo titulu.

Iš pat mažens Tolstojaus gy
venimas yra nepersaldžiausias. 
Jis dar kūdikiu būdamas neten
ka savo gimdytojų. Lieka naš
laitis be tėvo, motinos! Savo mo
tinos jis visai nepamena. Jinai

arčiau prie žmonijos meilės, prie 
tobulybes, prie pažinimo. Ger
bime dvasinio paveikslo savo 
molinos apsireiškia gerbimas vi
so pasaulio motinų. Jo siela įie
ško susiraminimo, įieško moti
niško jausmo ir paguodos! Ku
nigaikštienė Volkonskaja, romą 
ne “Karė ir Taika”, yra paveiks
las Tolstojaus motinos.

Savo tėvą Tolstojus pamena 
gerai. Jis mirė, kuomet Leo tu
rėjo 9 metus. Jis buvo geras ir 
teisingas žmogus. Romane “Ka
re ir Taika” jis perstato savo 

levą ypatoje Rostovo. Tai yra 
ypata, kuri “niekuomet ir nei 
prieš ką nepasižemindavo.” Tas 
nepasižeminimas ir (a meilė lin
kui sūnaus yra branginama ir 
pagarboje laikoma iki pat Leo 
mirties.

Po motinos ir tėvo mirties To
lstojus pasilieka globoje tolimos 
giminaitės, Tatjanos A. Ergols- 
kos. šioji moteriškė pilnai už
ėmė vietą mirusios motinos. 
Tolstojus gerbia ir myli ją kaip 
tikrą savo motiną. Jis perstato 
savo auklėtoją paveiksle mote

riškės pasiaukavusios laimei ki

lų. Svarbiausioji jos ypatybė 
buvo meilė visų žmonių. Tols
tojus pats sako; “Dar kūdikys
tėj jinai išmokino mane mylėti. 
Jinai ne žodžiais mane to moki
no, bet visa savo esybe užžavė
davo mane meile. Aš mačiau, 
aš jaučiau, kaip gerai jai buvo 
mylėti ir supratau meilės lai
mę.” Tolinus mes matome, kad 
ir pas Tolstojų iš pat kūdikys
tės randasi toji meiles ugnele. 
Taip jis prisipažįsta: “Atmenu, 
kad sykį aut kauro seklyčioj, tu- 

rejau metų penketą, aš užvirtai! 
už jos; jinai glamonėjo, dasily- 
tėjo mane ranka. Aš sučiupau 
tą ranką ir pradėjau bučiuoti ją, 
ir verkti iš tipros širdingos mei- 
ir verkti iš tikros širdingos mei- 
gema!

' (Bus daugiau.)

deda atšalti ir baltučiai sniego 
krislai veikiai pasirodys ore. 
Gamta apmirs ir lauks išgelbė
tojo, linksmučio pavasarėlio. Vi
sokie gyviai taiklusis prie aplin
kybių, prisitaikins prie aplinky
bių arba mirs. Mirs! Kaip žiau
riai skamba pastarasis žodis... Ir 
kas svarbiausia, kad gamtoje yra 
tiktai vienintelė bausmė—mir-

bė...
Panašus paveikslai labai ai

škiomis spalvomis yra nupiešti 
tarp moksleivijos. Tarp lietuvių 
moksleivijos Suvienytose Valsti
jose. Jeigu paimti moksleivių 
skaičių, pamatysime, kad jis yra 
visai mažas. 'Pečiaus, jeigu pa-

Moksleiviai.
Dienos kas kartą vis darosi 

trumpesnės. Saulutė nuolatos ir 
pamažėl ritasi tolyn. Dangus ga
na tankiai prakiura ir vilgina že
melės veidą. Oras sparčiai pra

tis. Miliūnai gyvūnų, kurie bus 
persilpni kovoti su dievaičiu ru
deniu, ir deive žiema, turės mir
ti, amžinai užmigti. Likimas

imsime skaičių ir aplinkybes, 
labai nusistebėsime. Ir ištiesų 
stebėtina, iš kur tiek daug ener
gijos ir pasišventimo randasi 
pas moksleivius. Lyg skruzde, 
neša naštų kelis syk už save <li-

žaidžia visais...
Žmogus ir-gi yra gamtos žai

smė. Jis veda karčiausią kovą 
už būvį beveik kiekvienoje va
landoje, kiekviename momente. 
Nuo pat gimimo iki grabo len
tos, jis visuomet apgaudinėja sa
ve. Laukia, viliasi ir siekia prie 
ko tai geresnio, augštesnio ar 
prakilnesnio. Ir taip, viliodamas 
save per keletą dešimčių metų, 
pagalinus, amžinai save užmir
šta, užmiega, miršta... Gyveni
mo, vilties ir meilės saulutė nu
sileidžia ir nepermatoma, amži-

1 na tamsa užviešpatauja... Ramy

desnę. Beabčjonės, ne vienas 
tampa parblokštas, prislėgtas 
gyvenimo sunkiąja našta. Bet 
tas nei kiek neatima drąsos... 
Priešingai, paakstina sparčiau 
griebtis už ginklo ir visais gali
mais budais veržtis pirmyn. Pa- 
žvelgkime į moksleivių gyveni
mą ir pamatysime-, kad jis pilnas 
kartybių.

Pirmoje vietoje, beveik visi 
lietuviai moksleiviai yra betur
čiai, nuskriausti darbininkai ar 
jų sūnus. Žiaurus kapitalas su
rakinęs laiko visus^^is nežino 
skirtumo. Jam visi vienodi ir vi-

si broliai iš ko gali pasipelnyti, 
'l ik persistatykime. Vos spėja a- 
teiti “dyklaikis”, “vakalijos” ir 
užsidaro mokyklos duris, po vi
są Kolumbo žemę pasklysta 
moksleivių būriai. Tuose būriuo
se randasi vienas-kitas ir lietu
vis. Daugumas moksleivių turi 
dyklaikį pilnoje to žodžio pras
mėje, bet jie ne lietuviai... Jie sū
nus žmonių, tėvų, kurie rūpino
si likimu savosios moksleivijos; 
kurie stengiasi auklėti jaunųjų 
gentkartę. (ii lietuviai <i«ir prie 

to nepriaugo. Todėl lietuviai 
moksleiviai ir yra vieni iš tų už
mirštųjų ir praamžio valiai pa
liktųjų gaivalų. Musų mokslei
viai neturi progos pasigrožėti 
gamtos grožybėmis; atgaivinti 
nuvargusį kūną ir dvasią; netu
ri laiko pailsinti iškamuotus ir 
nuvargusius dirksnius. To jie 
nepažįsta. Tas jiems yra sveti
ma

Vos tik nuskambina paskuti
nis skambutis ir užsidaro moky
klos duris, visų veidai nusiblai- 
vo. Vakacijos! vakacijos, taip ir 
skamba linksmai! Bet lietuvis
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iasi streikam
d kaip, Chicagoje gali kilt

Nesenai mat sker-Kų SIU 
dyklų darbininkų unija nutarė 
pareikalaut algų padidinimo. 
Tuo tikslu buvo išrinkta speci- 
alė delegacija, kuri turėjo įteikt 
samdytojams darbininkų reika-

skerdyklų karaliai netik kad ne
norį padidinti savo darbinin
kams algas, bet stačiai nepri
ėmę jų įgaliotinių. Darbinin
kams, vadinasi, dabar lieka pa
sirinkti vienas iŠ dviejų — dir
bti už dabar gaunamas algas, ar 
kovos keliu priverst samdyto
jus išpildyt savo reikalavimus.

I ’žvdkar vakare organizuotų
jų darbininkų vadai laikė posė
dį, kuriame tapo nutarta kreip
ties į gęneralę skerdyklų darbi
ninkų linijos" valdybą reikalavi
mu, kad streiko paskelbimo 
klausimas butu leidžiamas fvi- 
suotinam unijos narių balsavi
mui. Balsavimas, manoma, tu
rės įvykti bėgiu sekamų dviejų

• v •savaičių.
Jeigu visuotinuoju balsavimu 

bus nutarta paskelbti streiką, 
tai jin bus įvelta netik Chica- 
gos, bet taipjau St. Louiso, O- 
mahos, Kansas City’o ir Denve
rio skerdyklų darbininkai —*■ G

viso virš GO t ūksiančią žmonių.

Nemotą senąjį

Teisėjas Kendal! vakar nu
baudė $190 ir teisino lėšų vaiką-

senai pavogusį tūlo B. K. au-

Jaunasai vagilėlis 1915 metais 
buvo kaltinamas ir nubaustas 
už pavogimą virš šešios dešimts

Pagalvokite pirma, 
egu mirsite.
Vyrai, bukite atsargus ir pa
drikite pirma negu mirsite— 
ida mirti. Dalykas mat tame, 
id šoferių unija ir graborių a- 
iciacija pranešė padariusios 

nuo sausio

k

su t

ienai
Vadinasi, šo- 
i irgi norį 
iešpaties die-

Nelaime
neaĮisižiiirėjimu 
State galviu k

ant

avo žinios nuo brolių

nuo

cijon ir nusišovė.

Persergsti krau- 
tuvninkus.

Maisto administratoriui tapo 
pranešta, kad tūli krautuvnin-

su maisto ad-

ministrą toriaus pa tvarkymais, 
tai yra: vietoj parduot pirkėjui 
tiktai d u s v a r u kas sa
vaitę parduodama po dešimtį ir 
daugiau. Krautuvninkai tapo 

persergėti, būtent, jeigu jie ir 
ateityj nepaisys maisto adminis
tratoriaus patvarkymų, busią 
patraukti tiesom

mokyk-- 
jas prie 
aiškinti

Aiškins vaikams 
karės priežastis

Nacionalė saugumo 
siuntinėjo laiškų į visų 
lų valdžias, kviečiant 
viso dabar mokinamo
vaikams dar ir apie dabartinę 
karę — jos priežastis, istoriją ir 
tt.

Mokyklų superintendentas, 
Shoop, mielai pritariąs sumany
mui. Manoma todėl, kad ne? 
užilgio tatai bus pravesta gy
venimam

Pardavinės pieną 
be pelno

Neužilgio Chicagoje manoma 
įsteigti t.v. pieno stotis, kur bus 
pardavinėjama pienas be pelno, 
vadinasi, daug pigiau nei kad jį 
pardavinėja kompanijos. Pir
moji “pieno stotis” bus atidary
ta vakarinėje miesto dalyj-.

Pieno stočių įsteigimu rūpi
nasi tam tikslui sutverta orga
nizacija, kurion įeina keliatas 
draugijų.

Drąsus 
banditai

Nežinomas blogdaris vakar 
po pietų užpuolė du pieno išve
žiotoji!. iš vieno atimta 4 dol., 
iš kito — 24. Plėšikas pabėgo.

Areštavo po
30 metų

Šiomis dienomis Kentucky 
valstijoj tapo areštuotas tūlas 
chieagietis, Salomon Muilins, 
kur 30 metų atgal susivaidijęs 
užmušė savo bendrą llubbardą. 
Soloinonas jau turi virš 50 me
tu amžiaus.c

TOVVN OF LAKE

Paskaita
Uni-

meni svetainėje, 4630 Gross avė.

rius itarold Genu Moulton,

ir darbininkai.” Visi tie, km
supranta anglų kalbą, prašomi

ROSELAND.

RainboAV teatre, Micbigan avė.

Council rodys krutumuose pa
veiksluose Mooney bylą, San 
Francisco.

Jtuopos veikimo

jimo 25-toji kuopa sparčiai au
ga narių skaičium. Pav., perei
tame susirinkime kuopon įsto
jo net 8 narės. “Aušros” kam
bariai kur .kuopa iki šiol tai
kydavo savo susirinkimus, pa

PAIN-EXPELLERd^ 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris vk, 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 

kad gausite visada tą senai išbandytą 
: gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 

suklastuotais vaistais, parduodamais 
’ j.

eną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

ikclio ženklas „INKARAS” ir žodis 
o taipgi musų pavardė. ♦

Pilnai tikėkite, T 
gyduolę tokio pat 
duokite apgaut 
už pigesnę čienią 
Šią S< 
pakelije, 1 
butų ant pa 
„LOXOL“ 
Tikrasis PA! \’-EXPELLER!S parduodamas visose

gauti ir tiesiog is mus. Patariame 
65 centus,, nes jame yra gyduolių 
už 35 centus.

s»na&iMxxHas»ss'.

sidarė perankšti ir būtinai pri
sieis j ieškoti erdvesnės svetai
nės.

Finansinis kuopos stovis ir-gi 
geras. Nors pereito vakaro at
skaita dar nesuvesta, bet kiek 
permatomą, bus apie 160 dol. 
pelno. Pusė pelno yra skiriama 
labdaringiems tikslam^, kita eis 
pačios kuopos reikalams agita-

Be to, kuopa yra nutarusi pa
rengti antrą vakarą toj pačioj 
K. of P. svetainėj; gruodžio 16 
d., 1917 m.

Gruodžio 2 d. “Aušros” kam
bariuos atsibus kuopos susiriri? 
k imas. Visos moterįs ir mer
gelės, kur ateis į busimą susirin
kimą ir įstos kuopon, gaus įžan
gos bilietus dykai. Taigi, mo
terįs, nepraleiskite sekamojo 
susirinkimo, atsilankykite visos 
ir prisidėkite prie musų kuopos,

J* G-nė.

Dideles Ristynes
Subatos Vakare, Gruodžio 1 d., 1917, 
Kosciuškos Svetainėj, 38th st. ir Ke- 
džie avė. Pradžia lygiai 7:30 vai. In- 
žanga vyrams 50c ir 35c. Moterims 
dykai. Po ristynių muzikė ir šokiai.

Risis: Martin Curley, vokietys, su
nkios vogos, 230 svarų, suJuozapu 
Bancevičium, vadinamu — “Jaunasai 
Zbyszko” — lietuvių pasaulinis cha- 
mpionas; statoma $50.00. Otto Pra- 
potnick, mylimas ristikas Brighton 
Parke su Bruno Zelinsky, lenkų, cha- 
nipiohu iš Cicero už pirmenybę Chi
cagoje. Tom Rolewicz, lenkų cham- 
plonas, su Bill Jaras, rusų chainpio. 
nu, už $55.00. George Olson su Do- 
menicas Dodiensky.

TIKIETAI PARDUODAMA SALA- 
CH’O BUFFETE.

PEARL ŲUEEN
KONCI’RTINOS

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BRIDGEPORT
“Nėprigulmingųjų” 
prakalbos

nej įvyko prakalbos. Rengė jas 
Švento Petro ir Povilo parapi- 
jondi.

Nors pranešimuos buvo sa
koma, kad prakalbos, ' prasidės 
lygiai 7 vai. vakaro, bet kadan
gi atsilankė suvis mažai žmonių, 
tai rengėjai nenorėjo pradėti 
prakalbų be 8 valandos. Sulau
kus jos vistiek žmonių buvo ne
daug. Taigi kun. Bužynskas 
noroms-nenoroms visgi turėjo 
“apznaiminti” prakalbų atidary
mą. Jisai paliepė ten pat ant 
estrados sėdinčiam savo zakri
stijonui, kad pastarasis atidary
tų prakalbas, ir perstatytų jį, 
kun. Bužynską, kaipo kalbėtoją. 
Taip ir buvo padaryta. Jo kal
bos tema buvo: “Tautiškos lie
tuvių šnektos kapinės — Wil-

Kadangi visu kun. Bužynsko 
kalba sukosi tik apie kokių ten

bedieviu garbinimą argu nieki
nimą, tai daug ir neminėsiu a-

pasakyti,

nas k n ugias”, pasirodo nieku 
nesiskiriąs nuo savo konkuren
tu — “zaležnųjų kunigų”. Jis, 
lygiai kaip ir jo konkurentai,

apdumti ja savo pasekėjus. Skir
tumas tarpe jų yra jei bent tik 
tame, kad jie moka “išgarbin
ti” vieni kilus naklvdčliais, “ne-

Kun. Bužynskas, beje, kiek 
drūtas šaukė ant sau netinka
mų asmenų, kuomet šie nerpita- 
rė jo užmonytom “lietuviškos 
šnektos kapinėm.” Prieita dar-

tapo areštuotas neva už kėlimą 
triukšmo, nors jis nei žodelio 
neprasitarė prieš kun. Bužyns-
ką. Vėliaus, beje, “klaidla” ta
po atitaisyta: žmogelis buvo pa
lšuos uolas. Tai matot.

vienę keistybę. Bekalbėdamas 
apie “lietuviškos šnektos kapi
nes” ir tikrą ir netikrą “vierą” 
musų kunigėlis taip susimaišė, 
jogei atsidėjęs ėmė prirodinėti 
savo klausytojams, kiek lietuvių

jo ir šv. Juozapo ir kokie nevi
donai yra tie airišiai, kad jie ne
turį ten nei vieno šventojo ir 
tt.

kas kunigas R. Jaschko, kurs ir
gi tiek pat tepasakė, kaip ir 
kum Bužynskas. —J. Aceris.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
Vyriausiame pačte, Clark ir 

Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačio ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised AViiidovv, Adams St.

Klausiant, reikia paduoti lai- 
yraškų numeris. Laiškai 

šiems:
3614 Daveiko. Adolf
3630 Jenkuna K
3651
3655
3656
3666
3668
3676
3679
3684
3690
3694 Wyuelanskpj M

...• *• ■

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Muslat Jozef . i 
Niekrasz Wincępt.... 
Norvaicz \Vladifiihiw 
Rindokas ’ P \ į • 
Rosinsk Roman . 
Sidor Majk 
Smolenski Jųe; 
Starosta; piginę 
Watijkoni^ •

šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras ........ 7%—8%c 
Miltai (Maišas)

14 bačkos maišąs ...... 2.80—3.09 
% bačkos maišas ...........1.43—1.58
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c 

Rugių Miltai Maišas
Bohemini! style % bač... 1.32G.45
5 svarai ............................ 32—35c
Juodi, % bačkos ........... 1.20—1.35
5 svarai .............. 29—34c
Graliam miltai 5 sv. maiš. 30-35 

Corn Meal
Balti ar geltoni .

Maisas (Hominy), svaras 
Ryžiai,

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

Bulvės
N 1 Wis., Minn. ir Dak.

Pienas
Condensed, geriausis .
Vidutiniškas ...............
Evaporated, nesald. ...

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių ................
Plytose ............................

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

Kiaušiniai
Švieži extra ....... Gli
Refrigeratorių, extpa ..
Tefrigeparorių N 1 ...

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

Slyvos, geros svarui........
Vidutinės .4.........................
Prastesnes ......... ........

Kumpis, geras, svarui....
Prastesnis ......... .

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

Taukai
Dėžutėj ..........................

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

Kalakutai
Švieži................ ..........
šaldyti .................... .

Vištos
Šviežios........................
šviežios ......................
Šaldytos ......................
šaldytos ......... ............
Gaidžiai švieži ...........
šitokiomis kainomis groserninkai 

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

svaras 
5%-6%c 

t ....6 —7c 
svaras 

.. 10%—14 

.... 10—13 
(Pėkas) 

. ,,..35—41 
(Kenas) 

... 16—21c 
16%—18¥jc 
... 13—15c 

svaras 
47y2-i52% 

. 45—50%c 
svaras 

... 32—35c 

... 31—34c 

.... 29—33 
tuzinas 

.... 53-59 
36 y2—42i/2 
34%—40y2 

svarui 
17 y2—20 y2 
.... 16—20 
.... 13—17 
.... 13—16 
.... 11—14 
.. .. 33—37 

31 y.—351/2 
.... 45—56 
.... 40—44 

svarui 
... 33—36 
. 32—37% 
.... 31—36 
,, 241/2—31 

svarui 
4... 35—41 
.... 30—35 

svarui 
.... 24—30 
... 26—36 
.... 23—28 
... 23—27 
.... 20—24

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

Ūabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augito arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri iisiun- 
čiame dykai.

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

Geriausia Krautuve
dėl. pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pa* 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
ka(| auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei. nebus auksas, tai $50 nagrodoi 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren 
^0Bkam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą ra 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, na 
laukite ilgai, net ateikite pas mana 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantm* 
ju arba sugrąžinu pinigus*.

G. MILLEŽ' akių specialistas,
* PETER A. MILLF/R, opticlan 

" Tel. Canal 5831
2128 Weat 22-ra gatve. Chicaga

t1A5TERi |5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gąuti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
' Visiir reikalinga dalu* " 
jų, trimerių, rankovių;
Ir skylučių dirbėjų.' 
pręserių ir siuvėjų elekt 
sinonyjs. Darbai lauk:

įtros ma- 
_____ :ia. At

eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.
' Specialis skyrius merginoms 
; Duodama diplomai.

Patrenos daromos pagal Jų- 
sų miera—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. ^aSnicka, Perdėtinis 

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

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo Ir aubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numerio: 
1664 MILWAUKEE AVĖ., Chicago, HL 

Tel Humboldt 97.

0R.W. YUSZKIEWIC<

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
&as turi skaudamas arba silpnas aki*, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa» s®#

1155 Milwaukee Avė
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar., 
tfedtlim**'' «’U» 9 rvto iki 1 po

WISSIGDaktaras
Seno KraiausSpecialistas iš

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga l krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TĖMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo I ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5338

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėlioniis iki 12 dienų 
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

Ka-tik išėjo iš spaudos

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius,' 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.
Gaunama “Naujienų” 

Knygyne.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

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

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Vyrišky Drapanų Bargenib 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa^ 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $11 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3XK 
iki $7.50.

Atdara kasdieną nedaliomis ir vi
karais.

' S. G O R D O N
1415 S Halsted St... Chicago, JSi.

Visas 2 aukštas.
Valandos kasdien nuo 9-7. Ned. 10-12

20 inety patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street Valandos: nuo I ryte 
iki » vakaro: nedali, 
nuo 10 iki 11 dienų.

Kampas 47 St.
Telephone Yardi 4117

AKIŲ
Akla Egzaminuoja Dykai
k Gyvenimas yra tai-

■ šias, kada pranyksta
><

J ril.t* OiiMh.lmom.,

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

VALANDOS: Nuo 9 ižryto iki vaka- 
Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2434.

tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-ros 
lubos.
rui.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tfasornaa per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akuleris.

Gydo aitrias i> chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tli 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
S 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

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

3149 S. Morgan Bt. kertė 82 «L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas, 

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukes Avė.

Kampas North Avo , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakars.

ij Tel. Armitage 984

DR. A, J. KARALIUS
Gidytojas Ir Chirurgas

į • X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.
III 

.....................................— .... ....................... I

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 metai praktikos

PASITARIMAS DYKAI
Dr Whitney

505 S. State st., kertė Congress 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
Nedėkiieniais 10 iki 2 popieti;.

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

■ OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavltt St.
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak.

Tel. Canal 3877.

Telephone Drover MII

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiki 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto', 4—6 po plati, 1—4 
vakare, Nedėldieniais 10—1 po piafv 

3354 S. HALSTED ST., arti 14 SI 
CHICAGO. ILL.
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J dirbtuvės durų. Prie

—Nieko nemoku. , Duokite 
man paprasto darbininko darbą, 

moksleiviai tankiausiai atsa-

»

Dar anksti. IHrbtuvės duris

usį ir dulkėtą-milžinišką namą 
lirbtuvę. Tuojaus prisimena

ko.
Taip tai dedasi tame marga

me pasaulyje. Gi pasisakyk, kad 
moki Herai matematika; žinai

N A W 9 i ■ N O 8, UMcago, HL
pravirksta ir žmones pradeda at
šalti, jis skundžiasi savo drau
gui :

“Gdy przyjdziemi ten swiat 
porzucic,

draugiškumo, meiles ir užjautos

knygos, iš kurių jis sėmė žinias 
ir išminti, iš kuriu sužinojo apie 
vandepuolius, kalnus, sodus, u- 
pes ir upelius, girias ir gojelius. 
Atmena, apie draugų pasakoji
mus apie linksimas vakacijas ir, 
pagalinus, prisimena, kad Lietu-

studijavai biologiją, istoriją, ir 
lt. p., tas nieko negelbės. Darbda
viai įieško raumenų, o ne smege
nų.

(ii tie moksleiviai, kurie gau
na nors ir nepakenčiamiausį 
d arba, dirba ir kentėdami tau- K

Melodyę zgonu mą wypraw- 
na?

Rzucileni przeciez go j už daw- 
no...”

Stanislovas

Ji švietė labai skaisčiai ir atei

įmena gamtos grožybės, bet
atėjus rudeniui, butų galima ki
tam kapitalistui už mokslą užsi
mokėti, o už valgį, knygas ir

hivv! jos renkasi ir dau-

darbių būriai. Darbininkai, dir
bantieji šioje dirbtuvėje, turi pa
skirtus vartus pro kuriuo, link
smai šnekučiuodami ir juokau
dami, renkasi vidun. Mokslei
vis ir šiaip jau didokas būrys 
žmonių stovi prie uždarytų du-

mas leme kitaip... Jo dramos, 
lyrikos ir dailės abelnai genijus 
užmigo. Užmigo amžinai... Jum 
nelemta buvo klestėti. Jis žuvo...

Kuomet likimas nebežais žmo
gumi? Kuomet... J. T. V..

J. T. Vitkus.

už jų

po trumpukės valandėlės at-

ieško ne tai dairosi.

ti.
Prie tokių aplinkybių musų 

visuomenė du r tankiai 
apkaltinti moksleivius
“lu'veiklumą”, t. y. ,nerašymą į 
laikraščius ir nesidarbavimą 
prie draugijų. Yra šventa prie
dermė kiekvieno atiduoti drau
gijai, žmonijai, savo geriausius 
jausmus, žinojimus ir patyri
mus. Pasidalinimas mintimis 

ia progresą, pirmyneigą.
po “dyklai-

mokyklon, reikia atsilsėti 
pačiu sykiu atlikti mo- 
priedermes. Vargas ir 
perdėm. Vienok mok- 
nenuleidžia rankų ir

įvairus balsai
AR - GI?

(Atsakymas Darbininkei) 
Onytei).

kurio veidas labai panašus i 
nati menulį ir kurio apatinė 
ia perstatų klausimo ženklą, 
ubai skubinosi sakvti ar klau-

Bet kuomet gristi 
kio" 
ir tuoin 
kyklos 
skurdas

“Moksleiviu Keliuse” tūla 
Darbininkė Onytė, straipsnyj 
Musų Moksleivės duoda vėjo lie
tuvaitėms moksleivėms.

Reikia prisipažinti, mes labai 
nusistebėjome, perskaičiusios to
kius priekaištus. tuo labiau, 
kad mes jų neužsitarnavome.

būrio.

širdį

Kad tik

o g<iuti?
atsako neku-

plakti 
masto v
javus?

tas juodusis ar anas ru- 
s už akių man neužlį- 
ekvienas stumiasi, kad 
us prie ponelio būti.Čia

arčiausia visų.

$ gal jau dieną kitą neper

esigruskite! Sustokite j ci- 
urį aš norėsiu, tą paimsiu, 
i suriko ponelis.

kuograiėiausia sustojo i

netoli nuo ponelio. Praside- 
darbininkų priėmimas. Kurdu

tvirti, raumeningi ir jauni vyrai, 
tuos priima, o senesnius ir men- 
.kesnienis liepia kitą dieną ateiti 
arba visai nusiskundžia neturįs 
tokio darbo. Daeina ir iki mok-

kanas moksleivis, beveik ašaro
tomis akimis, žiuri į nutukusį ir 
sotų darbdavį ir jaučia, kad is 
jam lieps ateiti ryto ar gal dar 
bloginus. Pagaliams klausia:

Kur Jus dirbote pirmiau?

pone.
Kokia mokvklą lankai?
Daug mokyklų esu lankęs,

universitete.
laibai man gaila, kad aš ne-

die neturiu Tamstai darbo. A- 
teikite lyto,—atsako ponelis ir 
tuojaus pradeda kitą klausinėli.

Ašaros pasirodo moksleivio 
akyse ir nusvyra galva. Piktu
mas ir neapkanta perima visą ir 
giliai suraukia kaktą. Eina jis 
nuo tos dirbtuvės prie kitos. Bet

)

patį girdi. Gi alkis kankina kas 
kartą labinus...

Esant panašioms aplinkybėms 
dsai nestebėtina, kad nekurie 
moksleiviai visai nupuola dva
sioje ir tampa pesimistais, miru-

įranta prie kentėjimų ir kenčia 
tanlriai. Pasiskusti jie neturi

uų prie vienos dirbtuvės durų ir 
iuomet “bosui” nusibosta saky- 
i “ateikite ryto”. , duoifa jam 
>rasčiausį darbą, nes žino, kad 
lirbs vistiek koki tik neduosi.

ik la usia

ciąją visuomenę. Nėra los savai
tės ir nėra to laikraščio, kuris ne
talpintų moksleivių rašinėliu.

nima, tas nesiskubins smerkti
c

musų. Amerikos lietuvaičių

nors
mokslei-

msioji vi
suomenės dalis, lėčiau eina sy
kiu su visuomene. Ir jie eis tol 
su tąja visuomene, kol tik spė
kos pavelys. () kuomet vieni 
nusilpnės, kiti jų vietą užims... 
Mes lindime prie kapo Kudir-

mažinus išlaidas. Dirbti prisiei
na daug, miegoti mažai. Ketu- 
riu valandų miegu tankiai C c k '

iioinis ii

rei-

Ir po to viso mums prikaišio
jama širdukai, bučkiai, “svveet

, i tc. Bet ar jie paskuti- 
Ar-gi jau pas mus nesi

randa jiems panašių. Butų ne
sąmonė tikėti, kad nėra. Bet ar 
visuomenė paduos savo geib
stančią ranką pirmiau, negu gil
tinė prisiartins, tai parodys 
ateitis. Teisybė, ateitis tamsi ir 
visokie būrimai turi maža ver- c

tę. Tečiaus ant praeities pama
tų yra statoma ateities rūmai!

niai ?

(Pabaiga kitams numeryj).

Stanislovas Wys 
pianskis.

tai nuvyto! Jau 
šimts metų, kaip

tąja žemele. Jis mirė, bet siela 
jo liko tarpe musų. Jo poezijos,

žius gyvuos tarp jaučiančių žmo
nių...C

Stanislovas sunūs Lenkijos. 
Jis ne tik suims, bet ir ‘‘gyvoji 
ugnis Lenkijos žemes”. Gimė 
1897 m., Krakuvoj, o mirė Lap
kričio mėnesyj, 1997 m. Stani-

neišgydomos ligos pačiame tvir
tume, jaunume, kuomet genijus

ti.
Jo dramatiški veikalai užima

pini gyvumo.
atspindi juose

čiantįs asmens. Svarbiausia iš

kričio naktis”. Prakeikimas”, 
“Teigėjai”, “Išliuosavimas” ir 
daug kitų. Trumputis buvo Sta
nislovo gyvenimas, bet darbais 
turtingas.

veik greta Mickevičiaus. Jo sie
la. panašiai kaip ir Mickevičiaus,

Bet, kuomet širdis

paraisoj randasi apie devynios ar 
daugiau lietuvaičiu. Nekurios

Vadinasi, tuo norima pasaky
ti, kad moksleivės visgi nevei
kia. Tai netiesa. Valparaisietės

giau, lai ir nemažiau jos veikia 
už vyrus. Juk D. Onytė negali 
užginčyti, kad lietuvaitės nesi-

kiai grumiasi su gyvenimo vilni
mis, tečiaus nei valandėlei neuž
miršta kiltų žmonijos idealų. Jos 
stengiasi įgyti kuotkmgiausia 
mokslo, kad paskui galėtų juo 
pasidalinti su kitais.

Manome, kad jos pačios sugebės

Baigdama D. Onytė sako: 
Paliaukime apkalbinėti viena

paliaukime tai darius! Paliauki
me klausyti doleriniu marksiz- 
mo klapčiukų. Nesiduokime,

kumo; neklausykime ir netikė
kime jų tuščioms frazėms. Sten- 
gkimės sveiku protu dalykus 
gvildenti, jieškoti atsakymų sa-

šalį patarti Darbininkei Onytei, 
kad kitą kartą jinai nesidrovėtų 
parašyti savo pavardę. Kam ten
slapstytis po pseudonimais.

O. A. Pucevičiutė ir
B. žilvitaitė.

Valparaiso, Ind.

Tariu širdingą ačių draugėms 
ir draugams, nariams Literatu*

už suteikimą man taip labai rei-

$100.00. Dar sykį — ačiū!
Pastarasis atsitikimas verčia 

mane pasakyti keletą žodžių. 
Mes esame visi vargo vaikai, be-Į 
turčiai. 'Pečiaus, mes turime tą

brangus jausmas pilnai apsireiš
kė moksleiviuose, kurie išėmė 
beveik paskutinius skatikus iš 
savo menkučio iždo ir sušelpė 
varge esantį savo draugą, maut'. 
Moksleivio gyvenimas, vargai 
yni suprantami ir atjaučiami 
vien tik moksleiviais ar žmonė
mis, kurie kada nors buvo mok
sleiviais.

Jonas T. Vitkus, Medi. stud.
J___ ISLggL!".ia________

Pranešimai
Vakarinės žvaigždės choro repeti

cijos atsibuna kas ketvergi) vakare J. 
Butkevičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
uennes Avė. Kurie myli dainas, te
gul ateina ir prisideda prie minėto 
cnoro. —Pirm. J. P ui ši b.

Liet. Socialistų Jaunuomenės Ly
gos visos kuopos rengia didelį ma
skaradinį balių gruodžio 28 dieną š. 
m. Illinois svetainėje, kertė Ogden, 
Ashland ir Madison gatvių.

—Reng. Komitetas.

Draugai, padėkite mums! — LSS. 
174-toji kuopa, Brighton Parke, šiuo 
kreipiasi į visas soc. kuopas Cliica- 
goje ir jos apielinkčse prašymu, kad 
jos teiktųsi paremti ją, tariant jos 
rengiamą vakarą, kuris įvyks gruo
džio 2 d. p. Meldažio svetainėje. Mes 
tikimės, kad draugai neatsisakys iš
pildyti tą menką musų prašymą ir 
atsilankys Į minėtąjį parengimą. Tuo 
jie netik kad padės padidinti musų 
kuopelės iždą, bet sustiprins ir pa
čių narių dvasią. Draugai, padėkit 
Niiuns! Apie vakaro programą patir
site skelbimuose. J. Gustaitis.

Ę. St. Louis, III.—SLA. 88-toji kp. 
laikys metini susirinkimą gruodžio 
2, 418 Collinšville avė., Union Tem
ple Hali. Room 204. Turim daug dar
bo allikti. Visi nariai 
lankykite. —P.

būtinai atsi-
Blieka, Org.
212 kuopa.—Kenosha. XVis.—SLA.

Gerbiamieji draugai ir draugės 2-rą 
gi uodžio. 12 vai. Sehlitz Hali bus 
metinis milingas. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus renkama valdy
ba 1918 metams. Be to turime 
ką apsvarstyti. K. Braževičius, sekr.

Indiana Harbor, Ind.—Sus, Liet. 
Am. 185 kpos metinis susirinkimas

daug

tų. Ant Mikaločiaus svet., 2112 — 
13711) SI. — Norinčius prisirašyti 
prie SLA. 185. kp. maloniai kvieeia-

Settlemento Pilietybės Mokykla,—

retų, kad ateitų juo daugiau buvusių
jų mokyklos lankytojų ir kartu tu
rėtų pramogos su naujaisiais moki
niais. Kadangi bus duodama pavil
gų, tai paskiria ir maža įžanga — 5 
centai moterims ir 15c vyrams. —
eiti.

Melrose Park. III ••r—‘iuMM kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj, gruodžio 
2, 12 vai. dieną, Frank ir James sve
tainėje, 23rd ir Lake gtv.—Draugai 
susirinkite laiku, nes turim r’— 
svarbių reikalų aptarimui.

—A. J. Staškus, Org.

REIKIA DARBININKŲ

“DARBAI VyraniH ir Moterimi VI
SOKIOS rųšies metalo 
arba medžio dirbamoje 
ftaiKise, fabriiuuo&e, bu
teliuose, restoranuos, Ka

rtūnuose, ligonbučiuose, raktinėse, sankrovom,
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
.2-ras augštaB.—179 W. Washington et

Indiana Harbor, Ind.. — LSS. 217 
kp. metinis susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, gruodžio 3, A. Mikalavičiaus 
svet.,‘2112 — 137 St. Pradžia 7:30 v. 
vak.—Visi draugai atvykite paskirtu 
laiku. Bus valdybos rinkimas 1918 
metams. Norintįs prisirašyti prie 
vietinės kuopos meldžiami ateiti da- 
bar. -P. Matonis, Rašt. Į yio, lietuviškoj apygardoj.“ AŪHm-

PARDAVIMUI
. KARčIAMA

Maža randa. Gera vieta dėl lietu*

kykit į MONARCH BREWRY.
Chicago.Roseland, III.—Liet. Mot. Progr. 21 st ir Western avė.

Susi 25 kuopos extra susirinkimas į-------------------------- , .
vyks nedėlioj, 2 d. gruodžio, 2 vai.
po pietų, Aušros kambariuose, 10900 _
Michigan avė. Narės, ir norinčios ta- T.___’?___ ......
pti narėmis, malonėkite atsilankyti I moderniškas biznis, kampas 1800 XV 
paskirtu laiku. J. Grybienė, Sekr. zl’7n' ...

PARDUODAMA ant Town of Lake 

47th st., ir tuščias lotas. Savininkas 
gyvena kitur. Atsiliepkite šią savai
tę. 2732 W. 16th Str., A. S. P.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskeltomams kainos:' 

1 colis, syki, centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 23 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
griemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progtj. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pač.tu, arba te
lefonu: Ganai 1506.

PARDUODAMA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tirš
tai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Biz
nis išdirbta per 25 metus. Kampas 
24-t05 ir Oakley avė.

GUST HAHNE, 
2401 So. Oakley avė., Chicago.

PARDUODAMA pigiai barber shop 
arba galima pirkti pusę—už pigią 
kainą. Atsišaukite laišku į Naujie
nas No 254. Chicago.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta p&aukanl u 

vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly- 

| čios setas, tikros skuros, už $20. V& 
Jiausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victroia ib 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 8 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atšilau- 
kitę tuojau*. Gyvenimo vieta: 1823 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių ir pusse

serių. Adomo. Uršulės ir Zofijos Bru
žų. paeina iš Kauno gub.. Telšių pav. 
Tirkšlių parapijos, Likšnakių kaimo. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
atsiliepti. Nataly Bruziutė 
4216 N. Henderson st.. ( hieago, III

Lydia M. Schmidt.
Raeine, XVis.—SLA. 100 kuopos 

priešmetinis susirinkimas įvyks gruo 
džio 2, 2 vai. po pietų, 416 Winters 
svet.. 6-toj gatvėj.—Malonėkite visi 
draugai atsilankyti, nes bus renka
ma valdyba sekantiems metams; tai
pgi privalo kožnas vienas narys už-, 
simokėti iki naujų metų mėnesines 
duokles. —Sekr.A. J. Solton.

North Sidės Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
lapkr. 30 <h 7:30 vai. vak. Knygyno 
kambariuos, 1617 N Robey st^—Ma
lonėkite visų draugijų delegatai at
vykti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. —J. Kalninė, rašt.

XVaukegan, III. —Socialistų Parti
jos Lietuvių Skyriaus priešmetinis 
mitingas įvyks nedėlioj, gruodžio 8 
d., 10 vai. ryto, Liuosybės svetainei, 
8 toj gatvėj. Bus renkama nauja val
dyba, taipjau tarimas apie prisidė
jimą Skyriaus prie LS. Sąjungos. Už
tat visi nariai ir narės nepamirški
te būtinai atvykti.

A. Litvinskas sekr.
J. Radavičia, Organ.

Cicero, 111. Panedėlyj, gruodžio 3 
d.. S. Žvibo svetainėje įvyks Cicero 
lietuvių kooperacijos visuotinas šė- 
rininkų susirinkimas.—;Xrisi ščrinin- 
kai privalote ateiti lygiai 8 vai. va
kare. Labai svarbu. —Koop. Sekr.

SLA. 226 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 2 d. 2 vai 
po pietų Pulaski Park Club svetai
nėj Room B, ant Blackhavvk ir Noblc 
kitę visi atsilankyki!, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
bus renkami viršininkai ateinan
tiems 1918 metams. —Valdyba

Susirinkimas Lietuvių Tautiškų Ka 
pinįų Globėjų (trustees), įvyks nedė
liok, gruodžio 2 d. 2 vai. po pietų, 
Kapinių ofise (Justice, lill.)—♦Susi
rinkime privalo dalyvauti visi globė
jai. nes tai bus paskutinis susirinki; 
mas šiais metais, kur reikės aptarti 
daug svarbių reikalų. —Valdyba.

29 ir 30 Wardo socialistų domai.— 
Visos 29to ir 30to Wardo Socialistų 
Partijos ir Sąjungos kuopos turės 
bendrą “caucus” susirinkimą utar- 
ninke, gruodžio 4, lygiai 8 vai. va
karo Sėt (lemento bute, 4630 Gross 
avė. šis bendras susirinkimas šau
kiamas tuo tikslu, kad nominavus 
kandidatus į aldermanus. Balsuoti 
turės teisės tik pilni nariai, lodei 
kiekvienas ateidamas j susirinkimą 
tegul atsineša savo mokesčių knygu
te. Visi nariai tegu) skaito savo 
priederme atvykti.

Svarbus Pranešimas Chicagieciams 
Meldžiam atsiminti visų draugijų bei 
kuopų, kad subatoj, 9 Kovo (Mareli), 
1918 m., yra rengiamas didelis kon
certas naudai “Laisvės” ir /Naujo
sios Gadynės” — Meldažio svetai
nėj. Todelgi, visos progresivės drau
gijos esat nuoširdžiai prašomos ne
rengi kito panašaus vakaro Kovo 9 
dienoj. — Vakaro rengimo komitetas.

..LSS. kuopos, jeigu kuri turite vei
kalą “Tiktai niekam nesakyk”, malo
nėkite ar parduoti arba paskolinti 
LSS. 138 kp., Cicero, III.. Siųskite 
kaip galite greitai (keturis egremp-t 
liorius) šiuo adresu: V. Shileika, 

? 1840 So. Halsted St., Chicago.

dauskio, paeina iš Kauno gub.. Tel
šių pav., Bernetavo vals., Alsėdžių 
parapijos. Grumblių kaimo. Du me
lai atgal gyveno St. L-ouis, Mo. Jis 
pats ar kas ji žinot malonėsit atsi
liepti. Auna Mažeikienė,
4216 N Henderson st.. Chicago, 111.

Pajieškau savo tėvo Jeronimo Sta
nkevičiaus. arba Joe Stankaus, paei
na iš Suvalkų gub., Garlevos parapi
jos. Augštas, tamsios pažiūros ant 
veido; 50 metų amžiaus, seniau gy
veno E. St. Louis, III. Jis pats, arba 
kas jj pažįsta malonėkite atsisaukt.

Jonas Stankevičius, 
2912 XV. 39th PI., Chicago, III.

Pajieškau pažįstamo — Jono Mo
zaikos, Emilijos Kučinskaitės, El
zbietos Kučinskaitės, Katrės Mazui- 
kytės ir Daratos Variokaites. Paei
na Kąuno gub.. Zarasų pav., Papilio 
parapijos. Aš gavau laišką iš Rusijos 
kariuomenės nuo Martyno Mazuikos; 
jis kreipės prie manės, kad aš jam 
pagelbėčiau surasti jo pažįstamus. 
Malonėkite atsišaukti ..J___

John J. Januševičius
839 XX’. 34 st. Chicago, III.

PėtnyČia, Lapkričio 30, 1917,
DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystep 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išaikirpkif 
šitą, kad atsimintume! mus* adresą.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, I1L

JAUNA PORA turi parduoti tno ■ 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinel, phono-
graph, upright pianų ir tt. Parduodu l 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui ‘
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Priei 
Humboldt Park. Chicago.

(.ERA PROGA PASINAUDOTI
LARAI PIGIAI parduodama storo 

fikčieriai: 1 geležinė šėpa, vertės 
$250.00; 2 sieninės šėpos (\vall case). 
Vienas stiklinis Reisas—12-kos pėdų, 
stiklai 1į colio storio, ir lango stik
lai (frames) vertės 850.00. Parduo- 

išėjimo į karę, 
verli $550.00. atiduosiu už 
Taipgi parduodu naujus ra- 

visai

dama iš priežasties 
Daiktai 
$250.00. 
kandus devyniems ruimams: 
naujas frontruimio visas setas, tik
ros skuros, visos sėdynės ir lunčius, 
1 pianas, 2 pečiai. 4 lovos, 3 stalai. 
Kaina lik $250.00. Kam reikalinga at
sišaukite greit šiuo adresu:

M. G. SAKSALOV
Kensington,

NAMAI-žEMe

111.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45 

šiuo adresu: Kalvės.Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento Šalygatviai, viskas 

i įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x13214. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

Pajieškau savo švogerio, Frank 
YeČo. Pirmiau gyveno Philadelphia, 
Pa. Kauno gub., Šiaulių pav., Svera- 
čių sodos. Meldžiu atsišaukti šiuo1 
adresu: Stanislav Jodeikis,
2013 Canalport avė., Chicago, III. 
Arba kas jį žinote praneškite.

įlatesmų žinių atsišaukite: 
45th St. and Savvyer avė.

Agentas pasisiuntimui

MOKYKLOS

J ieškau savo brolio Jono Motikai- 
čio, kuris pabėgo 27 d. lapkričio, 
1917. Jis yra 5 pėdų augščio, mėly
nų akių, juodų plaukų, 8 melai kaip 
Amerikoj. Paeina iš Kauno gub., 
Tauragės miesto. Kas praneš apie jį, 
gaus $10 dovanų. Jurgis Molikailis, 
1715 So. ('.anai St., Chicago, III.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKŲ B 
RUBUS

Išmokinau) piešimo, kirpimo forma 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankumo. Ui |1B 11- 
mokinam jus siut visokius drabuži** 

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., West«r* ava

SARA PATEK. MOKYTOJA. 
1850 Weils rat

Pajieškau savo dukters Jievos šim-* 
kaitės, 14 melų senumo. Prasišalino 
nuo manęs jau 2 savaitės; tamsiai ' 
geltonų plaukų, mėlynų akių, pailgoj 
balto veido, ant abiejų žandų po ap
gamą; 5 pėdų ir 3 colių augščio. Gir 
dėjau, kad gyvena čia-pat Chicagoj. 
Kas pirmas praneš arba suras ją las 
gaus 5 dolerius dovanų.

Antanas Shimkus, 
5553 So. Koštner Avė., Chicago.

...James AVedeckis legul ateina į, 
Naujienų ofisą atsiimti laiško ir fo
tografijos atėjusių jam iš karės ne
laisvi© Vokietijoj.

RANDAI
ANT BANDOS—randasi gražus pa

gyvenimas, karštu vandeniu šildo
mas, su elektra, maudykle, 6 kamba
rių, su visais įtaisymais, gera šviesa, 
mūriniame name ant kampo, gera 
vieta dėl daktaro, atsišaukite pas 

Joseph J. Ellias,
4600 S. Wood St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA — GERO VEIK
LAUS PARDAVĖJO ŠĖRU DIDELES 
KORPORACIJOS IN NAUJAUSIOS 
MADOS UŽSIĖMIMĄ. GERIAUSIA 
PROGA DARBŠTIEMS VYRAMS. 
ATSIŠAUKITE IN:
CITY HALL SQUARE BUILDING, 

139 N. CLARK STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šiy kainų priskaitoma ir 

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

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

A T.ELEPHONE YARDS 2723 1
| DR. J. J O N i K Ali 15 ]
f Medikas ir Chirurgą? I
■ 3315 S. Halsted St., Chįcagi; I

TELEPHONE YARDS 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So1Halsted St., Chicago.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis^GydytojaB, Chirurgai 
3203 S. Halsted St., Chleage.

Tel. Drover 7179.

J. JOKUBAUSKUI, Bridgęporto 
pielinkės Naujienų agentui, 
kius nuo savo vielos, jo vieti 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Ha

zein

Kaip Rašyti
Laiškus

Lietuviškoi ir
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir-
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai • Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

IMPERFECT IN ORIGINAL


