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Vokiečiai prašę Švedi
jos tarpininkystės

“Panedėlyj (rusų Kalėdų die
ną) mes perėjome tranšėjas. 
Musų kareiviai užreiškė, kad 
jie yra pasirengę visomis pajie- 
gomis remti musų taikos pasta
ngas, bet pridūrė:

“ ‘Atminkite, mes norime tai-

Rusija padariusi atskirą taiką su 
v Bulgarija

True translation filed with the post 
niaster at Chicago, January 11, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917
KARĖ TARP RUSIJOS IR 
BULGARIJOS UŽBAIGTA

Esą jau pasirašyta po taikos 
sutartim.

BERN, Šveicarija, s. 10. — 
Bernd praneša, kad Rusija ir 
Bulgarija pasirašė po atskiros 
taikos sutartim.

Bund'o Bulgarijos korespon
dentas sako, kad Bulgarijos pre- 
mieras Radoslavov perskaitė 
parlamente sekamą pranešimą 
iš Brest-Litovsko:

“Karė tarp Rusijos ir Bul
garijos užsibaigia. Diploma
tiški ir ekonominiai ryšiai 
tarp Rusijos ir Bulgarijos at-( 
sinaujina. Rusija pripažįsti 
Bulgarijos teise paskirti dele
gatą į tarptautinę* Dunojaus 
komisija, i Tai yra pirmoji 
taika padaryta su sutikimu 
Bulgarijos talkininkų".
Bund sako, kad Bulgarija pa

skyrė ambasadorių į Petrogra
dą ir generalį konsulą, kurio bu
veine bus Odesoje, taipgi palie
pė atnaujinimą navigacijos į O- 
desą.

(Bulgarija dalyvavo kartu su 
Vokietija ir Austrija ir Turkija 
pirmose tarybose* Brest I.itovs- 
ke ir buvo skaitoma, kad cent
rą linės valstybės lik bendrai iš
statęs taikos sąlygas. Tečiaus 
vakarykštės žinios paduodamos 
vardus dalyvavusių pirmame 
konferencijos posėdyje Brest Li- 
lovskc, kuri atsinaujino šių sa
vaitę, neminėjo apie Bulgarijos 
atstovą. Sakoma, kad Bulgarijos 
karalius Ferdinandas priešina
si taikos be aneksijų ir kontri
buciją formulai, užreikšdanias, 
kad Bulgarija turi pasilaikyti 
visas jos laimėtas teritorijas. 
Tečiaus tas nekliudytų taikai 
Rusijos su Bulgarija, kadangi 
Bulgarijos pageidaujamoji teri
torija susideda iš Serbijos ir 
Rumunijos daliu).

True translation filed with th? post- 
master at Chicago, January 11, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

VOKIETIJA .ĮIEŠKO ŠVE
DIJOS TARPININKA

VIMO

Petrogradas, Sausio 10.—Ve- 
cerniaja Gazeta rašo, kad Vo
kietijos delegacija Petrograde 
susižinojusi su vietine Švedijos 
legacija ir išreiškusi pageidavi
mą, kad Švedija butų tarpinin
ke tarp Anglijos, Fane!jos ir I- 
talijos.

(Vokietijos delegacija Petro
grade buvo pasiųsta tarties su 
Rusais klausimuose apie atnau
jinimą pirklybinių ryšiu ir pa- 
liuosavima nekuriu klesti belai- * * c

<vių. Ant kiek žinoma, jai ne
buvo pavesti politiški reikalai 
r prie paprastų aplinkybių Vo- 
<i< t i jos saldžia nevartotų tokių 
įgeidi! bandant įgyti Švedijos

patarnavimą kaipo tarpininkės. 
Tarybos butų vedamos tiesiog 
su Švedijos anibasdaorium Bor
tine ar per Vokietijos ambasa
dorių Stockholme).

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 11, 1918, 
«s required by tne act of Oct. 6, 1917

TURKIJOS PASIŪLYMAS 
ATMESTAS.

Rusija atmetė Turkijos 
taikos pasiūlymą.

PETROGRADAS, s. 10.—Pra
nešama, kad bolševikų valdžia 
atmetė Turkijos atskiros taikos 
pasiūlymą. Turkija liko pakvie
sta dalyvauti visuotinoje Rusi
jos ir cenlralinių valstybių kon
ferencijoje.

(Žinia iš Petrogrado, gauta 
Londone pereitą sabalą, padu- 
ve Turkijos taikos sąlygas, kaip 
jos buvo Įteiktos Rusijai, bet ži
nia nesakė, kad Turkijos pasiu- 
Ivmas v ra atskiru nuo kitu cen- ♦ * c

tralinių valstybių pasiūlymo).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 11. 1918, 
as reguired by tne act of Oct. G, 1917.
SVARSTO APIE PERKĖ

LIMĄ TARYBŲ I NEU
TRALI VIETĄ,

Galimas yra susitarimaš.

LONDONAS, s. 10. — Oficia- 
lės Rusijos žinių agentūros iš
siuntinėtoji žinia sako. kAd pir
mame posėdyje atnaujintųjų 
taikos tarvbu Brest Litovske » v
svarstymas ėjo tarp Rusijos ir 
centralinių valstybių delegatų 
apie parinkimą miesto kokioje 
nors neutralėje šalyje, kur butų 
tęsiamos tarybos. Žinia sako, 
kad yni labai galimu dalyku, 
jog bus padaryta užganėdinanti 
sutartis. » «

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Pripažins Ukrai
nos neprigul- 

mybę
^(JSITARIMAS TARP RU

SIJOS IR UKRAINOS.

Rems viena kitą visose tai
kos sąlygose. Ukraina pri
pažino komisarus, o bolše
vikai — Ukrainos nepri- 
gulmybę.

PETROGRADAS, s. 10. -- U- 
kraina ir Rusija susitaikė apie 
taikos tarybas su Vokietija.

Šiandie gautosios iš Brest Li- 
lovsko žinios išreiškia tvirtą įsi
tikinimą, kad Rusijos delegaci
jos vienybe Rusijos pienas per
kelti tarybas Į neutralę šalį bus 
įvykintas.

Brest Litovsko pranešimas, 
kuris padavė aną žinią, taipgi 
sako:

kos — bet ne taikos bile kokia 
kaina'.

“Trockį jiems atsakė:
“ ‘Mes nenulenksune galvų 

prieš vokiečių imperializmą. 
Rusija nenuvertė carizmą, kad 
pasidavus kitokios rųšies vergi
jai. Jus galite būti tikrais, kad 
mes, su jūsų pagalba, pasirašy
sime tik |>o garbinga taika."

Rusijos taikos delegatai buvo 
nuvežti į Brest Litovską rogė
se. Jie pirmiausia pasitiko U- 
krainos delegatus, kurie laukė 
jų atvykimo. Ukrainiečiai su
tiko paskelbti formulę rezoliu
ciją. pripažįstančią komisarų 
(bolševikų) valdžią, o komisa
rų valdžia iš savo pusės stiuko 
pripažin tiUkrainos neprigulmy- 
bę.

Rusai tada susinešė su vokie
čiais pasiūlydami, kad ukrainie
čiams butų leista dalyvauti ta
rybose. Jas buvo priimta.

Tikrinama, kad ukrainiečiai 
ir rusai suliko palaikyti tvirtą 
vicnvbe visuose klausimuose. • *.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, January 11. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

RUSIJOS KAREIVIAI 
REIKALAUJA GARBIN

GOS TAIKOS.

Trockis prižada nenusilenkti 
imperializmui.

PETROGRADAS, s. 8. — Ka
da Rusijos taikos delegatai va
žiuodami atnaujinti taikos ta
rybas su vokiečiais pasiekė tra
nšėjas arti Brest Litovsko, rusų 
kareiviai, esantįs tranšėjose, 
skatino bolševikų užrubežinių 
reikalų ministerj Leoną Trockį:

“Buk tvirtas. Nepadaryk ne
garbingos taikos."

Žinia apie tai ir kitus svar
bius dalykus gauta bolševikų 
buveinėj Smolny institute šian
die po piet.

Žinia sako, kad Trockis seka
mai atsakė į tuos kareivių ra
ginimus:

“Mes nenuvretėme caro tani, 
kad nusilenkus prieš Vokietijos 
imperializmą.”

Žinia parodo, kad rusai ir to
liau spiesis, kad konferencija 
butų perkelta į neutralę valsty
bę, kad labiau tarybas išgarsi
nus, ką rusai skaito labai svar
biu dalyku.

Pritaria perkėlimui.

Bolševikų buveine gauna tele
grafu vokiečių presos komen
tarus. Tarp kitų gauta ir ko
mentarai Frankfurter Zeitung, 
kuri editoriale nžreiškia, kad 
Vokietija neturi svyruoti perke
lti konferenciją kur kitur, ka
dangi vieta nėra uola, delei 
kurios turi sugriūti labai svarbi 
konferencija.

Ukrainos reikalais.

Ukrainos taikos delegatai va
kar tarėsi Brest Litovske su bol
ševikų delegatais ir padarė su
sitarimą, kuriuo Rusijos val
džia sutinka skaityti Ukrainą 
neprigulmingu faktorių pasta
tyme vokiečiams tokių sąlygų, 
kokias jos vadovai skaito tin
kamomis.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, January 11, 1918, 
as rcąuired by tne act of Oct. 6, 1017.

Kazokai 
sumušti

.. . 1 I. <

GEN. KALEDINAS IR 
DUTOV SUMUŠTI

Kazokai atsimeta nuo Kale? 
dino. Ukrainos Rados įte
kmė nyksta.

RETROGRADAI, s. 10. — 
Bolševikų oficįalė žinių agentū
ra paskelbė, kad kazokų vado
vai generolai Kaledin ir Dutov 
liko sumušti.

Gen. Dutov bėga, vejamas re
voliucionierių kareivių ir Rau
donosios Gvardijos. Gen. Ka- 
ledinas traukiasi atgal.

Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryba Rostove liko paliuo- 
suota. '

Pranešimas sako, kad kazokai 
visi be išėmimo yra prieš gen. 
Kalediną, kurio pasiųstoji linkui 
Dono upės kariuomenė traukia
si atgal.

Ukrainoje.

Kitas oficialis pranešimas sa
ko, kad “atidengįmas krimina
lių ryšių tarp Ukrainos Rados ir 
gen. Kaledino atidarė žmonių 
akis apie nepadorią pirklybą 
Ukrainos darbininkų, kareivių 
ir valstiečių krauju."

Sudarytos Charkove Darbini
nkų ir Kareivių Tarybos spėka 
auga, kuomet Ukrainos taryba 
11-tosios armijos liko areštuo
ta.

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, January 11, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. G, 1917

AMERIKIETIS APIE RU
SIJOS BOLŠEVIKUS.

Mano, kad jie galbūt sugrą
žys pasauliui taiką.

NEW YORK, s. 9. — Pulki
ninkas VVilliam R. Thompson, 
14 AVall st., kuris ką tik sugrį
žo iš Rusijos, mano, kad bolše
vikai pradėjo judėjimą, kuris 
gali duoti pasauliui taiką. Jis 
užreiške šiandie, kad preziden
tas VVilsonas savo kalboje utar- 
ninkc praktiškai pasavino Rusi
jos proletariatą ir jo programą. 
Pulk. Thompson buvo/ koman- 
duotojas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus misijos Rusijoj ir pra
leido tjjn 4 mėnesius.

Jis yra įsitikinęs, kad bolše
vikų vadovai yra nuoširdus ir 
teisingi, o ne vokiečių apmoka
mi.

Priėmė Rusijos programą.

“Prezidentas Wilsonas,” sako 
pulk. T hompson, “pasavino, ne
lik Rusijos žmones, bet ir pui
kią Rusijos demokratijos 
programą ir kad taikos sąlygos 
padarytų tai, kad kiekviena tau
ta galėtų pažiūrėti viena kitai į 
veidą ir, nuo pasirašymo po su
tartim galėtų gyventi nesudru
mstomis per karę.

“Susidarymas dabartinės Bu- *
sijos valdžios yra tiesioginė pa
sekme didelių masių Rusijos 
gyventojų troškimo nevaržomos 
laisvės, taikos ir padalinimo že
mių.

“Aš manau, kad daug gero y- 
ra bolševikų programe ir kad 
Amerikoj perdaug didelė atyda

buvo atkreipta į skelbimus, kad 
bolševikų vadovai yra vokiečių 
apmokami. Aš nekalbėsiu apie 
pavienius asmenis, bet didžiu
ma vadovų yra teisingais, trokš
tančiais Rusijai gero.”.

Moterų balsavimo bi= 
liūs priimtas

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 11, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

Eksplodavo parako 
dirbtuvė.

FORT SMITU, Ark., s. 10. — 
Sulig menkų žinių, gautų gele
žinkelio telegrafu, šiandie eks
plodavo parako ir dinamito dir
btuvė Patterson, Okla., 18 my
lių nuo McAlister, Okla. Eksplo
zijoj žuvo daug žmonių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 11, 1918, 
as retjuired by tne act of Oct. 6, 1917. 
ŠVEDUOS SOCIALISTAI

VEIKIA.

Taikos reikaluose.

STOCKIIOLM, s. 9. -- Cami- 
le Huysmans, sekretorius Socia
listu Internacionalo ir Rolandų- 
Skandinavų Stockhohno komi- c
lėto, šiandieniame pasikalbėji
me išreiškė* viltį, kad jo atsilan
kymas į Angliją ir Nottinghamo 
konferenciją padarys pirmainą 
talkininkų politikoje atsisaky
me išduoti pasportus į Stockhol- 
mą. Jis taipjau išreiškė* viltį, 
kad konferencijoj, kuri susi
rinks Stockholme vasario mėn., 
bus atstovaujamos visos karia
ujančios šalįs.

Sekretorius Huysmans sako, 
kad nebūtų buvę Lenino ir at
skiras taikos tarybų, jei butų 
buvę leista talkininkų delega
tams atvykti į Stockhohną. Jis 
jnano, kad vis dar galima išgel
bėti Rusijos situaciją.

h .1 ■ ■■ I ■ ■■ ■ M— ■

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rusija nemokės 
skolų

BOLŠEVIKAI TARIASI 
PANAIKINTI RUSIJOS 

SKOLAS

Tik darbininkai ir valstiečiai 
atgaus dalį skolų. Nemo
kės dividendų.

LONDONAS, sausio 10. — 
Manchester Guardian korespon
dentas telegrafuoja iš Petrogra
do, kad bolševikų valdžia ma
no už kelių dienų paskelbti pa
tvarkymą, panaikinantį Rusijos 
valstybės skolas.

Korespondtas sprendžia, kad 
patvarkyme bus sekami daly
kai:

1. Visos skolos ir iždo bodsai 
esantįs pas svetimšalius Rusijoj 
ar užrubežyje yra panaikinti.

2. Skolos ir iždo bondsai e- 
santįs pas Rusijos piliečius, tu
rinčius daugiau kaip 10,000 ru
blių kapitalo, yra panaikinti.

3. Skolos ir iždo bondsai esa
ntįs pas Rusijos piliečius, turin
čius kapitalą paskolose ir depo
zituose, neperviršijantį 1,000 ru
blių, gaus 5 nuošimtį palūkanų 
ant nominalės vertės paskolos, o 
turintįs 10,000 rub. gaus 3 nuoš.

4. Darbininkai ir valstiečiai, 
turintįs 100 rublių vertės pasko-

Francija irgi paskelbs taikos 
sąlygas

los ar Inmdsų, gali juos parduot 
valstybei už 75 nuoš. jų nomi- 
nalės vertės. Turintįs už 600 
rub. gali parduoti už 70 nuoš. 
nominalas vertes.

Uždraudė mokėt dividendus.
Reuteris praneša iš Petrogra

do, Kad bolševikų valdžia išlei
do patvarkymą sustabdydami 
privatiškų kompanijų kokį-nors 
mokėjimą dividendų.

Valdžia taipgi uždraudė pir- 
kliavimą akcijomis (Šerais) kol 
nebus išleista įstatymai apie to
limesnį nacionalizavimą pramo- 
nijos ir nuspręsta apie dydį nuo
šimčių, kokius galės mokėti pri- 
vatiškos kompanijos.

True translation f iled with the post- 
inaster at Chicago, January 11, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

TURKŲ PLĖŠIKAI 
‘ SIAUČIA.

Plėšia kaimus ir miestelius.
GENEVA, s. 9. — šiandie ga

utas Konstantinopolio praneši
mas sako, kad Turkijos valsty
bėj bastosi bandos plėšikų, ku
rių skaičius, kaip apskaitoma, 
siekia 30,000. Jie daugiausia 
susideda iš ginkluotų pabėgėlių 
iš armijos ir. užsiima plėšimais. 
Jie net ateina arti miestų ir kar
tais užpuola ant reguliarių ka
reivių, kad įgijus ginklų ir mai
sto.

True translation fited with the post 
inaster at Chicago, January 11, t‘J18, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PASKYRĖ ALIEJAUS 
ADMINISTRATORIŲ

Jis kontroliuos aliejų
WASHINGTONAS, sausio 10. 

— Mark L.■ Reąua iš Oakland, 
Gal. šiandie liko paskirtas vir
šininku naujai sudaryto prie ku
ro administracijos aliejaus sky
riaus, kuris laikys aliejų vald
žios kontrolėje. Jo pirmu dar
bukus ištylimas visos aliejaus 
situacijos.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January’ H» 1918, 
as required by tne act of Oct. G, 1917 
TRAUKINIAI SUSIDŪRĖ.

3 žmonės užmušti, 11 
sužeista.

AUSTĮN, Tex., s. 10. — Trįs 
žmonės užmušti, o 11 sužeisti už 
pakuliniame susidūrime trauki
nių, ištikusiame šiandie ryte 
Granger’yj, apie 40 mylių į šiau
rryčius nuo čia.

True trnnslation filed with the posi 
niaster at Chicago, January 11, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917

SUTIKO TĘSTI TARY
BAS BREST LITOVSKE?

AMSTERDAM, s. 10 .— Su
lig vėliausios čia gautos žinias 
Rusijos delegacija Brest Litovs
ke ^paskelbė savo pasirengimą 
tęsti taikos tarybas toje vietoje.

()TTAWA, III, S. 10 - - Dide
lis gaisras kilo šiandie popiet 
La Šalie miestelyio biznio dist- 
rikte.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 11, UH8, 
as required by tne act of Oct. 6. 1917.
MOTERŲ BILIUS PRIIM

TAS ATSTOVŲ BUTO.

Priimtas 274 balsais 
prteš 136.

WASHINGTON, s. 10.—Pre
zidentas Wilsonas suteikė mo
terims balsavimo teisę.

Atstovų butas šiandie 274 b«k- 
Isais prieš 136 priėmė priedą 
prie konstitucijos, draudžiantį 
visokį susiaurinimą balsavimo 
teisių delei lyčių skirtumo.

Senatas apie tai balsuos už 
savaitės ar vėliau.

Atstovų bute bilius perėjo vos 
dviem trečdaliais reikalingų bal
sų. Jeigu prezidentąs nebūtų 
išreiškęs savo pritarimo mote
rų balsavimui, butų trukę apie 
30 balsų.

Ir tai prezidento raginimas 
mažiausia turėjo įtekmės, negu 
pirmesnhiose atvejuose. Prie
šininkų armija kovojo atkak
liai ir pielibs laikėsi tvirtai iš
vien, nors nekuriosc valstijose 
ta vienybė ir sulaužyta.

Kada paskelbta balsavimo 
pasekmė galerijose kilo didžia
usias entuziazmas. Daugelis 
moterų verkė iš džiaugsmo. Juk 
tai buvo pirmas laimėjimas 50 
metų kovos!

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

IR FRANCUA PASEKS 
WII£0NĄ.

Išdėstys karės tikslus ir 
taikos sąlygas.

PARYŽIUS, s. 10. — šiandie 
ryte patirta iš ištikimų šaltinių, 
kad šiandie po piet ar ryto už- 
rubežinių reikalų ministeris Pi
etum kalbės atstovų bute ir iš
dėstys Franci jos karės tikslus.

Sakoma, užrubežinių reikalų 
ministeris paseks Anglijos pre- 
mierą Lloyd George ir Ameri
kos prezidentą Wilsoną paskel
bime visam pasauliui tikrųjų ti
kslų, kokius Francija turi tęs
dama karę ir kokiomis sąlygo
mis ji svarstytų apie taiką.

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

Tiktai nesibijantis dirbti 
ir norintis pasidaryti ateitį 
teatsišaukia, nes darbas yra 
pastovus.

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

NAUJIENOS 
1840 S. Halsted SL,

Chicago, BL
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NEDĖ1JOJE, SAUSIO (JAN.) 13 d., 1918
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan avė., Roseland, III.
Pradžia lygiai 6:30 vai. vak. Inžanga j vakarą 35 ir 50c; į šokius 25c.

Programe dalyvauja pasižymėjusios dailės mene spėkos.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Batelis atvaidins vieno akto komediją—

“KUNIGO GRAMU LOS RAšTINYčIOJ”

Vaidinimas.
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VEIKIANČIOS YPATOS:
(1) Kunigas Grumulą......................................................
(2) Senukė .......................................................................
(3) Vladas Kavolis ............................... . .................••••
(4) Cecilija Linkevičiūtė, kuo. Gramulos gaspadinė
(5) Policijantas ..............................................................

Duetas “Kregždelė” — j’etrausko — išpildys Š. Staniuliutė ir
Instrumentalis Trio, išpildys..................... K. ir 1 . Sarpaliai

K Kenstavičienė 
.. J. A. S. 
Mengelaitė 
Grvškicnas 
J. J. Zolp 
Žemaičiu t ė 

ir O. Paculat.

J
J.

10

Soprano-Solo “Lietuviška Daina”—C 
Duetas ir kvartetas: O. Rndauskaitė, 1 
Eilės: ‘‘Žuvusiems už laisvę” ........... ...........
Baritone-Solo: a) “Plaukia sau laivelis” b) ‘‘Vai vargt 

rija Šimkaus, išpildys .....
Duetas: “Eisiu mamai pasakyti" 
Fleita—Solo ...............................
O vertine ....................................
L.M.D. Aido Choras, vedamas ,

Chopin’o— atliks p-lė M. Rakauskaitė 
F. K. Strincckis, J. Goštautas, J. .1. Zolp 

M. Norbučiukė 
varge”—kompozi- 
,. Kari Sarpalius. 

Petrausko, A. žemaičiutė ir S. Stamuliutė 
.........g........................................ O. Paculat 
...................... Brolių Sarpalių Orkestrą 
.............................  J. Mereckio

Po programai—šokiai. Muzika Brolių Sarpalių.
Gerbiamieji ir Gerbiamos: Iš prograino matote, kad šis vakaras bus labai 

puikus ir jo surengimas gana brangiai apsieina, bet mes nežiūrim, i pelną, tik 
norim, kad publika butų užganėdinta. Kviečia visus atsilankyt. LSS. 137 kp.

Naujas “memento 
mori”.

įlandos pasakojimas.

Nuėjau pas savo draugą, pas 
lldeginį. Pabarškinau į duris; 
jis šuktelėjo:

—Entree!
Įėjau.
—-Labas rvts!

IIIIIIIIIIIIIIIIIHII

PRO G R A M A S:
Rūtą Darželis”:
Jonukas ........................................... J- Miscvičnitė
Onytė .............................................. V. Bernotaičiutė
Marytė ................................................... V. Misevičiutč

Baletas .... V. Bernotaičiutė ir .1. ir V. Misevičiutčs 
Huniorestika ...,. V. Bernotaičiutė ir J. Misevičiutč 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiini 1) Jaunų Socialistų Stygų duetas ir kvartetas.

5) Introduction March ir
6) Operų Selcction, atliks Italų Soc. inuzikališ. Kliubas
7) Daina iŠ Operos ................................................ E. Taccolo

J?“**?“ iS Oi>ei-os ....... T. H<-ll:m<ii 
• I) Duetas .................. T. Bellandi i,* E. Taccolo. 
10* Fopuleriška daina ............................... H. Hanscom
11) Daina iš Florence..........T. Bellandi, E. Taccolo ir

, lielen 'Hanscom.
12) Duetas ..............  p-lės Jasinskiučių

Svetainė atsidarys 5 vai. vak. Programo pradžia 5:30 vak.
Pastaba. Kas nori visą programą pamatyti tenesivėluoja 

Kviečia visus KOMITETAS.

M**’ Rengia Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 45 kuopa, Įvyks

Nedėl., Sausio-January 13,1918 m
M. Meldažio Sveti; 2242 W. 23rd PI.

Inžanga 50c ir 35c ypatai. Po programui — 25c.

T p n f m o Ifnnnortoc' ir Daline "llil!l11111111 111111,111111111,1111111I UC1II l\UIIUUI 1(1K> II DdlIuO Jaunu LietuvaiCJu u. up«.

3)

O, bene aš koks senis.
Kas ką... Ale turi sėst, nes 

matai, kad mano celėje nėr kur 
nė apsisukt... Duok man apsi

Na, tuščia tavęs, rėdykis,— 
tariau ir atsisėdau. Bet nespė
jau atsisėst, kaip vėl pašokau 
(Mimatęs ant sienos paveikslė
lius.

—Nugi kas čia dabar?! -
sukau nusistebėjęs: — Šliupas, 
Muravjovas, o viduryj kun. Ku
dirka! Ką tai reiškia?

—Tylėk, tylėk, 
dažnasis draugas: 
“memento mori”.

- su-

tarė juok- 
Tai mano

da labiau nusi-— Na, na?
stebėjau ir visu savo gymiu: a- 
kims ausims, blakstienais, anta
kiais ir prasižiojusia burna •— 
nebyliškai klausiau, ką tai rei
škia ir laukiau paaiškinimo.

—Tai mėmė!.. Nesupranta! - 
šaipėsi iš manęs Ildeginis, <— 
Juk žinai, kad šitas kraštutinis, 
|M) kairei, tai laisvamanių atsto
vas, vidurinis — klerikalų at
stovas if prezidentas Susivieni
jimo L. R.K. A. Laisvamaniai 
ir kunigai, juk tai kirvis-ak- 
muo! O šits. Muraviovas-Kori- 
kas, gatavas juodu abu pakarti. 
Vienok čia jie visi trjs dailiai 
sutinka, — juk pats matai: — 
sėdi šalia-greta ir visai nė ne
šnairuoja ant viens kito.

Teisybė! — pritariau aš nu
sijuokęs iš džiaugsmo: Ir ko 
ki, sakau, simpatiški žmonės, vi
sai be panaberijos... Tik Mura
vjovo burna, tai lyg buldogo...

riai galvą laiko ir žandus, lyg 
nuo pagelos, truputį sukandęs... 
Ale tai fotografo kalte, šiaip la
bai maloniai žiuri į šliupą...

Taigi dėlto... Aš, ar rašau, 
ar skaitau, ar ištrukusį knypkį 
siuvuosi — visados, kiek dirste
lėjus, pamatau juos ir tuojau 
man ateina mislys tokios riškios 
ir taip šviesios, kad egoizmas, 
žmonių neapykanta išsisklaido, 
kaip dulkės nuo vėjo, ir
tu žinai? — aš tuokart visiškai 
stengiuosi elgtis pagal kunigų, 
laisvamanių ir despotų paveiks-

ar

kslai toki gražus, simpatiški, a- 
not tavęs; taip sutinka tarp sa
vęs, tai ir kaip nesigėrėti jaia? 
Kaip nepriimti Į širdį gerą pa
veikslą ?

—Na, ar nė nesidrabsto pur
vais?—paklausiau rodydamas į 
du kartuoju paveikslu ir smar
kiai dirstelėjau į apdulkėjusią 
palangę.

Eik jau, eik. Matai, kokios 
baltos rankos, nė biskį nepurvi- 
nos. .. čia tai vėjas pripūtė per 
lango plyšiukus, — nemislyk, 
kad tai jų darbas! Mano gas- 
padinė švari boba, žinai — prū
se, ir ji tuojaus išmestų tokius 
dergtuvus... O kad vėjas tą-juk 
įpučia dulkių, kurių ji nespėja 
valyt, tai ką ji gal sakyt? Juk 
prieš vėją nepapūsi. ..

—Tai taip?. . O koks ten Ba- 
žnytnis “Vienybėje“ rašė, kad, 
girdi, kiti gavę kun. Kudirkos 
paveikslą, pakabinę jį labai 'ne
švarioj vietoj. ..

Taigi tas Bažnytinio išsirei
škimas man ir padarė tą įspūdį, 
kad aš ir dabar stebiuosi; kaip 
tai žmogus kartais numeta gerą 
daiktą, nemokėdamas jį sunau
dot. Aš jau buvau kun. Kudir
ką pakabinęs ant sienos, kada 
gavau perskaityt tą nepaprastą 
Bažnytinio naujieną. Ir misli- 
ju: na, ar ir man čia reiks nu
nešt jį kur į kokį... Ale, susi
griebiau: ne, po velnių! Aš ne 
vaikas, kad mane užhipnotizuo
tų... Ir kuo paveikslas kaltas?

Tada man puolė. į galvą mis- 
lis ir tuojaus sugriebęs anuodu 
paveiksul, pakabinau šalia-gre
ta iš abiejų pusių, ir ta traicė da
bar man tiek reiškia, kiek mi-r 
nykui kaukole. Daugiau, kai 
kaukole. Kaukole išreiškia tik
tai vieną mirtį ir buk nuolatai 
turinti priminti: “memento įno
ri” (atmink, jog mirsi). O šitie 
paveikslai, nors taip pat negyvi, 
kaip ir kaukolė, lx*t turi gyvųjų 
išreiškimą; jie primena, kad bu
sim negyvi ir sykiu duoda su
prasti, kad niekad nebūtume nu
mirę, kada esame gyvais ir kad 
ir numirę turime būti gyvais gy
vųjų veikimuose. Tokiu budo 
jie išreiškia tris išminties padė
jimus šviesius, dorus, tvirtus.

Aš visiems rodiju įsitaisyt ši
tą naują “memento mori“.

I

Kas puikybės ir panaberijos 
kankinamas rengiasi gulti į e- 
goizmo grabą, niekada nenu
mirs ir tą grabą sutrupins į dul
kes, jei turės prieš akis tą nau
ją “memento mori“.

To-pat patirs ir “mokslinčiai’ 
apspangę ir apmirę nuo moks 
lo kaip kad visas pasaulio nelai
mes ir skriaudas mato kįlančias 
buk tiktai iš tarpo tikinčiųjų ir 
jų vadovų. Ir tikintieji su savo 
vadovais atgims, paliaus merde- 
ję fanatizmo ir instinkto dum
blyne ir tada neskelbs “kruvinų 
karių” prieš savo priešus, naiki
nančius gyvenimo dumblyną, ir 
negaląs ant jų žandarų nagų, o 
supras, kad reikia mylėt arty-

mą .kuriuo, anot jų pačių, yra Taip pat ir tokiems, kurie nors 
net ir priešas...

Dėlto tai velyčia jiems 
siems įsitaisyt po šitokį “me
mento mori“, vietoj ųegyvėlio 
kaukoles, kuri šią gadynę nieko 
nereiškia.

Tiktai valdančius-despotus, 
viešpaatujančius imt minios 
žmonių, tai nė joki “memento 
mori“ neatgaivins. O musų de
spotukai — tuojaus išsinertų iš 
savo nuo amžių paniekinimo 
skaros, lyg kirminai, ir taptų 
gražioms, baltoms peteliškėmis, 
jei tik įsitaisytų naująjį “meme
nto įnori“...

—Bet kodėl tu sakai, kad val
dantiems despotams tas nieko 
nepadėtų?

- Dėlto, kad jų siela, arba dva 
šia yra seniai numirus, tik ku- 
nai-žverys teberiogso ant krū
vos žinomų kaukolių. Jie žmo
nėmis jau negali būti, dėlto 
jiems joks “memento mori“ nie
ko nereiškia, ir juos' nudaigos 
ant amžių minios susipratimas 
ir neapykanta, kurią patįs des
potai jai davė.

— Na, o ką tu žinai: gal ir inu-

yra gerai išsimaudę mokslo u- 
bet nebuvę šviesos va- 
Rods, katrie buvę toje 
kur nurietėjo nuo jų 
paskutinės garbenorys- 

— rie-

vi- polyje, 
> i noje.
r* vnnr: 'vanoję, 

dvasios 
tės ir saunorystčs rieves, 
vės, gimdančios desp 
tiems ir toki paveikslai bus ge
ru perspėjimu prieš negerą vė
ją, nešiojantį garbenorystės ir

■i

- paklausiau.

tik-
des-

juo-

stos?
—Ne. Musų despotukai 

tai gąsdina priešus įlindę į 
potizmo inakŠtis-nar*vcs, 
Donorystės ir saunorystčs
dais piešiniais papuoštas, —ku
ris nors ir prispaudė jiems dva
sią. tai vienok da toli šaukia, 
kada ta jų dvasia visai numirs

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, ku 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimą ir skausn ,

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė 'mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centą 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čicuią.
šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butą ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL o taipgi musą pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mąs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-80 Washington Street, New York

memento mori*’ ?
atsakė draugas. -- 

Visiems to negalima rekomen
duoti. Ypač silpnanerviams...

Tokie žmonės turėdami, dalcis- 
kim, paveikslą kovos kunigų su 
laisvamaniais, matydami koki 
jie negražus: lupos suklaipytos, 
akys išverstos, nosys išpustos, 
smilkiniai arba ragų vietos pa
kilę, plaukai pasišiaušę, palys 
purvais-mešlais apsidrabstę,— 

kiekviens tai matydamas pakra
tytų rankas ir kaip gyvas steng
tųsi išvengti tokios biaurios ko
vos. Tuojaus eitų gyventi pas 
prūsę, kuri teip švariai užlaiko 
kambarį, ir dulkes, vėjo atneš-, 
tas iš tos nelemtos gatvinės ko
vos, kasdien išvalo. Tiems žmo
nėms ir toks paveikslas butų ge
ru “memento mori’’, gera me
todą “dvasiškos hygijenos
nok atkartoju, šitą metodą n 
galima visiems rekomenduoti, 
ypač silpnanerviams, kuriems 

ji pasirodytų peraštri, neestetiš
ka ir nesmagų įspūdi atgaben
tų. Mano metodą tai geriausia 
nes geresnio “momento mori” 
da nieks neišrado ir verta jį re
komenduoti visuomenės naudai. 
Tam tikslui rengiuosi pasigar-

ic-

Paeidami daugiausia iš (Vo
kiečių) užimto krašto ir (odei 
negalėdami gauti nei mažiausios 
pagalbos iš savo giminių, mes, 
nesenai organizuoto komiteto 
nariai, atsišaukiame į tamstą su
lig visuotino susirinkimo nuta
rimo, širdingai maldaudami pa
remti nelaimingus musų šalies 
žmones, kurie dėl savo nesveik 
katos, kaip antai žaizdų, džio
vos ir kitokių ligų, būtinai 
kalauja daugiau maisto

(Cenzūros išbraukta.)
Bent kas iš valgomųjų 

daiktų didele pagalba ir tuojaus 
butų išdalyta tarpe tų, kuriems 
daugiausia reikia. Kadangi tie
siog iš Suvienytų Valstijų mais
to siųsti negalima, tai jus galė
tumėt užsakyti siuntimą iš ko
kio nors Belaisvių Šelpimo Ko
miteto Londone, Anglinį. (Vie
nas toks komitetas randasi Che- 
sham House ,London, S. W.)

Jeigu Tamsta negali pagelbėt 
mums pats, tai malonėk paban
dyti užinteresuoti apie mus ko
kį komitetą arba partiją.

Iškalno tardami ačiū ir tikė
damiesi, kad musų atsišauki
mas nebus paliktas be malonin
go Tamstos apsvarstymo, mes 
pasiliekame su pagarba,

Prez. Kavaliauskas, 
Sekrct. Saltonas,

Komiteto nariai:
M. Tamulanis,
Y. Radinis, 
A. švilpa.

rei-

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUS1PIRK1T ŠIA STEBĖTINA
MAŠINA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS $9.50.
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturčjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną. iT.v.

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato) 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOe.
Prie šią kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4DIDELI AKTAI KASDIEN
BALSTED ir 32-ra G AT VI

SMUIKININKAS 
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku j 
“Naujienų” Ofisą, pažymėda
mi No W0.

MUZIKALI9 MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiką ant amuikog 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojai

Senas adr.: 11341 Michigan av. 1 
Naujas adr.: 11314 Micbigan av , 

Chicago, III

BR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

114* S. Morgan SL kerti >2 st 
Chicago, 1)1.

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

Skourup’o sveikatos 
Mažina

...................... j v ........    * ~ *
ir kada iš jos galės pasidirbdyt1 sinti visuosę Amerikos lietuvių
kanuoles ir paraką...

Na gerai. Bet Muravjovas 
yra viršus despotizmo, biauriau- 
sias despotas ir kaipo tokio, a- 
not tavo žodžių, dvasia numi
rus. Tai kam tu jį čia pakabi
nai? Ir ką jis gal priminti? Be
gu tik dvasios myrį? O tu juk 
stengiesi, kad tavo dvasia ne- 
apmirtų ir kitus tanu* perserg- 
sti, tai ir koks čia tau “memen
to mori“?

j — Muravjovo siela seniai mi
rus... Tiesa. Ji kur-tai seniau 
mirė, negu jis pats — kunas- 
žvėris. Vienok jo paveikslas ra
miai čia sau sėdi šalia tų, ku
rtuos jis, kaip aš tau sakiau, ga
tavas butų pakart, jei butų gy
vas. Tai viena. O antra, — tas 
jo paveikslas visiems, jį matan
tiems, sukelia atmintyje pavei
kslus jo darbų, paveikslus pil
nus baisenybių, paveikslus siun
tančių nedorybių ir tie paveiks
lai pajudina žmoguje amžiną, 
neprašalinamą ir nenuramina
mą neapykantą, neapykantą de
spotizmo — sutvertojaus tų visi 
baisenybių; žodžiu sakant, žmo
gus tada daraisi revoliucionie
rium. '

Tai tą reiškia Muravjovo pa
veikslas. Jis nuolatos artavoja 
neapykantą despotizmo ir sykiu 
išnaikina žmonyse despotiškus 
norus. \.

- Na, kad taip, tai ar nege
riau butų išsitaisius stačiai jų 
darbų paveikslus, t. y. kada jie, 

despotai ir visokie garl>eno- 
ros ir saunoros, — esti pačiam 
savo veiklume? Ar nebūtų ge
resnis

-Ne, -

laikraščiuos, ypač “žvaigž
dėje“ ir “Katalike“, — o kad 
tau nereiktų ilgai griosti, tai pa
sakau, kad pasigarsinsiu pačiam 
viduryj laikraščio, tarp kitų re- 
kliamų, augščiaus Roosevelt’o 
ir Fairbanks’o.

(Autoriaus prierašas 1905 m.)
Šitas “memento mori“, per

nai (1904) buvo mano atsiųstas 
(iš Berno, šveic.) į “Vienybę”. 
Redaktorius (Sirvydas) parodė 
jį šliupui... Bet paskui netalpi
no. Gerai padarė, kad netlpino, 
bet kvailai — kad rodė Šliupui, 
šįmet jis ir šliupas — kirvis-ak- 
muo, už socializmo principus, 
už ypatus (rods, ši. kitaip ma
no).

Negarbinkit gyvų balvonų!— 
sakau aš.

GEROVĖS BEJIEŠKODAMS
Nenusimink t G e r o v 8 gyvena ant 

augšto kalno. Ten ja rasi, jeigu geru 
keliu prie jos hm.

Laikraštis ‘‘Lietuva’’ gerais pamo
kinimais ii* teisingomis žiniomis nušvies 
ir palengvins tau ta kelia prie tavo 
gerovč-s. 1 ik pamėgink jį skaityti. 
Kaina metams $2.00; pusei mėty $1.00. 
Viena numerį gausite pasižiūrėjimui 
UŽ DYK1/), jeigu tuojaus atsi&auksit

“LI ETŲ VA”
814 W. 33rd St. Chicago, III

Naudokis šiąja mašina nuo 
šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

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

—J. Baltrušaitis.
Plymouth, Pa, 1905 m.

True translation filcd vvith the post- 
inaster at Chicago, January 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Šaukiasi pagalbos.

Lietuvių karės belaisvių 
balsas iš Vokietijos.

šiomis dienomis “Keleivio 
daktortus gavo iš Vokietijos 
tokį laišką:
Rusų karės belaisvių 
Lietuvių Komitetas, 
Spalių 26 d., 1917, 

Nr. 89,
Stargard im Ponunern, 

Vokietijoj.
P-nui Michelsonui, 
Lietuvių savaitraščio 
“Keleivio“ Redaktoriui, 
Broadway, So. Boston. 
Gerbiamas Tamsta!

ši-

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.

$

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, 11).

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

Moralybės Išsivysimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje X 

lybės išsivystymą. &
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- s

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino X
A. J. Karalius. • 120 puslapių. Kaina 25c. ž

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., * Chicago. 1)1. 6

Dr.



DUD asiL-JidQMaQtl3Eia£lE3CIQElDBlKlfi 
Viena saugiausiųjų Šankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE
I augioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
W. KASPAR 

prezidentas 
OTTO KASPAR

ftILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros, lee 

f MARLES KRUPKA

1900 BLUE I8LAND AVĖ., kampas 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 

pirklys prez. Pilsen Luniber Co.
J. PESIIEL 

sekr. Turk Mnfg. Co.
OTTO KUBIN 

Co.

H. E. OTTE 
vire-prez. Nat. City Bank 

Z'EO. C. WIi.CE 
vice-prez. T. \Vitce 

JOZEF S1KYTA 
kasierius

Co. prez. Alias 
[Brcvvlng Co.

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

uuaaaaūDnaaaaūBOHaflDiKBiffli

THE NEW RIVER COMPANY
Operuoja 16 kasyklų The New River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gelžkelių, duoda gera parupinimų 
karų ir kasdieninį darbų. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda darbininkams namus lengvu išmokėjimo budu. TU
RĖDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAITE Gali panaudoti ke
letu gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje į P. O. ANDERSON,McDonald, w. va.

Sudegė 
Viskas

Jau jis nObeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirmiaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektrą, taipgi parduo
du visokius Elektrikines Lem
pos ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

Repair Co.
2117 W. 15th St., Chicago 

Tel. McKinly 5233.

Kalėdinis Naujametinis

K A R D A S
52 puslapiai, suvirš 20 paveikslų.
Lietuviško Šnipo Fotografija.
šliupus Jėzuitų Naguose.
Pamokslas: Jėzaus Krikštynos.
Komedija: Agitacija Br-r-r! (S. L. A. rinkimai).
šventjackio Misijos.
Gražus Kunigų žiedai.
Dvasiški Apdūmojimai.
Jagarnasčių su Gaspadinemi.s Pikčiui.
Trįs Lapai Poezijos.
Du tuzinu Puikiausių Straipsnių.
Septyni Lapai Raportų pral. Bimbai.
Eibes kitu grrvbių.

ŠIS NUMERIS TIKTAI 10c.
METAMS DOLERIS.

Imant praphdinimui šventakuprių tarpe, 10 ar daugiau 
atiduosime po 5c.

KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsyivanijos Uospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodų visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Tel. Yards 3G54.

AKUSERKA MflS.A, VIDIKAS

KORESPONDENCIJOS j
■V.-,.. — - -- t

Draugijos ir Organizmų Evoliucija <
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karaliai,
Išleido J. Hgaudas.

TURINYS:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann,o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
9. Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., Chicago, III,

WAUKEGAN, ILL.

Vietos Socialistų Partijos 
■Lietuvių skyrius turi įsteigęs 
Literatūros Platinimo Komitetų, 
kuriu įeina šie draugai. Povilas 
Sprindis, Antanas Bitvinskas, 
Albinas Shoblickas ir Antanas 
Sabeckls. Tie draugai per per
eitas 1917 metus užrašė laik
raščių: Kardo 17, Laisvės 10, 
Naujosios Gadynės 10, Keleivio 
14, Moterų Balso 8, Naujienų 2. 
Taip viso (ii prenumeratorių. 
Peij tą ]>atį laiką knygą parda
vė už $62.95.

Taigi šiuo pranešu laikraščių 
administracijoms, kad minėti 
draugai yra įgalioti ir toliau už
rašinėti laikraščius ir pardavi
nėti knygas, ir jiems kreipian
tieji galite drąsiai suteikti pre
numeratoms rinkti reikalingas 
kvitas, taipgi siųsti pardavimui 
knygas. S. P. Lietuvių Skyrius 
už juos atsako.

šiaip kitokiais reikalais ma
lonėkite kreipties į Skyriaus or
ganizatorių.

.Juozas Radavičia, org., > 
1326 Victoria St., Waukegan, III

MONTELLO, MASS.

Vietos socialistų judėjimas.
Gruodžio 25 p. m. Liet. Teat- 

Ralelis Viesulą statė scenoj 2-jų 
aktų vaizdelį “Mobilizacija". 
Vaidinimas pavyko gerai. Kai 
kurie aktoriai lošė pagirtinai. 
Tarp aktų dainavo p-lės V. Pu- 
trinskaitė ir M. Daržinskiutė. 
Paskui buvo komiškas dialogas, 
kurį gerai išpildė p. M. Vink- 
šnaitivnė ir.J. Mikaliauskas. Pel
no, kaip girdėjau iš Viesulus na
rių, liko Rateliui apie penkias 
dešimts dolerių.

Gruodžio 30, buvo atsilankius 
.draugė Baltrunytė iš Philadel- 
pliij os. Kovos administratoriaus 
padlėjėja. L. T. Name buvo vei
kiai surengtos prakalbos, 
kur dTg. Baltrunytė kalbėjo 
dviiem atvejais. Papasakojo, 

kad Kovoj buvo didelis pairimas, 
bet kad dabar su blogumais jau 
apsiprasta ir dirbama po seno
vei. Tik redaktorių nėra. Jie 
kaip pabėgę, taip ir šiandie nieks 
nežino, kur jie dingę. Papasa
kojo tapgi daug svarbių dalykų 
apie L.S. Sąjungos centrą, ir ra
gino visus laisvės draugus auko
ti, kiek kas gali, Sąjungos centro 
apsigynimo reikalams. Aukų 
surinkta viso $29.10.

Sausio 2 š. m. L. T. Name bu
vo surengtos prelekcijos. Kal
bėjo d. Dusevičius, iš Bostono, 

'apie darbininkų reikalus apla
mai, nupiešdamas sąlygas, ku
riose šiandie darbininkai gyve
na ir kas reikia daryti, kad dar- 
bininkų klesa sugebėtų pasaulio 
sutvarkymą paimti į savo ran
kas ir vesti žmoniją saulėton 
socializmo ateitin. Prakalba 
padarė labai gerą įspūdį į klau
sytojus.

Nansio 6 LSS. 17 kuopa turė
jo surengus vakarą, tikslu su
rinkti juo daugiau aukų Sąjun
gos centro apsigynimo reika
lams. Buvo perskaityti lapeliai 
atsiusti Kovos adminLslrato- 

Aukų surinkta $18.23. Po to 
buvo viešos diskusijos lema: 
Ar Sąjungos organas Kova lai
kos geresnės pozicijos, ar soci
alistų privatiniai laikraščiai (va
dinas, Laisvė, Naujienos, Kelei
vis^ ? Kovos poziciją girė du 
draugu, F. Balsys ir H. Stonkus, 
o “privetinių" J. K. Navic
kas ir A. Kireilis. Visi kalbėjo 
po du sykiu, pirma po 10 minu
čių. paskui po 5. Visi kalbėjo ne 
aiškiai ir ne konkrečiai, vien tik 
ližmetinėjinius kits kitam (l'are. 
Padarius paskui balsavimą, ka
trų pozicija geresnė, publika 79 
balsais pritarė Kovos pozicijai, 
o 19 balsų “privatinių" pozici
jai.

Lietuviu Jaunuomenės Kliu- v
bas turi kas utarninkas šokamus 
vakarėlius. Kas šokių nemoka,

tas turi čia progos lavintis.
Vietos socialistai buvo kvie

tę tautininkus (sandariečius) į 
debatus, bet šie atsisakė. Bro
liai tautininkai mat neturi kuo 
socialistams atsispirti ir bijo jų. 
Ištikro tie sandariečiai-tautinin- 
ka čia nusmukę, kai kirvis nuo 
koto. Įtekmės žmonėse jie vi
sai neteko. Nė veikimu jie ne
bepasirodo. Aš—Sąjungietis.

ULINTON, INI).

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Knygynas.

(Atsišaukimas)

Vieno vietos draugo, Jono 
Skinderio, sumanymu čia tapo 
įstrigtas Knygynas. Gruodžio 
22, 1917, buvo sušauktas pirmas 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo penki nariai. Susirinkimo ve
dėju buvo d. Jonas Skintiem. 
D-go Adomo Kazakevičiaus pa
siūlymu, knygynui duota var
das Lietuviu Literatūros Drau- v
gija, Clinton, Ind. Kol Draugys
tė atsistos ant tvirtų kojų, susi
rinkimai nutarta laikyti kas nc- 
dėldienis.

Antras susirinkimas įvyko 
gruodžio 30. Žmonių atsilankė 
gražus būrelis ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijon įstojo aštuo
niolika narių, užsimokėdami po 
25 centus mėnesinės mokesiies. 
Valdybon išrinkta: Pirmininku 

Kazys Dumčius, sekretorium 
Dominykas Riauka, kasierium 
Ignas Ogentas.

Naujam Lietuvių Literatūros 
Draugijos Knygynui d. Jonas 
Skinileris paaukojo 15 dolerių 
vertes knygų; Liuosybės žvaig
ždės Draugija paaukojo 5 dole
rius pinigais, ir lietuvių biznie
riai paaukojo: Jurgis Misiūnas 
$2.00, Mykolas Mickevičius 1 (M), 
Marė Antaninienė 50 centų. L. 
Literatūros Draugija už tai ta
ria aukotojams nuoširdų ačiū.

Įkūrę taip naudingą žmonėms 
švietimo įstaigą, meldžiame vi
suomenės musų darbui užuojau
tos ir paramos. Mes prašome, ir 
tikimės, kad lietuvių knygų ir 
laikraščių leidėjai, draugijos ir 
atskiri žmonės neatsisakys pa
aukoti musų jaunam knygynui 
laikraščių ir knygų. Visi gerai 
suprantame, kad pradžia darbo 
labai sunki mažam darbo žmo
nių būreliui, kurie supranta švie
sos skleidimo darbą, bet kurių 
vienintėlės jiegos silpnos, kad 
galėjus tą darbą prideramai vy
kinti. Tatai busime labai dė
kingi visiems, kur mus parems 
knygomis, laikraščiais ir šiaip 
į vairiais leidiniais.

įleidžiame visokius spaudi
nius siusti Liet. Literatūros Dr- C
jos Knygyno sekretoriaus adre
su: Dominykas Riauka 531 N. 
7th SI., Clinton,Ind.

P.S. Meldžiame kitu laikius- 
ėių šį musu atsiliepimą išsispau- 

Ksdinli. - D. R.

DETROIT, MICH.

Kooperarijos reikalai. — Nomi- 
navimas kadidatnų į S. L. A. 

viršininkus.

Nedėlioj, sausio 6, įvyko Lie
tuvių Kooperatyv iškos Bendro
vės prakalbos buvusioj sv. Jur
gio bažnyčioj. Kalbėjo J. Bizau
skas ir Kasparka. Pirmasis ai
škino reikalingumą ir naudin
gumą kooperaciją ir kvietė pir
kti šios kooperacijos Šerus, nes 
sudėjus daugiau pinigų, savo 
sankrovoj busią galima įsigyti 
visų reikalingiausių žmonėms 
daiktų. Tada tik, sako, galėsi
me pasiliuosdoti nuo žydelių ir 
kitu privatišką vaizbininkų. Ka
sparka, kooperacijos pirminin
kas, kalbėjo ape kooperacijos 
veikimą. Nors kooperacija vos 
devyni mėnesiui kaip atidarė 
valgomųjų daiktu sankrovą ka
pitalu $1600.00, šiandie jos ver
te neša $3921.20.

4Pirmininkui pranešus apie 
sankrovos apyvartą, ir kad jau 
gauta leidimas serus pardavinė
ti, tą pačią dieną parduota arti 
penkių dešimčių šėrų, po 10 dol. 
kiekvieną. Dg. Kasparka kvietė 
visus šerininkus ir direktorius 
stropau darbuoties, idant paten
kinus pirkėjus. Jis pasakė, kad 
ir taip privatiniai krautuvninkai 
nebesako šeimyninkems: “še, 
ragana, dešimtuką, tik tu nebe- 
pirk pas mane", - bet dar ir 
duris atidaro.

Kooperacijos bendrovė yra 
gražus sumanymas, ir tikiu, 
kad ji turės netik gerą krautu
vę, bet ilgainiui įsteigs Detroito 
lietuviams ir salę, kurios čia la
bai, labai reikia.

Nomnavimas kandidatu į 
S.L.A. viršininkus.

Tą pačią dieną teko būti SLA. 
21 kuopos susirinkime. Buvo 
nominuojami kandidatai į cen
tro valdybą. Sakysite gal, kad 
detroitiečiai nežino ka nomi- t
nuoti? Tai štai, žiūrėkite:

Į prezidentus Kl. Jurgelio
nis, Chicago, beveik vienbalsiai;

Į iždininkus K. Gugis, Chi- 
cago; didžiuma balsų;

Į sekretorius A. B. Strimai
tis, New York; didžiuma balsų;

Į daktarus-kvolėjus Dakta
ras Matulaitis. Bostone; didžiu
ma balsų. Kaziukas buvo per
statys daktarą Graičiuną, bot 
pastarasis negavo nė vieno bal
so.

Na, o ko? Ar ne vyrai detroi- 
t iečiai? Matuzelis.

(;ary, ind.

Rasta supjaustytas žmogus.

Naujais metais rasta čia la
bai supiaustytas lU'gyvas žmo
gus. Nugabenta jį graboriaus 
Williams įstaigon, tarp 6-tos ir 
7-tos avenue. Lavonas ir šian
die ten tebi'guli, laukiant, ar 

kas neatsišauks; bet niekas ne
atsišaukia, ir Gary gyventoją 
niekas užmuštojo nepažįsta. Kas 
piktadarystę padarė, taip jau 

nesusekta. Areštuota keli įta
riami vyrai, bet jie ginami, kad 
esą nekalti. —P.

Skaitykite ir Platinkite ry ••• 4 JV1 2 5 5
naujienas Garsinkis Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
SL Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SL, Chicago, IIL

Skaitykite ir platinkite vieninteli Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštj

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi j darbų. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais !

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Jis

SUSIVIENIJIMAS pll 
įsteigtas AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52-813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
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.

ŽMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ..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 vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News
Pubiished Daily except Sunjiny by 
The l.ithuaninn Nv\\> l‘ub. Co-> Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telvphone (anai 1506
Naujienos eina kasdien, išskiiiant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicfigo, 
UI.—Telefonas: ('.anai

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačiu:

Mitams .....................................
Pusei meto ....................................Trims mėnesiams ............. *>ę*J
Dviem mėnesiam ............... 1’2‘J
Vienam mėnesiui.................... D

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija .............................~
Savaitei .................................... ‘.H
Mėnesiui ...........................  .

Suvienytose Valstijose, ne ( hieagoje
pačiu:

Metams ......................
Pusei melo ...............
Trims mėnesiams .. • 
Dviem mėnesiniu ... 
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose

.... $5.00
... 3.011

....... 1.65

....... 1.25

.............65

..,.. " 00
....... 8.00

Pinigus reikia siųsti Paeto Money 
Orderiu, kariu su užsakymu-_____
Rašytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesini 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia Imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės. be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autelius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. v.ik.

Redakcijos
Straipsniai

fiue translation filed with the post- 
mastrr at Chicago. January lt. 1916. 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

Nauji žingsniai 
prie taikos.

Telegrama praneša, kad 
Vokietijos valdžia per savo 
delegatus Petrograde krei
pėsi prie Švedijos pasiunti
nio, prašydama, kad Švedija 
butų tarpininkė taikos dery
bose tarpe centralių valsty
bių, Anglijos, Francijos ir L 
talijos.

Kita telegrama praheša, 
kad Rusija jau padarė taiką 
su Bulgarija.

Išrodo, kad karės galas 
netoli.

True translation filcd with the post- 
uiastei ai Chicago, January 11. 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

Darbininkų 
pareiga.

Darbininkų klesa buvo 
svarbiausia faktorius., pri- 
artinusis taiką. Dabar jos 
uždavinys yra padaryt kuo- 
daugiausia įtekmės į taikos 
derybas.

Socialistų partijos ir dar
bininkų unijos turėtų veikti 
skubiai.

Anglijos unijų kongresas 
nutarė šaukti talkininkų ša
lių socialistų konferenciją 
20-tą dieną vasario mėnesio. 
Tai yra, viena, pervėlu, ir 
antra, negerai, kad šaukia
ma tiktai talkininkų sociali
stai.

Camille Huysmans, tarp
tautinio socialistų biuro se
kretorius, išreiškė teisingo - 
snę nuomonę apie tarptauti
nio socialistų veikimo takti
ką. Jisai mano, kad tuojaus 
turi susirinkti visų šalių so
cialistų konferencija.

Tokią-pat nuomonę išreiš
kė ir Francijos darbininkų 
unijų suvažiavimas, j vyku
sis Clermont — Ferrand’e.

Proletariatas turi veikt 
greitai ir solidariai.
True translation filed with the j>ost- 
niastcr at Chicago. January 11, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6. 1917.

Dalukų stovis 
Rusijoje.

Kiu m t-l laikos kiaulini ' 
Rusija’ pra.deda sek ties, tai

vidujiniai jos reikalai, mato
ma, randasi apverktinam
stovyje. '

Mes tik-ką turėjome pro
gos susipažint su turiniu 
žinių, kurias gavo žydų dien
raštis “Forward” nuo savo 
korespondento iš Petrogra-
do. Tos žinios piešia liūdną 
paveikslą.

Badas ir bedarbė kasdien 
darosi aršesni. Pramonija 
suirus. Tarpe partijų eina 
atkakli kova. Kiekvienoje 
tautoje augą separatiniai 
palinkimai. Valdžia be pa
sigailėjimo vartoja prievar
tos įrankius, naikindama o- 
poziciją.

Forward’o koresponden
tas praneša, kad Į Steigia
mąjį Susirinkimą daugiau
sia tapo išrinkta socialistų- 
revoliucionierių. Tos parti
jos srovių blokas turi 425 at
stovų; tuo tarpu kad bolše
vikai išvien su socialistais- 
revoliucionieriais maksima
listais turi tik 225 atstovų. 
Bet socialistai-revoliucionie- 
riai maksimalistai, kurie rin 
kimu laiku buvo susivieniję 
su bolševikais, dabar atsime
tė nuo jų, taip kad bolševi
kai negali nė svajot apie tai, 
kad galėjus valdyt Steigia
mąjį Susirinkimą.

Todėl jie atsisako šaukti 
jį. Jau ilgas laikas, kaip vi
sos partijos ir visuomeniš
kos organizacijos kovoja už 
tai, kad bolševikų valdžia 
sušauktų Steigiamąjį Susi
rinkimą. bet be pasekmių. 
Tik dabar anglų laikraščiuo
se buvo paskelbta, kad ji pa
galios sutiko sušaukt Stei
giamąjį Susirinkimą 18 d. 
sausio, bet su ta keista pa
staba, kad “jeigu atvyks ne 
mažiau kaip 400 atstovų”.

Pradžioje bolševikų vald-
žia grasino išvaikyt Steigia
mąjį Susirinkimą, jeigu jisai 
bus jiems priešingas. Tuo
met socialistų-revoliucionie- 
rių partija įsteigė komitetą 
Steigiamojo Susirinkimo gy
nimui. Bet tas komitetas 
tapo suareštuotas.

Suareštuota yra taip-pat 
daugelis priešingų bolševi
kams partijų vadų, tarp jų: 
Burcev, Plechanov, Avkse^ 
tjev, černov, Ceretelli ir ki
ti.

Laikraščiai nuolatos už
daromi. Visiems laikraš
čiams. išskyrus bolševiku,, 
uždrausta priimt apgarsini
mus.

Bolševiku valdžia išvaikė 
miestų tarybas (Durnas) Pe
trograde, Maskvoje, Niž- 
niam Novgorode ir Odesoje, 
nors jose visose didžiuma 
susidėjo iš socialistų (dau
giausia iš soc. rev.)

Del šitokios valdžios poli
tikos, kiekvienas miestas ir 
kiekviena provincija, kur 
bolševikai neturi galios, vale, 
(losi savaip, nepaisydamu 
centralės valdžios. Delei to 
Rusija “į ra per visas siūles”.

Apžvalga
True translation flled velt h the post- 
master at Chicago. January 11, 1918, 
as reųiurvd by the act ofOet. 6, 1917.
KAS YRA
BOLŠEVIKAI.

Paskutiniame “The Class Str- 
ggle“ numeryje išspausdinta 
Rusijos bolše vikų platforma pa
vidale klausimų ir atsakymų. Ją 
parašė bolševikų vadas N. Lė
ni n pirma, negu griuvo Kerens
kio valdžia. Ji buvo perspait- 
dinta laikraštyje “N. Y. Tribū
ne“ ir lietuvių kalbon išversta 
“Tėvynės” redakcijos. Tą ver
timą. tiktai su kaikuriais patai
symais, mes dedame čionai.

“N. Y. Tribūne”, nežinia ko
dėl. sudėjo klausimus ne tokio
je eilėje, kaip jie stovi origina
le; mes tą klaidą atitaisome. Be 
to. ’ lėvynė kalkiniuos klausi

nius labai netiksliai išvertė. 
Stambiausia klaida yra padary
ta klausime apie tai, ką bolševi
kai supranta po žodžiais “tvar
ku” ir “anarchija“. Tėvynes“ 
vertime apie lai skaitomi':

Valdžia vieninteliai tegali 
būti Darbininkų. Kareivių ir 
Kaimiečių Atstovų Tarybų 
rankose. Tuo tikslu turi būti 
vedama propoganda ir agita
cija ir turi būti organizuojami 
milionai ir milionai žmonių. 
Anarchija yra tai visiškas at
metimas bile kokios valdžios, 
išskyrus Darbininkų. Karei
vių ir Kaimiečių Atstovų Ta
rybų valdišką autoritetą.
Iš šilų žodžių išeina, kad bol

ševikai savo platformoje patįs 
save vadina anarchistais, nes jie 
kovoja Rusijoje prieš kiekvie
ną valdžią, kuri nėra Darbinin
kų. Kareivių ir Valstiečių Ta
rybų rankose, o anarchija, sulig 
jų pačių žodžiais, yra “atineti- 
nuas bile kokios valdžios, išsky
rus Darbininkų, Kareivių ir Kai
miečių (Valstiečių) Atstovų Ta
rybų valdišką autoritetą”.

Bet bolševikų platformoje, ži
noma, to nėra. Tenai pasakyta, 
ir tai išnašoje, puslapio apačio
je, o ne pačiam atsakymo teks
te. kad “anarchija yra visiškas 
atmetimas visokio valdiško au
toriteto. BET D.K. ir V. Atsto
vų Tarybos yra taip-pat valdiš
kas autoritetas.v Bolševikų pla
tformos autorius stengiasi išai
škinti. kad bolševikai nėra a nar
šiusiai, o ne pyisipažjsta prie 
anarchizmo!

Reikia dar pastebėti, kad mi
nėtos platformos autorius grie
btai skiria bolševikus nuo soci- 
Al-demokratų partijos, ir sako, 
įad bolševikai turėtų vadi n ties 
“komunistų partija”.

Neužilgio mes išspausdinsime 
ir Rusijos menševikų platfor
mą, kad skaitytojai galėtų suly
gini jas ir pastudijuot.

Seka Lenino klausimai ir at
sakymai:

Koks yra jų (Bolševikų) at- 
sinešimas į socializmą? Atsa
kymas: — Jie yra už socia
lizmą. Darbininkų, Kareivių 
ir Valstiečių Atstovų Tarybos 
turi tuojaus daryti visus pra
ktiškus ir tinkamus žingsnius 
jo įvykinamu.

Kokios valdžios formos jie 
nori dabar? Atsakymas: 
Darbininkų, Kareivių ir Val
stiečių Atstovų Tarybų Res
publika; panaikinimas pasto
vios armijos ir policijos ir, 
vietoj to. apginglavimas gy
ventojų; valdininkai netik tu
ri būti renkami, bei taip pat 
jie gali bu Ii ir prašalinami; 
jų algos neprivalo būti dides
nės už algą gero darbininko.

Koki jų pažiūra į atgaivini
mą Romanovų monarchijos? 
Atsakymas: Jie yra abso
liutiškai priešingi bile kokiam 
atgaivinimui monarchijos.

Ką jie mano apie užgrobimą 
valdžios? Kas yra, jų suprati
mu “tvarka” ir kas yra “an
archija”? Atsakymas:- vi
sa valdžia turi būt Darbinin
kų, Kareivių ir Valstiečių At
stovų Tarybų rankose. Visa 
propaganda, agitacijos ii’ Or

ganizavimas milionų ir milio- 
nų žmonių turi būt atkreipta 
linkui to tikslo. (Anarchija 
yni visiškas visokio valdiško 
autoriteto atmetimas, bet D. 
K. ir V. Atstovų Tarybos yra 
taip-pat valdiškas autorite

tas.)

Ar privalome remti Laiki
nąją Valdžią? Atsakymas: 
Ne; lai kapitalistai ją remia. 
Mes privalome rengti visus 
žmones, kad visa valdžia lek- 
,tų vien tiktai Kareivių, Dar
bininkų ir Valstiečių Atsto
vu Taryboms. c *

Ar mes esame už vieną ar 
dvilypę valdžią? Atsakymas:

Mes esame už visišką val
džia Darbininku. Kareiviu ir

Valstiečių Atstovų Tarybų 
rankose, nuo viršaus iki apa
čiai, visoje šalyje.

Ar turi būti sušauktas Kon
stitucinis Seimas? Atsaky

mas: Taip, kaip tik greit ga
lima. Bet kad jis butų pasekmi
ngas, reikia vienos išlygos: su- 
drutinti Darbininkų, Kareivių 
ir Valstiečių Tarybų spėką; 
suorganizuoti ir apginkluoti 
minias. Tiktai lokiu bildu 

Seimas gali būti užtikrintas.
Ar valstybei reikia papras

tos policijos ir pastovios iir- 
mijos? Atsakymas: Visiš
kai nereikia. Tuojaus turi būt 
įvestas visuotinas žmonių ap
ginklavimas taip, kad jie ir 
milicija ir armija butų viena 
čielybč. Kapitalistai turi ap
mokėti darbininkams už tas 
dienas, kurias jie praleis tar
naudami milicijoje.

Ar valstybei reikia papras
to typo valdininkų? Atsaky
mas: Nereikia. Visi valdi
ninkai nelik turi būti pačių 
žmonių renkami, bet taipgi 
gali būti atšaukiami iš savo 
vietų; taip pat ir su visais at
stovais turi būti. Jų algos 
neprivalo būti didesnės už ge
ro darbininko uždarbį. Laip
sniškai jų vietas užims nacio- 
nalė milicija ir įvairus jos 
skyriai.

Ar aficieriai turi būti karei
vių renkami? Atsakymas:— 
Netik renkami, bei kiekvieną 
visų aficierių ir generolų žin
gsnį turi kontroliuoti tam ti
kri kareiviu komitetai. t &.

Ar pageidaujama yra, kad 
kareiviai pagal savo nuožiū
rą galėtų prašalinti savo vir

šininkus? Atsakymas: 
Kitaip negali ir Imti. Kareiviai 
klausys tiktai tokios valdžios, 
kokią palįs išsirinks; jie ne
gali pripažint kitokios vyriau
sybes.

Ar Bolševikai yra už šitą 
karę ar prieš? Atsakymus: • 
Absoliutiškai prieš visas im
perialistines kares, jie yra 
priešingi visoms buržuazinė
ms valdžioms, kurios veda 

kares, o tarp jų - ir Laikina
jai Valdžiai; visiškai jie yra 
priešingi “revoliuciniam gyni- 
muisi” Rusijoje.

Ar mes (Bolševikai) esame 
už ar prieš viliugingas tarp
tautines sutartis tarp caro ir 
Anglijos, Francijos ir tt. (už- 
smaugimui Persijos, padali
nimui Chinijos, Turkijos, Au
strijos ir tt.) ? Atsakymas: - 
Priešingi. Musų visas tikslas 
yra: apšviesti mases, kad nė
ra vilties tikėties ko-nors iš 
bent kokos kapitalistines val
džios ir kad reikia duoti visiš
ką valdžią proletariatui ir bied 
niaitsieins valstiečiams.

Ar už ar prieš .aneksijas 
(prijungimus užkariautų kra
štų)? . Atsakymas: — Prieš 
aneksijas. Kiekvienas kapita
listinės valdžios prižadas at
sisakyti nuo aneksijų yra 
milžiniška prigavyste. Labai 
lengva tai ir prirodyti: reikia 
tik pareikalauti, kad kiekvie
na tauta butų paliuosuota 
nuo savųjų kapitalistų jungo.

Ar pritaria “Laisves Pasko
lai”, ar yra jai priešini? At
sakymas: Priešingi, nesą
karė pasilieka imperialistine, 
vedama kapitalistų, talkoje 

su kapitalistais, dėl kaititalis- 
tą.

Ar mes turime palikti ka
pitalistinėms valdžioms uždą* 
vinį išreikšti tautų troškimą 
taikos, ar ne?. Atsakymas; — 
Ne, nesą klesiai susipratęs da
rbininkas nieko nesitiki iš ka
pitalistų klesos, ir musų par
eiga yra apšviesti minias, kad 
jos suprastų tų vilčių bepa- 
mutingumą.

Ar turi būti panaikintos vi
sos monarchijos? Atsaky
mas : Revoliucija neina nu
statytoje tvarkoje. Tikėti 

galima tiktai veikiantiems re
voliucionieriams, ir visose ša
lyse, be jokio išėmimo visi 
monarchai turi būti nuversti
nuo sostų.

Ar privalo kaimiečiai tuo
jaus paimti sau visą žemės sa
vininkų žemę? Atsakymas: 
Visa žeme turi būti tuojaus 
pabūta. Tvarką privalo aš
triai saugot Valstiečių Atsto
vu Tarybos. Gaminimas duo- K »
uos ir mėsos turi padidėti, 
kareiviu turi būti geriau mai
tinami. Nėra leistina* naikin
ti galvijų, įrankių ir tt.

Ar aprubežiuosime save ti- 
ktift Valstiečių Atstovų Tary
bomis dėl valdymo žemės ir 
dėl kitų kaimo klausimų? At
sakymas: -Nebus galima ap- 
sirubežiuoti vienomis tiktai 
Valstiečiu Atstovu darybo
mis, nesą turtigieji ūkininkai 
priklauso prie tos pačios ka
pitalistų klesos, kuri visados 
yra linkusi nuskriausti ir pri
gauti bernus, šiaip samdinin
kus ir biednesnius kaimie
čius. Mes privalome tuojaus 
sudaryti specialę organizaci
ją iš šitos kaimų gyventojų 
rūšies ir tarpe Valstiečių At
stovu ir tam tikra Ūkiu Dar- L € €
bininku Atstovu Tarvba. *■ * *

Ar turi žmonės paimti i sa
vo rankas didžiausias ir tvir
čiausias kapitalistų organiza
cijas, kaip bankus, išdirbys- 
tės sindikatus etc.? Atsaky
mas: • Mes privalome tuo
jaus prirengti Darbininkų ’At 
stovų Tarybas, Bankų Tar
nautojų Atstovų Tarybas ir 
kt. ir eiti, kaip tiktai galima, 
tuo keliu, kad sujungti visus 
bankus į vieną nacionali ban
ką, po tam — prie to. kad 
visi bankai patektų po kont
role' Darbininkų Atstovų Ta
rybos; gi po tam prie to. 
kad juos nacionalizavus, tai 
yra kad jie pere itų i visų žmo 
nių nuosavybę.

Kokia forma socialistų In
ternacionalo, įsteigiančio bro
lišką visų šalių visų darbinin
kų uniją, yra dabar pageidau
jama visoms tautoms? Atsa
kymas: — Tautoms reikia ti- 
ktai tokio Internacionalo, ku
ris susideda iš tikrai revoliu- 
cijinių darbininkų, galinčių 
padaryti galą baisioms ir kri
tu inalėms tautu skerdynėms, 1 * 
galinčių išliuosuoti žmoni jų 
nuo kapitalizmo junge). Tik
tai tokie žmones (grupės, pa
rtijos ir tt.), kaip vokietis so
cialistas, Kari Licbknecht, 
kurs dabar yra vokiečių kalė
jime, tiktai žmonės, kurie be' 
pailsimo kovos su savo vald
žia, ir savo buržuazija, ir sa- 
“centristais“ gali ir privalo 
tuojaus įsteigti Internaciona
lą. reikalingą visoms tautoms.

Ar reikia padrąsinti brolia- 
v imąs i kareivių kariaujančių 
saliu, karės fronte? Atsakv- 
mas: Taip; tas yra gera ir
neapsieinama. Tas yra būti
na visose kariaujančiose ša
lyse padrąsinti breiliavimąsi 
tarp abiejų pusių kariaujan
čių kareivių.

Skaitytoju Balsai
Pranešima; Naujieniečiamsl[Už išreikštos šiame skyriuje 

nuomones Redukcija neatsako.}

Ką davė 1917 metai?

Ih-aeitk'ji metai kapitalistams 
buvo labai geri metai. Jie davė 
jiems milžiniškų pelnų.

O ką tie metai davė darbinin
kų klesai? Nepakenčiamas gy
venimo sąlygas; brangumą visų 
reikalingiausių žmogaus gyve
nimui daiktų; stoką duonos, cu
kraus, anglių ir tt. Mainose, ant 
gelžkelių ir šiaip įvairiose dar
bo įstaigose tūkstančiai darbo 
žmonių užmušta, dar daugiau 
sužeista - - ačiū nelemtai tvar
kai ir kapitalistų godumi. Kare 
prarijo milijonus jaunų vyrų, 
nepalyginamai didžiumoj vis

Musu Moterims
Ra^lan švarkelis mergaitėms.—Pavyzdys No. 8M1.

tini, bet kas nenori, ižali visai

Motinos, kurios pačios siuva 
drapanas savo mergaitėms, ras 
šį švarkelį labai tinkamą ir lea 
gvai pasiuvamą. Rankoves daug 
paprastinęs ne kaip kitų švar
kelių. (’žsisegiojimus truputį 
jiatrauktas i vieną šoną nuo 
priešakio. Žemesnioji Raginu 
švarkelio dalis sukirpta daug 
plačiau, tuo bildu švarkelis gu
la gražiais stulpeliais.

Platoka užverčiama aksomo 
apykaklė ir ilgoki prierankoviui 
teikia daugiau puošnumo švar
keliui. Prie šio pavyzdžio pri
dedamas dar nedidelis antpetė- 
lis, susegiodamas kairiuoju pe 

jo nedėti.
Mergaičių Ragiai) švarkelio pavyzdys No. 8661 sukirptas 

penkių dydžių: 1, 2, 4, 6 ir 8 metų amžiaus mergaitėms. 4 ni
tų mergaitei reikia 2 yardų, jei materija 36 colių pločio, arba 1 % 
yardų, jei materija 54 colių pločio. Apykaklei ir prierankoviams 
reikia % vardo 30 colių pločio materijos. Antpeteliui reikia % 
vardo 36 colių pločio materijos.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam švarkeliui sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 

prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti ten pavyz
džio numerį, kiek metų mergaitei, parašyti savo vardą pavardę 
ir aiškų adresą ir. įdėjus kartu su 10 centų (markėmis arba tič 
šiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS PAT- 
TERN DEPT.. 1840 S. Halsted SL, Chicago, III.

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

Čia pledu 10 centu, uz kuriuos atsiųskite man pavyzdi (Pat
iem) N’<>..........................  mergytei ....... . . .  metuį,

VARDAS IR PAVARDĖ .......................................................................

ADRESAS: ......................... . ................... ............................................
■ I 1 <

darbo žmonių klesos. Darbinin
ku teisės suvaržyta; suvaržyta 
jų žodžio ir spaudos laisvė.

Tą davė darini žmonėms pra
bėgusieji 1917 metai.

Bet jie turi ir neapsakoma di
delių laimejmų. Rusijos darbi
ninkai sutriuškino aršiausį pa
saulyj despotizmą ir nušlavė bu
delius nuo sosto. Jie sutraukė 
sunkius carizmo retežius ir iš- 
liuosavo visas jo aukas poli
tinius kankinius. Klesinė Ame
rikos proletariato sąmonė stip
riai pakilo ir socialistų partija 
nepapntstai paaugo narių skai
čiumi.

įžengę į naujuosius metus mes 
darbininkai, žiūrime priekin 

didelėmis vltimis. Tvirti dva
sia ir energijos pilni, stojame to
lesnei) kovon už savo idealus, už 
galutiną išliuosayimą darbinin
kų klesos.

Augštai teplevėsuoja socializ
mo vėliava! Giriu Paukštis K

s.

DATRIJOT1ZMAS 
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Atminkit ant visados!

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N A S ”

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

VaJu refioJtu, Kaį1 kriminaitiL ->c>r
ir crHtUkaoa* Deo

t iloknrj^ntat Ir popurei.

‘ OfVas: Miesto Cfi-as:

MSI 1 NaM tl. rt71 Berte™ St
Ant trelių W

TH. Deovrr TeL CeotnJ MU

HarUl Cook Coantj Real Estate Taryb«» 
A. PETRATIS & CO.

K«al Ertata Ofisai
i Pankoli la pinifus. Perka, -parduoda ir
I maino namas, lutus ir farmas.

Apsaugoja turtą nuo ugnie.*.
Pertiuri apstrakt^, padaro popieras 

NOI.kRY PUBLIC
. 741 y>’. VRa g-atvi
, kaa.>a, HaL-ted Drover 244J

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kur| iiiim- 
čiame dykai.

fieorp & Vitak Music Ce.
JSM W. 47th St. Chicago. Hl

šiuo pranešame vitucm-M ‘'Naujie
ną skaitytojaroe. “Naujlenv” phi- 
lintojam*; ^Naujieną" rėmėjam*, 
taipgi draugijoms, koopomK, kKu- 
bamv ir biznieriams, kad nuo Šio 
laiko •'Naujieną“ Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo rnažiaasku 
iki didžiausio įvairiausias rjkhi- 
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbui bus atlikti gerai ir j laiką.

Reikale kreipkit-ė*:

1844 So. Hub><ed &<.. CMrum*. 11.
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Jaunuomenes Skyrius
Adomas Juodasai.

Amžini slėpiniai.
Pasaulis - be krašto, pasaulis •— be galo. ..
Spėjimuose mano krūtinė atšalo,
Nuvargo mintis nerami,—
O raštai erdvių siuvami.

Kas rytas keistesni man slėpinį braižo —
Tai kryžiaus ant švintančio |x>žemio graižo.
Tai niūksančių medžių pavėsiu. ..
Per amžius aš jų neįspėsiu. ,

Pasaulis — be galo, pasaulis ♦—r>e krašto...
Nemoku skaityti aš amžino rašto, 
Vien mažmožių prasmę atspėju, ____
Ir tai pasitaręs su vėju.

(Iš ‘‘Pirmasai Baras”)

Klajūnas.

Iš IJAUDIES MOTYVŲ

Vai, aš bernelis.
Vargo brolelis,

Barniai, rugonės mano da
lužė. ..

Bara tėtušis,
Bara matuše,

Išmetinėja, pyksta mergužė.

“Dieve tu mano!
“Ką gi jis mano?!

“Knygon įknibęs sėdi ir sėdi!
“Arba ve — tapą
“Braižo vis... tepa—

“Valgyti duoną dar nesigėdi”.

Vienas tik smerkia,
Kitas gi — verkia: -

Dvasišką stoną, girdi, jis pei
kia!

Vien tik mergužė,
Mano godužė,

Tyliai į ausį kužda: “Nerei
kia“...

“Skirkls kas tinka,
“Bet nepritinka
“Dievą pamesti”- manęs ji pra

šo.
Išmetinėja.
Įkalbinėja,— ,

Sako: tik melą knygose rašo!

Vai, aš bernelis,
Vargo brolelis,

Barniai, rugonės—mano da
lužė. ..

Bara tėtušis,
Verkia matuše, —

Išmetinėja, pyksta mergužė.

Vien tik dainužės,
Mūzos dukružės

Mano svajonei sparnus augi
na:

Mesti bakūžę.
Tėvus, mergužę —

Ruiman visumo skristi masi
na.—

KA DAš TURĖČIAU.

Kad aš turėčiau tvartą valią. 
Kad širdį degintų ugnis,— 
Kaip švelniai vesčiau aš į kelią 
Tuos, kur pakliuvo į usnis!..

Kad mane iuuzos numylėtų. 
Kad duotų lyros akordus,— 
Ir kokia meile jie auklėtų 
Žmogaus geruosius jautimus!..

(Iš ‘‘Steponaičio Raštui”)

T-čio.

Kelias (laimės šalin

Jis dažnai girdėjo žmones kal
bant apie šalį, kur nėra vargų, 
kur amžinai šviečia saulė savo 
auksuotais spinduliais, kur vis
kas amžina, nėra mirties. Ir 
jis pasirįžo surasti stebuklingą, 
saulėtą kraštą, laisvės viešpatiją. 
Ilgai jis vaikščiojo, klajojo po 
svietą. Apčjo augštus kalnus, 
kurie savo viršūnėmis siekė dan
gaus mėlynes. Apėjo tamsias, 
tankias girias, gilias juras. Bet 
niekur neradb saulėto krašto, 
svajų laimės. Visur gyveno ne
apykanta ir kerštas. Žmonės ir 
žvėrys naikino ir žudė kits-kitą. 
Giltosios juros putojo, mirtimi 
kw<i>avo. Augs tieji kalnai at

ir >1 I I I H I ; , i < tl | ■;! I( >

kas reikalavo aukų, keršto, 
kraujo.

Ir jis nusiminė, ir ėmė many
ti, kad nesą saulėto krašto, lai
mės viešpatijos. Jis niekino 
žmones, kurie šnekėjo apie lai
mę, apie saulėtą kraštą. Kur-gi 
jis?!..

Ir pradėjo jis baisiai plūsti, 
keikti likimą ir žmones, ųct sa- 
vo nelaimingąją motiną, kuri 
mirė baisiose kančiose, duoda
ma jam gyvastį. Jis rugojo jai, 
kam jį pagimdė. Nes kam jis 
turįs kęsti gyventi, jeigu visur 
tik vieni vargai?... Kam jis turįs 
braidyti po žemės purvus, žiū
rėti į neapykantą, į žmonijos 
vargus?... Juk nėra laimės, nė 
ra užmokesnio. Jis čia nereika
lingas. Jam nusibodo braidy
ti dumblynėse, jis atsilsiu nori. 
Jis sunkiai alsavo, jo krūtinė de
gė ir neapsakomai sopėjo. Jis 
troško atilsio, ramybės. Bet at
ilsio nėra, žmonija neduoda ra
mybės. Ji trokšta kraujo, skriau
dos.

Jis priėjo prie upės kranto. 
Ji rainiai sroveno ir šnabždėjo 
slaptingą pasaką, tiese dsiiną ra
mybes. Jos šnabždėjimas jam 

primine laimę, saulei# kraštą. 
Karčiai nusijuokė. Nes nebeti
ki saldžiomis svajonėmis. Jis 
jieškojo ir nieko nerado. Nes 
nieko nėra, tik mirtis ir jos au
kos. Jis ėmė žiūrėti į sriaunų 
tų>ės vandenį. Ten plaukė šim
tai mažų ir didelių žuvių. Stai
ga viena didelė puolė. į pulką 
mažųjų, nučiupo vieną jų ir... 
prarijo. Jis sudrebėjo. Netik
ra, apgaulinga, slaptinga upės 
jyasaka. Žavėtinos melodijos 
bangose atsitinka baisių dalykų. 
Jis nusijuokė. Nes nebepirmą 
sykį matė tą patį. Visa žemė 
pilna didelių ir mažų žuvių, ku
rios godžiai rįja viena kitą. Tai 
žmonės: turtingi ir vargšai, ga
lingi ir silpnieji.

Jam baisiai sunku pasidarė 
žiūrėti į šitą kruviną kovą- Jis 
karštai norėjo atsilsėti, nusiplau
ti nuo tų žemės purvų. Štai ten 
ant upės dugno ramiai sau guli 
akmuo. Jis ilsis, jis amžinai 
miega. Jis irgi panorėjo užmig
ti tokiu-pat miegu, amžinu ak
mens miegu. Ir jis nurimo, nes 
rado kelią iš tų žemės niekšy
bių. Ten pagal akmenį jo guo
lis, amžinas guolis. Ten jis at
silsės, ten supras amžiną miegą. 
Jis pašoko ir buvo besimėtąs į 
upės gelmes. Bet staiga susilai
kė. Prieš jį stovėjo žilas sene
lis. Jo mėlynos akįs spindėjo 
nepaprasti išmintimi, protu. 
Žmonijos meilė, kantrybė jose 
apsireiškė. Tai išmintis — gud
ruolis, tai žmogus suprantąs gy
venimo prasmę, visatos tvarką. 
Liūdnomis akimis pažvelgė jis 
į jo nusiminusį veidą. Šviesos 
spinduliais pervėrė jo sielą. Ir 
suprato jos vargingą padėjimą 
ir tarė jam:

—Nusiramink! Pasaulis yra 
puikus, harmonijoje nardo ji- ly”, 4- sroveno, kriake upės ir 
sai. Gyvenimas pilnas paslap- juros. — “Baily, egoiste”, - -šau-
ties, pilnas stebėtinų dalykų. 
Vargų nėra. Jie — viena tam
sybė, vienas nežinojimas, vien

Vis- nesusipratimas. Žmonės gyvena gos savo gyvasties”. klesinių susirėmimų”.

tamsoje, nesupranta gyvulinio, 
n pažįsta savęs. Jie įieško 1 ii- 
mės, o nesupranta jos. Jie lai
mes įieško, o daro baisius, biau- 
rius darbus. Laime gi nėra pik- 
te. Ji šviesoje, amžinos tie
sos jieškojime. Kad radus tiesų, 
o su ja ir laimę, reikia kovoti,
baisiai kovoti su tamsos bedug
ne, su pikto juromis. Žmonės 
gi bijo kovos, bijo sunkaus dar
bo, bijo stačiai pažvelgti į švie
sos spindulius. Nes spinduliai 
dhr perdaug skaistus, nes jų a- 
kįs priprato prie tamsos. Jie 
įieško laimės, o nesupranta jos. 
Laimė yra ta skaistybė, šviesa, 
kurių bijo jų akys. Prie laimės 
ik vienas kelias — tai baisi ko

va su visa tuo, kas pikta, kas že
mina teršia žmogaus sielą, štai 
pažvelk į pasaulį, pažiūrėk pro- 

’is akimis į jo gyvenimą. 
Jis visas pasinėręs erškėčių gi
riose. Ten gyvena baisus žvė
rini, baisus šliužai. Visur bai
sumas, visur aštrus erškėčiai. 
Tik kur-ne-kur matyti erškėčių 
nuslopinta mažutė roželė, kur- 
ne-kur girdėti liūdnas vyturėlio 
balsas, "i Tos sunykusios rožės, 
tie liūdni-vyturėlio balsai tai 
šviesus žiburėliai žmogaus sie
loje tarp plačiausių pikto jurų. 
Vyturėlio balsas, tai šviesos ki
birkštėlės verksmas, kuri dar 
užsiliko žmogaus širdyje; tai tie
sa, laimė, kurią užslopino erškė
čiai. Kad pasiekus laimę, reikia 
didinti tą mažą šviesos kibirk
štėlę, reikia laistyti nuskurdu
sias rožės, duoti joms šviesos, 
saulės spindulių. Beikia išnai-. 
kinti tas baisias girias, tas erš
kėtrožes.] O sunkus tai darbas, 
bet jame Kelias į laimės viešpati
ją, į saulėtąją šalį. Tik šiuo ke- 
Ii u rasi, žmogau, laimę, suteiksi 
ją savo vaikams. Taigi, jeigu 
tau rupi laimė, žmonijos liki
mas, ... eik naikint erškėčių ir
žūk kovoje su piktu ir tamsa, o 
tavo darbai nenueis perniek. Ta
vo keliu eis tavo vaikai ir, galop, 
žus erškėčių girios, ir sužibės 
per jas gaivinantieji saulės spin
duliai! ...

Ir jis nusiminė. Jis norėjo 
rasti laimės šalį, kur nėra vargi), 
kur viskas šventa, amžina. Jis 
mane, kad tą laimės šalį reikė
tų tik sujieškoti, o ten jau am
žinai gyventi pilnoje laimėje.. 
Bet jis visai nemanė, kad toks 
sunkus ir ilgas į ją kelias. Jis 
nežinojo, kati tuo keliu reikia 
eiti daug amžių. Jis nežinojo, 
kad pats nėkuomet nepamatys 
to stebuklingo pasaulio. Ir bai
me apėmė jį prieš tuos vargus, 
kuriuos jis turėtų iškęsti. Nes 
jis norėjo tik asmeny laimę į- 
gyti ir tai be jokių vargų. Jis 
norėjo sau laimės. — “Bet tai 
netikra laimė”, šnabždjo jam 
sąžinės balsas, “tai jos tik-tik 
pastebiami šešėliai. Jie ne tik 
neduoda progos suprasti jos, bet 
temdo dar tikrąjį jos supratimą. 
Ne tik neartina, bet tolina nuo 
jos. Nes laimė viena. Ji — ab
soliute. Ji —- šviesa, skaistybė, 
pasišventimas”. Bet pikto, ego
izmo balsas ėmė murmėti jam 
į ausį: “Kas iš to, kad absoliu
te laime yra tikra ir pilna. Tu 
jos ristiek nematysi. Tu ją iš
kovosi savo vaikams, bet kas tau 
iš to! TTk vieni vargai ir skaus
mas. Tik vienos kančios ir so
puliai. Bet kam tau dirbt ki
tiems, kenčiant tokius didžius 
vargus, kuomet tu gali pragy
venti daug maloniau, lengviau. 
Nes gali naudo lies tamsa, kalio
je pasinėrus žmonija. Mesk jieš- 
Škojęs švit'są, eik ten, kur tamsa, 
ir bus tau geriau.

Ir pikto halsas perrirŠijo am
žiną šdt«ą, ir jis paklausė, jo. 
Ir ėnte naudoties tamsi, gyven
ti pikto l-e t jis nerado rainy - 
bes, nes sąžines balsas, it smar
kus tepėjas, išmetinėjo jain. Nes 
visi gamtos tvarai niekino jo 
menkumą, jo savymeilę. —“Bai- 

kė visas pasaulis. — “Tu gali 
žmonijai duoti laimę, bet gaili 
savęs, gaili niekam nereikalin-

Ir jis pradėjo bėgli nuo visų 
žmonių, nuo visų sutvėrimų, 
niekur nerado ramybės, nes ai
škiai girdėjo sąžinės balsą, rė
čiaus neturėjo tiek tvirtybės, 
tiek pasišventimo, kad galėtų 
eiti tiesiu keliu, kirsti aštrius er
škėčius ir kovoti su pikiu. O 
visa gamta, visas pasaulis ne
kantriai laukė laimės, saulės 
spindulių, sapnavo juos, troško 
pasinerti šviesoje, amžiname gy
venime, troško nusikratyti tam
sos ir pikto.

(Iš “Nauju Taku”)

Dar apie tuos 
maunėlius

Bėda, kuomet žmones prade
da daug kalbėti. Tokie i.Škal- 
gi “filosofai” dažniausia — su- 
žiniai ar tik pripuolamai —ma
ža arba ir suvis nieko nepasako.

Prisipažinsiu, man nesmagu, 
kad prie tos rųšies “filosofų” aš 
turiu priskaityti ir gerb. mano 
oponentą — Šarūną.

Skaitytojai veikiausia dar at
simena, kaip viename “Janu. 
Skyriaus” numeryj aš padaviau 
jam ketintą klausimų. Aš, be
rods, kalbu ir rašau — lietuviš
kai. Visuomet stengiuosi, kiek 
tatai galima, vengti “augštų žo
džių” — nežiūrint ar jie butų 
lietuviškai ar latyniškai. Taigi, 
mano oponentas berodos turėjo 
suprasti ko aš reikalauju. Bet, 
pasižiurėki/e, kaip jis į tai atsa
ko.

Savo straipsnelyj aš uždaviau 
jam klausimą: ... pasakykite 
man: ką reiškia būti partyviu, 
bet partyviu vien teisybei?” To
liau keliais pavyzdėlius aš nuro
džiau, kad tokios “teisybes” (aš 
ją ir vėl įdedu svetimženkliuo- 
se— gal nors sykį tai supras ir 
mano oponentas...), kaip ją sau 
prisistato Šarūnas, suvis nėra. 
Teisybė nėra nupuolusi iš dan
gaus; ji yra žmonių padaras. 
(Todėl ir Šarūno pastangos — 
nusiųsti mane pas Luką, yra 
bergždžios), taigi ji žmonėms, o 
ne žmones jai tarnauja. Paga
lios, aš niirotižiiiii kn<l ciiirggi l:i 

teisybė nevisuomet ir ne visiems 
yra teisybe.

Rodos, dalykas aiškus. Ma
no oponentas, jeigu jis nesutiko 
su tais išvadžiojimais, turėjo 
sumušti juos, taigi prirodyti, 
kad aš klystu. Bet — kągi jis 
daro? Ugi pasiunčia mane pas 
Luką, Tolstojų ir pas istorinį 
determinizmą. — Nu, šia tau, 
broli, pasiskaityk Luko “dvasi
škus apdūmojimus”... sako Ša
rūnas. O pats pasislėpęs už jo 
pečių “gardžiai juokiasi” —pats 
iš savęs.

Taip klausimą gvildenti mu
du galėtume iki pražilsiant. Ir 
tai niekas neišeitų !

Ak, beje, Šarūnas sakosi tu
rįs omenėj “absoliutę teisybę”. 
Nors čia nėra nieko naujo, nors 
mano oponentas tuo pavadini
mu tik nauju rubli pridengė sa
vo apnuogintąjį kūdikį — “tei
sybę”, šį klausimą betgi aš pa
lieku atdaru. — Aš narėčiau, 
kad mano oponentas, ažuot slė- 
pties už Luko ir Tolstojaus pe 
Čių, išeitų, kaip yra sakoma, a- 
kis į akį ir pasakytų, būtent — 
kas per viena toji “absoliute tei
sybė”, arba, pasekant jį patį, 
“žmoginė teisybė”? Nuo ko ji 
paeina? Kame jos esmė? Gerb 
Šarūnui, kuris siunčia mane pas 
istorinį determinizmą ,vadinas, 
neprošalį bus “pasiknisti” ja
me. ..

Paliekant šalyj visus kitus ma 
no oponento t. v. “literatiškus 
prismokus”, kurių jis nesigailė
jo savo “elektros malūnėliui”, 
aš atsakysiu tiktai į vieną jo tvi
rtinimą. .

Pirmame savo rašinčlyj gerb. 
Šarūnas pasakė, kad nuo 18 šim
tmečio mokslas tolydžio pasi- 
liuosuojąs nuo “klesinių susirė
mimų”. Tą savo tvirtinimą jis 
dabar stengiasi paremti neva fa
ktais. Jisai pakiša man Darvi
ną, Livingstoną, Faraday ir ki
tus. Ir sako: “Tai ve ką reiškia 
mokslo pasiliuosavimas nuo
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Aš jau pirmame savo rašinė- 
lyj nurodžiau, kad mano opo
nentas žaidžia žodžiais. Tuo 

' žaidimu jis dažnai nueina iki 
nesąmonių. Pav., ką reiškia 
toks pasakymas “moksleivis yra 
veik idealas”, arba mokslas pa- 
siliuosuoja nuo klesinių susirė
mimų? Matoma, kad mano o- 
ponentas čia pasakė ne tą, ką 
norėjo pasakyti. O jis norėjo 
pasakyt, būtent, kad mokslas 
pasiliuosuoja nuo tain tikrų 
kk'sų — valdančiųjų klesų — 
kontrolės. Tai galima dasipro- 
tėt iš jo paties žodžių: “Faraday, 
Stuxley (Stukeley), Darvinas ir 
Yisa eilė kitų taiposgi jau nebe
dirbo, kaip viduramžių alkemi- 
kai bei litera toriai savo pa tro
liu ms-ponams, bet žmogaus pro
to apšvietimui”.

Vadinas, mano oponentas no
rėjo pasakyt, kad nuo 18 šimt
mečio mokslas pasiliuosuojąs 
nuo valdančiųjų klesų kontro
les, nebetarnaująs jai. * Ir čia 
jau jis stengiasi tai patvirtinti 
faktais atsišaukiant į Livin^- 
stoną, Darviną ir kitus. Bet ji
sai klysta, arba sužiniai stengia
si iškraipyt istorinius faktus! 
Faktas yra tas, kad tiek Darvi
no. Livinostono ir kitų žinoji
mais, tariant, jų gabumais kaip 
tik ir stengėsi pasinaudot tam 
tikros klesos.

Tegul mano oponentas pasa
ko: Kinnn buvo «?uren<rta moks

^lew.ark Sfioe Store&Ca
S. HAi S . hl) ST., TARP 13-tos IR 14-tos.
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MOTERŲ ČEVERYKUS ŠIOSE MUSŲ 
KRAUTUVĖSE;

lininkų kelionė laivu Beagle? 
Kam buvo reikalinga ištirti Pie
tinę Ameriką ir kitas rietas Ra
miajam vandenyne? Kelionė 
laivu Beagle, kuri pažadino Dar- 
viną-genijų, buvo surengta tų; 
kk'sų, kurios tikėjos pasinaudot 
tyrinėjamųjų šalių turtu. Tos 
klesos tikėjos žaliosios me
džiagos ir naujų rinkų. Jos tai
gi ir siuntė į ten būrį mokslinin
kų, kurie, pasak mano oponen-' 
to, buvo “pasiliuosavę” ir dirbo' 
vien tik “žmogaus žinijos reika
lais”.

Suprantama, negalima tvir
tint, kad visa tai nenešė naudos 
visai žmonijai, nepaplatino jos 
protinę apyregę. Bet to prad
žia, pats tyrinėjimo tikslas bu
vo iššauktas valdančiųjų klesų 
reikalu.

# I

Pagalios, kalbant apie Darvi
no ir kitų dirbimą “žmogaus 
proto apšvietimui” nereikia už
miršti (kaip tatai daro mano o- 
ponentas) ir tų istorinių apysto- 
vų, kuriose gyveno anų laikų 
draugija. TiĮc. tuomet mes ga- 
ėsime teisingai apvertiuti tų 
žmonių veikimą ir kam jisai 
tarnavo.

Darvinas, visų pirma, priklau
sė tai klesai, kuri vedė kovą su 
atgyvenusia savo dienas pasau- 
liožvalga. Pagalios, tas, ką ai
škiais žodžiais ir nešimi ūsam uis 
faktais priparodė didis gamti
ninkas, buvo jau anksčiau skal

nakt. panč’ak. 39 
Dr Bernard’o kor- 

ko ir plaukų pusp. 7. 
10c Dr. Bvrnard’o p; 
duškutės, korko ir mi

nkšti puspadžiai 
10c gvaranluotos 
trinų gyduolės 

75c Kersey Over- 
gaiters . ........ 59c

7 
nuo-

12 N. Dearborn St..
Tari) \Vashingt. ir Madison. 

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė., 

Arti Belniont.
1241 N. Clark St.,

Tarp Belmont ir Aldine.
1583 M:lwaukee Avė.,

Arti Robev St.
14 S. Habted St.,

Arti Madison st.,
1221 Milvvaukee Avė.,

Arti Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros kas 
Vakars Pirkėjų 

Parankumui

biama kitų. Taigi Darvinas ir 
jo nuveikti darbai ankštai rišė- 
si su jo dienų draugija, būtent, 
tąja jos dalimi, kuri nebepasi- 
tenkino ponų teologų “mokslu”, 
ir stoj<r kovon prieš jų ir kitų at
žagareivių sluogsnių inten'sus.

Dar žodelis apie Livingstoną.
Mano oponentas nei nemirk

telėjęs šaukia: A nava, Living- 
slonas tyrinėjo Afriką žmogaus 
žinijos reikalais. Bet mano o- 
ponenfas suvis “užmiršta.” kad 
Livingstoną pietinei) Afrikon 
nusiuntė London Missionary So- 
citiy, atversti prie “šventos vie- 
ro3” “juoduosius velnius” ne
grus; kad pagalios Anglijos val
džia paskyrė jį savo konsuliu ir 
vadu ekspedicijos, kuri tyrinėjo 
rytinę ir vidurinę Afriką irgi 
pasinaudojimo tikslais. Ak, 
kaip-gi tatai pasakyti! Tuomet 
juk nebegalėsi dievint “pasiliuo- 
savusį nuo klesinių susirėmi
mų” mokslą.

Butų gera, kad mano oponen
tas, kuomet jis bandys gvilden
ti tą ar kitą klausimą, vengtu 

būti biskį Lukas, biskj Tolsto
jus, biskį Kristus ir biskį... nie
kas. .. Reikia būti paprastu, že
mišku žmogumi, ir gvildenti ke
liamus klausimus ne skambio
mis nieko nereiškiančiomis fra
zėmis ir painiojimais, bet taip, 
kaip daro visi griešni, žemiški 
žmonės. —Vaidonis.



II

Chicago, III.

?nčiu tiems, kurie myli *į 
klausimą.

mus yra žinoma. Kad Kiekvie
nas iš tų amžių tęsės nuo 1000 i- 
ki 11000 metų 1___
apskaitliuojant.

pradžią vidurinėje Azijoje. Žal
varis (bronzas) buvo žmonėms 
pažįstamas ir pradėta vartoti a-

kad randasi dari pie 5000 metų prieš Kristų, lai-
daug laukinių žmonių, kurie vis O v »

vas ir kam jis reikalingas 
turiu omenyje dabartinius

negimė.
mus mokina isto-

rijos. Neprešali todėl butų susi
pažinti su dievų istorija. Dievų

taigi ir aš negaliu čia ją paduoti. 
Papasakosiu apie tai labai su- 
trumpintoj formoj. Kiekvienas 
gali ją priimti arba atmesti. 
Kiekviena tikyba paduoda skir
tingas skaitlines metų nuo pa
saulio atsiradimo. Krikščionių

gi 1210 metų prieš pasaulio su
tvėrimą sulig krikščionių tikyba.

Nors žalvario vatojimas ir 
turi savo pradžią Azijoje, bet 
Egypte jis buvo labiausiai išsi
plėtojęs 1000 im tuos preš Kris
tų prie karalių (faraonų) Dy- 
zerą iš III dinastijos žalvario ka
syklos Sinajaus kalnuose buvo 
atidarytos. Apie platų žalvario 
vartojimą liudija ir daugelis lie
kanų, jų taiĮM' viena žalvarinė 
lazda, atrasta ties Medum, E- 
gypte, užrašu nuo 37(X> metų 
prieš Kristų. I

Taigi matome, kad bronzos 
amžius turėjo savo pradžią dar 
prieš pasaulio sutvėrimą pri
silaikant krikščionių mokslo,— I 
ir kad akmeninis amžius jau bu
vo praslinkęs; vadinas pasaulis

prieš |imu
silaikalllt
ir kad
« v a x

ai

ad kiekvie* damas apsuptas daugeliu jam 
......... • nesuprantamų dalykų bei apsi- 

vidutiniškai reiškimų, jis stengės išsiaiškin
ti juos sulig patyrimo.

Žinia, kad primityviai žmonės 
nebuvo susiorganizavę į tautas 
bei valstijas. Jie gyveno atski
romis šeimynomis. Tarp kito
kių pasla.|>čių žmogų užintere- 
savo mirtis. Kuomet mirdavo, 
vienas jų šeimynos narys jie 
matydavo tas urnai įvykstančias 
permainas: žmogus gyveno, ko

vęs ir apleido savo kasdienines

gų. kad išbudinus jį riksmu 
ir trukšmu. Kuomet mirdavo 
šeimynos gaiva jie manė jį 
esant užpykusių ant savo paval-

kurį ji galėjo gerai

ręs visatą, taigi ir musų žemę 
su visais ant jos esančiais gy-. 
viais bei augalais 5677 metai at-, 
gal. Mokslas gi tvirtina, kad vi- jau buvo gerokai žmonėmis ap
šalu yra be pradžios ir pal>aigos.1 gyventas, kad jie jau nesibasto

dauti aukomis ir kitais budais. 
Kuomet visos pastangos, kad iš
budinus numirėlį, nueidavo vel
tui, jų omenėje gimė mintis, kad 
kas nors atsiskyrė nuo jo kūno 
ir todėl jis yra negyvas. Nega
lėdami suprasti mirties priežas
čių, jie manė vienatine mirties

Kambaryje prie stalelio kurs 
buvo pritrauktas prie didelio 

lango, sėdėjo dvi ypati: jauna, 
graži, kaip pavasario gėlė, jau
nuolė ir taipjau gražus jaunikai
tis. Jie sėdėjo ir taip jautriai kal
bėjosi... kaip du karveliu, kur 

f ant stogelio, l ai buvo įsimylė
jusi porelė

Staigu jos mintis, vėjų greitu
mu, miškinio fKT kalnus-kalne- 
lius ir didelius vandenynus ten 
toli, toli į apkasus, kur jos my
limasis randasi — gyvas ar jau 
užbertas juoda žemele. Pirm 
karės jis irgi buvo moksleivis, 
mokinos toj pačioj mokykloj, 
kaip ir ji.

Ir ve dabar sėdint jai prie ši
to stalelio ir žiūrint į laimingą i 
porelę anapus gatvės prisiminė 
susipažinimas su savo myli
mu berneliu lęuris min. išplėš
ta jai.

Ir dvi skurdžios ašaros nurie-| 
dėjo jaunuolės veidu.
grįž dar jisai"? —r klausė ji sa
vęs.

Tur būt išparduota iki
Sausio 15 d., 1918 m.

Laikrodėlių ir visokių aukso daiktų 
krautuvė

K. Nurkaičio, 1617 N. RobeySt
Priežastis atidarymo Akių Gydymo ofiso

7 W. Madison St.

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

Ar šu Socializmas

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas

ir apskaitliuoja, kad musų že
mės senumas yra apie 72 milijo
nai metų. Kad priėjus prie tei
sybės, mes turime reni ties mok
slu. o ne prietarais bei spėjimais.

dirvas sutvėręs žmogų įlenkto
mis dienomis vėliau negu žemę. 
Moksliški tyrinėjimai gi rodo, 
kad žmogus atsirado daug mili
jonų metų vėliau, negu žemė. 
'I'iesa

metų vėliau, c
negalima p:
atsirado pirmasis “Ado- 
ka daugi istorija mums 

suteikia žinių paliečiančių žmo
gaus gyventą tik nito 3000 me
tų prie Kristaus atsiradimą.

Nepermatoma migla dengia 
kelią į musų bočių praeitį, ir 
mes galime tik spręsti apie tai 
pagal jų liekanas. Taigi istori
ja pirmųjų žmonių yra mums 
žuvusi, nepatikusi nei jokių pėd
saku apie save.

Liekanos pirmo žmogaus es
ti atrandamos kartu su liekano-

toriniu laiku žvėrių - baisūnu. 
Sulig tu’ liekanų mokslininkai ir 
padalino žmogaus istoriją iki 
musų dienų į sekamus amžius 
bei periodus: akmeninį amžių, 
kuomet primityvio žmogaus vie-

akmuo; bronzos (žalvario) ir 
geležies imžių (Akmeninis am
žius yra dalinamas į du periodu:

Paleolitišką kuomet žmonės 
gyveno tarpe tuolaikinių žemės 
baisunų-žvėriu ir neolitiška — 
kuomet jie griebėsi akmenis kai
po vienatinio jiems prieinamo

buvo tie amžiai tikrai negalima

valstijas, iv kad* kultūra jau bu
vo užsimezgusi. Taigi iš to aiš
kiai galime matyti krikščionių 
klaidingumą. Bet mums labiau 
rupi kilmė krikšč. mokslo (kar
tu ir kitų tikybų) negu jų klai-

velgti žmonijos praeitin, kuo
met žmonės gyveno atskiromis 
šeimynomis.
x Visai nesvarbu, iš ko žmogus 
paeina ar jis yra iš molio nu
krėstas. ar iš beždžionės išsivy
stęs. Kartu jis yra žmogumi 
mezs rokuojamės 
su lokiu; mums

ir 
su juo kaipo 
yra svarbus 
gyvenimas, o

Nors musų bočių gyvenimas 
yra uždengtas tamsia migla, bet 
a lydžiai tėmijant gyvenimą ir 
papročius dabartinių laukinių 

žmonių, išsivaizdinant tas aplin-

gyveno, mes galime prisistaty
ti sau jų gyvenimą ir suprasti jų 
papročius.

Kuomet kūdikis auga, jis nuo
lat pa teini ja naujų, vis skirtin
gesnių daiktų l>ei apsireiškimų. 
Kad supratus tas jam pasirodan-

paaiškinimais, jų mokslu; jeigu 
jam tiedu žinių šaltiniai esti ne
prieinami, jis daro savotiškus 
išvedimus ir jo mintyse gimsta 
savotiškos nuomonės, sulig jo 
prityrimais. Į primityvio žmo
gaus gyvenimą mums reikia 
žiūrėti kaip į kudykio gyvenimą. 
Skirtumas yra tik tame, kad 
primityviui žmogui trūksta mo
kslo ir mokytojų, kurie jam nu
šviestų gamtos apsireiškimus.

Kalėdoms Speciališkumai pa $5.
šiuos čeverykus galima 

gauti su guzikais, raiščiais, 
taipgi Vici Kid. Taipjau vi
dutinio kurpalio su guziku- 
čiais ir raiščiais.

Mes užlaikėm pi
lna eilę visokios rų 
sies ir kainos pra
dedant nuo $4 iki 
s 10. Visi mūšy čc- 
verykai yra Gva- 

rantuoti

Musų čeverykai Moterims Yra Vėliausių Stailių Ir 
Kainos Yra Vidutinės

N. Riittenberg
1237 So. Halsted Gatvė, Kampas O’Brien, Chicago.

tai

a-

po (alsavimo) nuo kūno. Ta 
| “dvasia” vėliau įgavo kitą pras
mę, būtent “dūšią”. Taip 
žmogus įgijo dūšią, kurios 
pirmiau neturėjo.

Kuomet žmogus sapnavo
pie medžiokles arl>a kitokius 
nuotikius, jis mane, kad jam 
miegant jo dūšia išeina iš kūno 
ir susitkųsi su kitomis jo drau
gų dūšiomis dalyvauja mūšiuo
se, medžioglėse ir t.t. T a nuo? 
monė pasiekė net musų laikus; 
aš pats esu girdėjęs Lietuvoje 
žmones aiškinant sapnų prie
žastį kaip tik panašiai.

Pagal nuomonę tuolaikinių 
žmonių dusia skrajojo po pa
saulį; ji pereidavo tai j kokį gy-

Tos dūšios galėjo keršyti gy
vinusiems arba pagelbėti jiems. 
Taigi buvo stengimasi gerbti mi
rusiųjų dusi;.s, kad jos pagelbė
tų jiem; gyvenimo kovose. Ir 
ant kiek galingesnis žmogus bu
vo gyvi !, tuo daugiau galės turė
jo jo dūšia, Taigi dūšios šei
mynų galvų bei vadų buvo ger
biamos kuo daugiausiai. Pasi
taikius nelaimei arba nepasise
kimui, buvo manoma, kad mi
rusiųjų dūšios keršina už joms 
padarytas nuoskaudas, taigi 
stengtųsi jas permaldauti. Jeigu 
nelaimė paliesdavo visą šeimy
ną, tai buvo manoma, kad tai 
darbas dūšios mirusiojo šeimy
nos galvos arba vado. Jos per
maldavimui būdavo duodamos 
aukos. Čia rado savo pradžią 
stambmeldžių šeimyniniai arba 
naminiai dievai. Kuo šeimyna

lę turėjo mirusios šeimynos va
das. Ir juo labiau jo bijojo šei
mynos nariai jam gyvam esant 

j tuo didesnę įtekmę jodušia tu
rėjo j gyvuosius. Laikui bėgant 
ir šeimynai didėjant jo dusia 
tapdavo dievu visos tos genies.

Taip dalykams stovint, žmo
nės manė kad girios, gyvuliai, 
augalai ir net akmenįs yra dū
šių- dievų apgyventi; čia prasi
dėjo gamtos garbinimas.

F. A. Jančauskas.
(Bus daugiau)

SKAUDUS ATSIMINIMAS.

Nedėldienio popietis. Visur 
viešpatavo tyla, tik retkarčiais 
vėjas sukrutindavo lango stiklą, 
sukeldavo gatvėj dulkių debe
sis, ir vėl ramu...

Mažam, šviesiam kambarėly  j 
prie stalelio sėdi dvi jaunos mer
geles. Iš kambario sienų pa- 
pnuosalų ir sudėtų ant stalelio 
knygų, buvo galima spėti, kad 
čia gyvena moksleivės. Viena 
jų sėjdėjo įknibus knygon. Ma
tės tečiaus, kad ji vargiai supra
to tą, ką skaito... Antra sėdėjo 
prie lango ir žiurėjo pro lan-

g e i d ų paveiksi ą. Tas pa
veikslas, kurį ji taip akyvai tė- 
mijoį buvo tai kitos moksleivės

A-r g-r-į-š.... beldėsi vė
jas į lango stiklą, tarsi supras
damas jaunuolės skundą.

JAUNUOMENeS dir
vonai

Kockford, III.— Kaip kitose 
lietuvių apgyventos?' kolonijose 
jaunimas prieš naujus metus 
rengia draugiškus susirinkimė
lius, taip ir rockfordiečiai. (Gruo
džio 31 d. S. J. Batelis surengė 
šaunų draugišką vakarėlį Ve

apie 60 ypatų. Pas visus matės 
pakilus ūpas, visi čia turi užsi
ėmimo: vieni sustoję ratu žaid
žia, kiti vėl susėdę šnekučiuoja
si, Bateliečiai, rodos užmiršo 
viską, ir skaudųjį momentą... 
Tik linksminasi ir šokinėja, pa
miršę tą kuris jų laukia.

Laike vakarienės, drg. B. Di- 
liunui pirmininkaujant, išpildy
ta ilgokas pro’gramėls iš dainų, 
deklamacijų, ir trumpų prakai
tėlių. Didžiuma draugų išsi
reiškė, kad šie nauji metai rei
kia pasitikti dar didesniu jie- 
gos įtempimu ir kad reikalin
ga neatlaidžiai veikti darbinin
kų klasos naudai.

Palinkėję viens kitam gerų 
pasekmių sekamais metais, 

draugai (ės) išsiskirstė.
—Volungis.

Valparaiso, Ind. — Nors Val- 
paraise randasi apsčiai liet, drau
gijų ir draugijėlių vis dėlto jau
nimas nėra užganėdintas jomis. 
Klausimas kodėl? Atsakymas 
gali būt trumpas. Tų draugijų 
veikimas perdaug silpnas. Tie-

Bet progos mažai tegalini daly
vauti ten, išreikšti savo mintis. 
Mat draugai, kurie yra ilgesnį 
laiką pasėdėję ant mokyklos 
suolo, į musų neišlavintus išsi
reiškimus žiuri su panieka. Bet 
kaip greit jie užmiršta jog ir jie 
kadaise buvo tokiose aplinkybė-

Sausio 6 d., čia susitvėrė L.M. 
L. Batelis, kurio tikslas yra duo
ti progos kiekvienam mokslei
viui lavintis, gvildenti svarbes
nius dienos klausimus ir t.t. Aš 
netikėjau, kad Valparaise ras
tųsi tokių siaurai žiūrinčių į a-’ 
teities suradimą moksleivių. Bet 
dabai* pamačiau, kad randasi. 
Jie žino vien tik niekint tuos, 
kur kovoja už darbininkų būvio 
pagerinimą. Vadina juos dole
riniais ir tam panašiai.

Taip, rodos, moksleiviams ne- 
priderėtii elgties. - A.R.

ATSAKAI

Jokubauskui. Nesuspejo-
Tikimės, atleisite.

Ačiū, pažiurėsi-
me.

Garbukui.
mc.

Visiems kitiems, kurių rašinė
liai netilpo šiame numeryj, įdė
sime sekamai).

1

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
SUOja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas di- 
skusuojamas su
sirinkimuose; di- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

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

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1. Bendralaikinės nuosavybes formos.
2. Primityviškas komunizmas.
& šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

1840 So. Halsted St Chicago. H)

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, Dl.

MACBETH
Tragedija 

penkiuose aktuose.

Parašyta
Wil!iam Shakespeare’o 

Versta lietuvių kalbon 

(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio 
Šis veikalas turėtų raš

kęs kiekvieno scenos 

mylėtojo knygynėlyje. 

Galima gauti “Naujie

nų” Administracijoje. 
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St, 
Chicago, UI

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 centu.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

!

Kad kam ko

HtiŽ!,* kas. turite 
Kitiems pasiūlyti__na.
siskelbkite Naujai. 
” T? Tukstančiai vi-

L Paėjimo Žmo
nių kasdie skaito Nau 
skakvJUik8lančlai P"- 
hirn. ? j.U8M PMiKkel. 
skelbi.!: taH ju8’ Pa«i- 
ekelbimas atnež juma 
Kt riaušių pasekmių.

naujienos 
1844 South Halsted St 
Telefonas Canal 150«
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I Lietuvos Atstatymo Bendrove S 2™ 7o
I parduodama 5 ščrai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. įsotintiems pirkti Rusiškus rublius! 

parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bite koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru- 
bliu kursas. S—LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION j?/““-™” M

Chicago ir Apielinke
■J

Prakalbos apie 
Rusiją.

Nedėlioję, sausio 13 d.. 2 v. 
po pietų, bus dideles rusų pra
kalbos Hiill Hous’e (kertė Polk 
ir I kilst. gg.), Bowen salėje. Kal
bės geri kalbėtojai apie paskuti
nio laiko atsitikimus Rusijoje: 
kova už žemę ir laisvę, už tautų 
teises, už Steigiamojo Susirinki
mo šaukimą; vidurinė bolševikų 
valdžios politika ir tt, Įžanga 
dykai. Rengia Rusijos Social- 
Demokratų Kliubas.

Geradariai
(’.ommomvealth Edison koni-t 

ponija. iš kurios dirbtuvių dau
gelis chicagiečių yra pirkę t.v, 
mazgojimo mašinas ir kuri gva- 
ranlavo pirkėjams, būtent, kad 
iki vienų metų ji atsako už ma* v • • V • •šinas, taigi pasigadinus pataiso 
jas veltui, staigu pradėjo, lupti 
užmokestį už pataisytas maši
nas.

Pirkėjai padavė skundų atsa
komosioms įstaigoms. Gerada
ri ngoj i kompanija dabar teisina
si. kad. girdi, ir jai esą rekialin- 
gi pinigą. Ji ilgau nebegalinti 
daryt gerą savo pirkėjams, nes 

dabar karės laikas... Tokie 
jie geradariai.

Pavogė 11 au
tomobilių

Nuo pirmos dienos šio njėne- 
sio automobilių vagiliai jau spė
jo pavogti 11 automobilių. Iš 
to skaičiaus be tgi 23 automobi
lius pasisekė surasti ir sugrąžin
ti jų savininkams. 18 autonio- 
kilių dingo. vi-

10,000 dolerių už 
sužeidimų.

Sausio 7 diena buvo bvla tido t *

.lože! Mamano, lenko, gy venan
čio 107(H> Langley avė., prieš 
Pullman kompaniją. Dirbant 
tos kompanijos dirbtuvėj Pūli
niai!, III., gruodžio 26 dieną Ma
niakas buvo sunkiai sužeistas 
darbe neteko dviejų pirštų 
visai, o kitu du pirštu pasidarė 
nevaldomu. I ž tai jis apskun
dė kompaniją teisman, kurs da
bar nuteisė kompaniją užmokė
ti sužeistajam darbininkui 10 
tūkstantių doleriu.• c

namo, 2039 N. Oakley gt. Bom- 
b a išardė visą pryšakiuę namo 
dalį. Lehmano ir jo šeimynos 
latgi nepalietė: atsitikimo laike 
ji pusryčiavo antrame gale na
mo.

Bombos padėjime kaltinami 
tūli Lyon and Healy pianų kom
panijos darbinįnkai — unijistai. 
Policija jų jieško. Dalykas esąs 
tame, kad Lehman, kuris dirbęs 
mniėtoj kompanijoj, griežtai at
sisakęs įstoti unijon. Dargi kuo
met jam pagrasinta, jis šaukėsi 
policijos pagellavs. kuri jį paly
dydavus į namus. Neveizint to, 
jis vistiek du sykiu buvo užpul
tas ir apmuštas. -

Chicaga turi užtekti
nai anglių

1 • ’ ’

Daugelis žmonių jau buvo be
pradedą bijoties. kad delei ap
sunkintos geležinkelių komuni
kacijos miestui gali pristygt an
glių. Atsakomosios įstaigos da
bar praneša, kad anglių pristaty
mas į miestą eina paprastu tem
pu. Visa bėda yra tik tame, 
kad anglių negalima pristatyt 
sunaudotojams. kadangi tūlos 
gatvės vis dar tebėra užverstos 
sniegu.

Nesusitaikė su prisieka 
—nusišovė . ,

Ponas Harry S. Milius, 7114 
Merrill gt., kuris kiek laiko at- 

’gal buvo apleidęs savo moterį 
Berthą, vakar naktį sugrįžo pas 
ją ir, negalėdamas susitaikyti, 
išsiėmė revolverį ir nusišovė. 
Sako, moteris nesutikusi eit iš- 
naųjo bendran gyveni man. kol 
ji nįsitikins. jogei jis ištiesų yra 
pasitaisęs.

Sužeidė daktarą ir 
ligonį

Dr. M. Oliver vakar pakvietė 
vieną savo pacientą, Herbertą 
Sire, 5718 Calumet gt., pasiva- 
žinėt. Nutarta padaryta. Ant 
kertės 48 ir Micbigan gatvių jų 
automobilių užgavo kitas auto
mobilius. Pasekmėje — Dr. O- 
liver ir jo pacientas tapo pavo
jingai sužeisti. Abu nugabenta 
Michael Reese ligoninėn.

Padėjo bombą
Nežinomas blogdarys vakar 

padėjo bombą prie P. Lehmano

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Raina* H24M Natlon* Mf* BMj, 
M 8o. L* Salio Bt.. Cbic««a. UI.

Tel Central 68VO-6J91. Atdara: 
Utarninko, k et vergo ir aubatoa vaka
rais nuo 4 ui 8 vakar*, po numeriu: 
1M4 M1LWAUKH AVĖ., Ckka«a. HL 

Tel Humboldt 97.

Dabar yra laikas %
Pirkti

Susivienijimo Liet Amerikoje

KALENDORIŲ
Kaina 25 centai

Šis Kalendoriuj yra pilnas įvairių nau
dingu žinių-žinįhu, su daug pasiskaity
mų ir paveiksiu, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

TOWNOFLAKE
ŽILO SENELIO ŽODIS,

šv. Kryžiaus parapijos 
reikalais, ir kai-ką 

apie save.
Aš, Žilas Senelis, meldžiu 

nuoširdžiai kaip Draugo redak
toriaus taip ir gerbiamojo šv. 
Kryžiaus parapijos klebono, kad 
butute tokie geri manęs' neuž
gaulioti be reikalo.

Draugas savo 304 num., gruo
džio 27, 1917, rašo, buk aš vie
nas Žilas Senelis buvęs subun- 
tavojęs šv. Kryžiaus parapiją, 
suvedęs į nesutikimą parapijo
mis su vietiniu klebonu. O tai 
visai netiesa. Aš turiu kuo pri
rodyti, kad ne aš vienas buvau, I • •
bet musų buvo labai daug, ku
rie ėjom už teisybę, reikalauda
mi “stateincntų” nuo statymo 
musų naujos bažnyčios. Galiu 
prirodyti tai parašais, kuriuos 
aš dar tebeturiu. O ką aš rei
kalavau, ir visi mes reikalavo
me ne vieną sykį, kad turi būt 
parodytos tikros rokundos ir 
“statementai” parapijonams. tai 
aši ir šiandie patvirtinu, kad tai 
tikra tiesa.

Jums pavyko nuraminti para
pijomis tik pagalba kelių narių, 
kuriems, atsibodo tie nesutiki
mai parapijoj. Tie patįs komi
tetai, kurie kartu su manim vei
kė) parapijos reikaluose, atsisky
rė ir, nuėję prie klebono, pasi
prašė, kad juos atgal priimtų į 
komitetus, ką klebonas ir pada
rė. Parapijoj viskas aprimo. 
Bet “statementų” arba rokundų 
kaip negavo parapijonai taip 
negavo.

Ir, turbūt, negaus. Nes vis
ką darė gerbiamas klebonas su 
pagelba Šv. Kryžiaus parapijos 
“caro”, kurs nusimano, kaip 
dumti parapijonams akis. Jei 
norėt u te, aš esu prisirengęs 
kiekvieną valandą tai prirodyti. 
Jeigut aš nesibijojau ant pagrin
dų pasistojęs pasakyt parapijo
nams pirma, tai ir šiandie nesi
bijau. Su manim buvo ir dau
giau kalbėtojų ir j ieškotojų tik
rų rokundų; kitas kuone užki
mo bekalbėdamas salėse, bet 
šiandie mat jau tik aš vienas li
kau kaltas. Mat, nenuėjau, 
kaip kiti, prie klebono cukraus 
pačiulpti, užtat dabar mano va
rdą visuose susirinkimuose ir 
po gazietas skambina. Toks 
palaidaburnis kunigas Malinus
iais ėmė maišyti mano vardą su 
nezaliežninkų kunigu ir biauro- 
ti, kaip tik jam ant seilės užė
jo. nepasižiurėdamas pats į sa
ve, kad jis ne kiek negeresnis 
užj tą nezaliežninkų kunigą.

Žinoma, labai gerai, kad vi
sur parapijose aptilo kova pa- 
rapijonų su kunigais. Dabar y- 
ra svarbesnių dalykų, į ką turi
me domos atkreipti. Didžiau
sia pasaulio istorijoj karė ver
da, didelės pervartos valstybėse 
vyksta, ir visas svietas, kvapą 
užėmęs laukia, kas dar atsitiks, 
ir kada tas pragaras užges.

Bet kad dabar pradėjote ma
no vardą bjauroti, tai turėsim 
viską, visus musų darbus kuo- 
aiškiausia prirodyti. Ir apie, tai 
bus daugiau parašyta.

Žilas Senelis.

jisai to atsiekė. Vadinas. p*uh- 
lika neapsivylė.

Vakaro programas buvo ati
darytas daina. Dainavo paties 
kliubo choras, vadovaujamas p. 
S. Diliaus. Dainavo vidutiniai.

P-lės M. Andriukinaites solo 
betgi galėjo būt truputį geresnis. 
Bet kadangi ji tik pirmu kartu 
pasirodo musų scenoje, tai dau
giau nei reikalauti negalima. Ti
kėsime, kad ateityj iš jos bus 
puiki dainininkė.

P-ia Gulbinienės atliko pora 
deklamacijų. Savo užduotį atli-, 
ko labai puikiai. Už tai susirin
kusieji apdovanojo ją gausiais 
aplodismentais.

Apie adv. K. (rugio kalbą nė
ra reikalo kalbėti. Chicagiečiai 
jau yra girdėję jį ir žino, kad 
jis visuomet moka “pagaut 
žmonių dvasią”. Pasakysiu 
tik tiek, kad klausytojai nuolat 
pertraukdavo jį ilgais triukšmi-

P-nas F. Sadauskas savo so
lo “išvežė” šauniai, nors jis ir
gi tik pirmu kartu pasirodo 
musų scenoj.

Dainavo dar Chicagos Lietu
vių Vyni ir Keistučio dr-jos 
chorai. Savo užduotį ir jie iš
pildo deramai. Ypač susirinku
siems patiko pastaroji Chicagos 
Vyrų choro daina.

Pasibaigus programui tęsėsi 
šokiai iki vėlos nakties.

Žmonių buvo neperdailgiau
sia. Mat daugelį sulaikė šiautu- 
si pūga. Todėl draugija vargiai 
turės kiek pęlno. *

—Pasaulio Vargšas.

CICERO

Užsimanė pabėgiot basas.
Nedėlioj, sausio 6 d., lietuvis 

V. A kus susiginčijo su savo 
draugu J. K mu, būtent, kad

“šiušių” ir °kolo” esą patįs nie
kai. J. K-mas pasiūlė jam 
“preisą” — 2 dol. To tik rei
kėjo. “Šaunusis kavalierius” 
tuoj nusimetė švarką, nusiavė 
kurpes ir pasiraitęs kelnes — 
dui gatve. Nubėgo ir sugrįžo. 
Ir laimėjo tuos du doleriu. Lai
mė tik, kad musų sportelio ne- 
patėmijo “dėdė”. Dievaž, kur 
jis butų nudanginęs tą basako- 
jį... —Matęs.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Vyria ilsiame 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 j vy
riausiojo pačio ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams St.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris, 
šiems: 
3603 
3610 
3619 
3631 
3643 
3658 
3661 
3664 
3678

Alszauski Anton 
Batika M 
Dabinski M 
Gersont Paul 
Karkevicz S 2 
Kupshu Iwan 
Lepanis Mathies 
Lisowski M 
Palcavaski Wiojsicch

r.

yra

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

V//,,

BRIDGEPORT
J. L. A. T. Kliubo vakaras.

N’edėlioj, sausio 6 d., Jaunų 
Lietuvių Am. Tautiškas Kliubas 
surengė, puikų pasilinksminimo 
vakarą Liberty svetainėje.

K#ip ir visada, ir šį kartą kliu
bas stengėsi padaryt savo paren
gimą kuo pavyzdingiausiu. Ir

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ 

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ................ 8—8Va

Miltai (Maišas)
V: bačkos maišas............2.85—2.98
% bačkos maišas............1.45—1.51
5 svarų bačkos maišas 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Rohemian style % bač. 1.27—1.42 
Juodi, % bačkos ...
5 svarai .....................
Grabam miltai 1 sv

Corn Meal
Balti ar geltoni ....

Matsas (JIomiDy), svaras

Etaną Slantausktane
Po tėvais — Kristenyče

Mirė Sausio 7 dieną, gy venusi 
Po No 716 W. 17 PI., Chicago.

Paeina iš Kauno gub., Šiau
lių Pavieto, Kruopių parapijos, 
Medoliškės sodos.

Ladotuvės įvyks Pėtnyčioje, 
Sausio 11 d., apie 9 vai. išryto 
j švento Kazimiero Kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

Liekames dideliame nuliūdi
me sūnus—Kazimieras, Juoza
pus ir Aleksandra, ir vyras — 
Kazimieras Slančauskas.

MCI

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsaminuoja Dykai

Gyvenimas rr» ti>- 
lia*. kad* pranyksta 
> •■'

Ma* vartojam **ĮI 
r Intą Orhthalmamat- 
ar. Ypatinga Somų 
atkralpUma t valkm 
VaUodoa: nuo * ryta 
Iki • vakaro; na4<14 
nuo 1« iki H 4j*n«.

4849 So. Ashland Avcnno, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4117

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ"r mok akariM rl Un

svaras 
... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų)

Jei nori mitai ir nu« 
Uiskattytiir i 
okyklą. Apart Ančių 
lėtinių laibos S.V.I*t<

A. M. KAITIENĖ
Ryžiai,

Fancy hcad ;
Blue rose ... 

Bulvės
N 1 Mis., Minu, ir Dak. . .24—27

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausias .... 18—22 
Vidutiniškas.............. .
Evaporated. nesald. .

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių.............. ..
Prastesnis ...................
Iš Šaldytuvių ..............

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

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

Pupos (beansj
N avy ..............................
Lima ... J.....................

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

Kumpis, geras, svarui
Prasetsnis1.....................

Lašintai geri, svarui .
Prastesni .......................

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

Kalakutai
švieži ............................
šaldyti ............................

Vištos
Šviežios ...........
Gidžiai, švieži .........

Antįs .....................................
ŽOsįs .....................................

žuvįs (salinon)
Pink ................................
Red Alaska ...................

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar, 
šmote ................................... 28%—35
Supiaustytas ..................... 31%—39

Balta duona, svarui ..................... 8—9
šitokiomis kainomis groserninkai 

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

.. 1.17—1.32 i
......... 29—34 
maiš. 28 <34

svaras 
5¥_—6^3 
5%- -0%

16%-—18%t 
.... 13—15c

svaras 
.... 51-56 
.... Ul-52 
.... 41—50

svaras 
... 32—35c 
.... 31—34 
... 29—33

tuzinas 
.... 62—68

.^43—49
"svarui 

... 16—19 
16 Va—19 Vj 
... 13—n 
... 13—16 
... 11—14 
... 32—36 
... 31—35

svarui 
29^—35^ 
. . . 28—31 
. 25%—31

svarui 
... 34-40 
... 30—37

svarui 
... 30—35 
... 22—26

... 30—35 

... 28—33

dėžutės
19—23
27-33

AriUMtlkM Goočrafijoii Retorikos, h tti 
Ir GRAMMAR ir HIGR SCHOOL Kursų. Gyve^ 
Varvėtus toliau mokiname yrt Uitkui. VLkat 
ĮaiAk<namaUetUviAkaL
I American College Preparatai Schooi !
I3IQ3 S. HA1.9TEO St. Chk^az»o Ill.I 
| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

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

MIRKĖ BARBER SCHOOL
612 W. Madison St^ Chicago

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimus, Petreny Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Izngvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Vyrišky Drapaną Bargena!
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
^30 iki 850, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, veilės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
Ž4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0C 

ei $7.50.
Atdara kasdietą, nedėliotais ir va

karais.
• S. G O R D O N

1415 & Halsted SU Chicaoe. JO.

Sudabini ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* Vaoma* per lt ■*•> 
tą taūgo^patna* gydytoja*, chirurgą*

Orda aferia* ir chronOka* H*aa« vr- 
nj, moterų ir valkų, pacal Bsojausiaa 
metodna X-Ray ir kitokiu* eJektro* pria- 
taieue.

OflM* ir LabaratorUa: ltt4 W. Uth 
8L neteB Fi*k 8t.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų.
< 8 vakarais. Telephone Caoal Slidu 
GYVENIMAS < M18 S. HaUted 8tre«d

VALANDOS: S—9 ryto, tiktai

K

TELEPUOtfE YAP.DS

Telephone Yards B012

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicag-o

Dr. M. Stupnicki
310B So. Morgan St, Chicaga 
VALANDOS: Nuo I iki 11 Iš

ryto ir nuo B iki B vakare.

Telephone Drover 9693
Dr. A. A. ROTH 

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moterišką. Vyrišku 
Vaiką ir visu chronišku ligą 

Valandos: 10—11 ryto. 4—5 popiet, 
7—8 vakare. Nedėliomis 10—1 diena 
3354 S. HALSTED ST., CHICAGO 
933 S. ASHLAND AVĖ.

Tel Ilai inarket 2544.

Skaitykite ir Platinkite

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS:— 
Kampas 28 S. Union avė. Vladis bu- 
černėje.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

i. ■>

, 1 hitavo fM.:i33.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-8039 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Telephone Albany 5546

Dl. i. MONTVIDAS 
GYDYTOJAS ir HIRURGA- 

Valandos: 10—11 ryte

Prirenka visiems tinkamu* akiniua, aruu*U* 
nuo j a ir patarimu* duoda dykai 

788-S8 Milvraukee ave^ arti Chi«a«e av. t»M 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryta iki vaka
rui. N ėdė! lomia nuo 9 išryto Ud f po pirt» 

Tel. Haymarket 2484.

AKINIŲREIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimg, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš aklų. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, taokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 11 metu | 
tyrimo Bv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig fųsų aklų 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas ll-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras a agi t
Valandos: nuo B ryto iki I vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 13 mei 

Tel. Cinai B8U

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3325 So. Halnted SLChJcafe.
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Pranešimai
K*«t Chicago, Ind.—LDLD 70 kp. 

susirinkimas įvyks Nedėlioj, sausio 
13 d. 10 vai. ryto, K. Grikio svet., 
kampas 150 ir Northcote avė. Drau
gai. susimildami ateikite visi į su
sirinkimą, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipjau atsives
kite ir naujų draugų —Valdyba.

Rockford, 111.—LMPS 5 kp. meti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj sau
sio 13 d. 2 v. popiet, 1012 S. Main st. 
V i.** s narės malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų.

Rašt. O. Valiulienė.

St. Louih Mo.—-Pirmas naujai su
sitvėrusios ŠIA. 211 kuopos • susi- 
rinkimas įvyks sausio 20 d., 1-nią 
Vai. popiety, Harugarv Hali, 10-ta ir 
Parr St. Geistina, kad draugai ŠIA. 
nariai iš artymesnių kuopų atvyk
tu pasveikint naujus narius.

LMPS k. 24-tos kuopos, Cleveland, 
O, mėnesinis susirinkimas atsibus 
SMMio 13 d., 2-rą vai. |>o pietų ‘‘Jei- 
tes salėįe”, 6006 St. Clair avė, NE.— 
Gvrh. draugės, malonėkite įtsilan- 
kyt paskirtu laiku, nes randas daug 
darbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi atsiveskite naujų narių prirašyti.

Sekr. Barbora Jakštienė.

Kuopų, palaikančių Liet. Soc. Vy
rų chorą, įgaliotiniai malonės susi
rinkti nepaprastan posėdin, kuris į- 
•vks IH'tnyčioj, sausio 11 d. toje put 
svetainėje, kur atsibuną choro re
peticijos, pradžia 8 vai. vak. Kuopų 
•caliotiniai kviečiami atsilankyti bū
tinai: turime daug svarbių ir neati
dėtinų reikalu. —S.'Krikti*.

Rosvland. III.—LSS. 137 kp. mėli
ais susirinkimas įvyks nedėlioj, sa- 
■IBiD 13 d., W-30 vai. ryto, Sociali 
stų svet., ketsė 11-tos gatv. ant ap- 
tarkos.—Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes bus labai svarbių rei
kalų apsvarstymui.—(>rg. D. K. Sobaliauskas

Roseland, III.—Del patarnavimo 
rogistrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukta. .Nuo sausio 
14 <1. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
ir norintis mokyties malonėkite at
silankyti. —A. Grebelis.

L. V. Knygynas P. V. D. šiuo atsi
šaukia į draugijas, kurios priklauso 
prie Viešojo Knygj no, kad teiktųsi 
{>risiųsti savo naujų atstovų adresus 
taip galint greičiau. L. V. Knygynus, 

P. V.D.—731 W. 18th St., Chicago.

LSS. 241 kuopos Sioux City, lova, 
susirinkimas atsibus sausio 13 d., 
25<)1 Conecsl V. R., 2 valandą po pie
tų. Malonėkite visi atsilankyti, nes 
turime svarbių reikalų aptarimui.

Fin. Sekr. Jonas Markūnas.

Stockyardų darbininkų I*. P. tini- 
jos liet, skyriaus No. 609 susirinki
mas įvyks pėtnyėioj, sausio 11 d. A. 
Blinslrupo svetainėj —f kertė 15 ir 
Hermitage glt. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi nariai, atsilankykite 
laiku, turime daug tarimų.

—Gen Organizatorius.

Penkios draugijos rengia didelį 
koncertą ir prakalbas, kur kalbės 
Pins Dubickas ir dalyvaus Birutės 
choras. Bus ir kitokių painargini- 
mų. Visa tai įvyks sausio 12 d. A- 
meriean Bohemian-Slav Hali, 1440 
W. 18th St., netoli Ashland avė. Pra
džia 6 vai. vak. —Kareivis.

LSS. 1-tOR, l.SJL. l-mos ir LMPSA. 
9-tos kuopų bendra^ lavinimosi su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 13 
d., Fellovvship House, 831 W. 33 p!., 
9:30 vai. iš ryto. Draugas A. Vasi
liauskas skaitys referatą “Amerikos 
Darbo Federacijos Politika“. Visi at- 
^Bnnkyti. —Rašt. K. Virbickas

LSS- 4-tos, LSJL. Emos ir LMPS. 
9ios kuopų Apšvietus Komisijos na
rių susirinkimas įvyks pėtnyėioje, 
UM-sio 11, 7:30. valandą vakare S. S. 
Meskauskio name, 3752 So. \Vallacc 
str. Malonėkite visi atsilankyti: yra 
svarbių reikalų. —F. šaštokas.

\ Cicero, III. Pėtnyėioj, sausio H d. 
visi Naujienų B-vės šėrininkai, Ci
cero distrikto, privalote atsilankyti 
į susirinkimų 1 amaliuno ir Gudgalio 

Avė., 8 vai. 
—Valdyba.vakare.

Rusijos Sočiai-Demokratų Kliubas 
nedėlioję, 13 d. sausio rengia pra
kalbas, pašvęstas Rusijos paskutinio 
laiko atsitikimams. Geriausi rusų 
kolonijos kalbėtojai gvildens šiuos 
klausimus: žemė ir laisvė, tautų tei
sės, Steigiamojo Susirinkimo šauki
mas, vidurinė bolševikų valdžios po
litika ir tt. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Inžanga dykai.

L. Laisvamanių Sus. A. (Teisybes 
JMžkotojų) 5 kp. susirinkimas į- 
vyks subatoj, sausio 12 d., Rubsiu- 
v»ų Unijos svetainėj, 1579 Milwau- 
kee avc., 7 vai. vak. Tai metijMš^ 
susirinkimas, kuriame bus renk;ųna 
vaidyba šiems metams. Belo bus 
balsavimas konferencijos protokolo. 
Tbdrl visi nariai privalo dalyvaut,-.

—A. RipkeviČia.

W«*Ht Pult man. UI.—LSS. 235 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 
13 d. J. Grozdžio svetainėje. 79° W. 
120 St. Pradžia 10 vai. r>to. Susi
rinkimas turėjo įvykti pereitoj nc- 
dNioj, bet kadangi buvo blogas o- 
ros ir kitokios piiež.Lstįs, tai įvyks 

ncilėlioj. Po susirinkimo bus

aukite atsilankyti. •S. Tilviku*.

Chicagog Lietuvių Draugijos Sav.
metinis susirinkimas įvyks ne

dėlioj, sausio 13 d. 2 vai. po pietų, 
Zvviązek Polek svet, 1315 N. Ashland 

ve. Visi draugai malonėkite atsi- 
tnkyti. šiame susirinkime naujoji 

valdyba užims vietas. J. Degutis, sek.

LSJL 3-čios kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks šiandie, sausio 11 
d., Blinstrupo svet., 4501 S. 45 kam
pas Hermitage avc. Draugai ateiki
te paskirtu laiku. Atsiveskite ir nau
jų narių. —Rašt. B. lakelis.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paaisktlbimami kainose 

t colfo, »yk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colio vietos 25 centai,

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.
} Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jla turi 
visokiausių reikalų. Jie jiel- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori kg 
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, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
J ieškau Augusto Ražinsko, Kauno 

gub., Vilkmergės pav. Balninų pav. 
ir valsčiaus, Plaštakų kaimo. Gy
veno Detroit. Mich. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote praneški
te jo adresą. Gausite gerą atlygini
mą. Jonas Meilius.
1123 So. Clinton St., Chicago, III.

Pajieškau savo tėvo F. Leonaičio, 
pirmiau jis dirbo miškuose, Seattle, 
Wash., vėliaus mokinos bart>erystGs. 
Kas jį žinote malonėkite pranešti, 
arba jis pats tegul atsišaukia že- 
žiaus paduotu adresu.

Kastantas Skridulis, 
J346 So. 50th Avc., Cicero, 111.

Pajieškau sesers sūnų: Juozapo ir 
Aleksandro Ramanauską; žento — 
Juozapo Gubito. brolio dukters Elz
bietos Milašauskaitės. Kauno gub.. 
Šiaulių pav., Kuršėnų parapijos, 
Meldžiu atsišaukti, aš atvažiavau ant 
trumpo laiko. Juozapas Malašauskas 
Mano adresas toks: J. Miller, 
1 146 So. 5()th Avė., Cicero, 111.

Juozas Balieėius, Belaisvis Vokie
tijoj, jieško Povilo Vilkaus, Plungės 
miestelio, Kauno gub. Prašo rašyti 
jam adresu: Joscph Baiatsch. koltu 
įnamio No. 012, Kriegsgofangenen- 
lager Coltbus, Germany.

J IEŠKO KAMBARIŲ

l’ajicškau kambario ir užlaikymo 
prie gerų žmonių ant Town oi’ Lake. 
Atsišaukite laišku. B. B.
1601 So. Paulina St., Chicago.

J IEŠKAU šilto kambario vienai y- 
patai, Bridgeporto apielinkrje, tarp 
30 ir 35 gatvių. Atsišaukite tuojau, 
žemiau pažymėtu adresu: Z. J., 
TU)5 S. Halsted St., Chicago.

J IEŠKO DARBO

PAJIEŠKAU DARBO, kaipo indų 
plovėjas arba tam panašaus, kad ne
imtų sunkus, nes esu truputį sužei
stas ir pakol kas negaliu sunkaus 
darbo dirbti. Jei kam reikalinga 
arba jei kas apie tokį darbą žinotų, 
malonėkite pranešti, už. ką busiu šir
dingai dėkingas.

Antanas Rimkus,
567 \V. Madison St., Chicago, III.

REIKIA DARB1NINKI
■t ■ ab Ih ■ ■ Vyrams Ir Moterims VI-
!1 A D U ii I ŠOKIOS rųiies metalr
11 11 K H U I iirha mediio dirbamo**
U fl 11 U fl | innose, fabrikuose, ha

teituose, restoranuos, M 
/tunuose, ligonbučiuose, rastinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit .musų DIDELI av- 
raia Gtriausioa mokeatfa.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštaa.—179 W. Washington at

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, nejaunesnū 20 metų, mo
kestis ir geras užlaikymas. Pastovi 
vieta norinčiai turėti nuolatini dar
bą. Kreipkitės laišku į Naujienų 
ofisą pažymėdami No. 162.

RE1K_\L.\UJU geros moters arba 
merginos, apie 30 ar 40 metų am
žiaus, padorios, į gerus namus už 
pilną namų prižiūrėtoją ir gaspadi- 
nę. Gera vietai teisingai moterci ar
(merginai. Darbas—apžiūrėt namus 
ir pagamini valgį. Gera mokestis. 
Rašykite laišką adresu: L. Box 53. 
\Vestville, III. Arba pasimatykit y- 
patiškai: 132 West Street, YVestville.

REIKALAUJAMA patyrusių par
davėjų (merginų) prie maslavų pre
kių. Turi kalbėti angliškai ir lie
tuviškai. M. STONE.
3157 Wallace St., Chicago, III.

REIK\LLN(rA važnyčios ir vyrų 
į yardus dėl gelžgalių kiemo. Atsi
šaukite į: 2627 \V. 12 st., Chicago.

REIKALINGA nudirbėjų (finiše- 
rių), beištariu ir rankinių siuvėjų, 
prie moterų kautų ir siutų.

PERCIVAL B. PALMEft CO., 
Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA patyrusio virėjo ir 
plovĄų. Plovėjos gali gyventi na
me arba kitur. Atsišaukite 1053 
Schenley, arba rašykite Į Mrs. B. 
No 2 Colonial Place. Pittsburgh, Pa.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peorią St., Chicago, III.

REIKAUM’JAME patyrusių mote
rų prie sortavimo skudurų.

11. LOEB,
2155 Archer avc. Tol. Boulcvard 7382

REIKALINGA merginų 16 motų 
amžiaus arba senesnių dirbti drapa
nų dirbtuvėje.

PER CIVA L
367 \V. Adams

B. PALME R CO.
St., Chicago

R1-1KALAU.JAMA 2 PATYRUSIU 
PARDAVĖJU (MERGINŲ) PRIE 
MASTAVŲ TAVORU. LABAI GE
BA MOKESTIS. PASTOVUS DAR
BAS. ATSIŠAUKITE:

BACH’S )EPT. STORE, 
3611-15 S. HALSTED STR.

REIKALINGAS pardavėjas parda
vimui dviejų rųšių populcriškiausių 
ir vidutinės kainos automobilių ir 
Irokų. Turi kalbėli lietuviškai ir 
dirbti vien liktai ant komišino.
5001 So. \Vestvrn Blvd., Chicago 

Phone Prospect 651.

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų išlyginimui senu popierių; ge
ra mokestis.

NVESTERN PAPER STOCK CO.
1150-60 Indiana avė., Chicago

BEI K ALINGA patyrusio barberio. 
Pastovi vieta, gera mokestis, trum
pos valandos. Atsišaukite tuojaus.

45th STREET BARBER SHOP
4158 So. Hermitage Avė., Chicago, III

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai kar- 

čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oaklcy avc.

GUST HAHNE, 
2101 So. Oakley Avc., Chicago.

RETA PROGA
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

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

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

PASINAUDOKITE GERA PROG^
Parsiduoda pigiai restoranas. Bi> 

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu 
vių ir svetinitjaučhj. Pardavimo prie 
žastis — savininkas apleidžia Cnica 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 ‘showcase’ai” ii 
3 “wallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba grn 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dyigu 
bom dūrini, 1 “benčius” dėl laikro 
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 sf (Storas) Chicago

RAKANDAI

ĘXTRA
Jauna pora priversta paaukaut s» 

vo puikius, beveik naujus, rakandu: 
už retai pigią kainą, $125.00 sekh 
čios setas, tikros skuros, už $20. V> 
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2jj>uikiu divonu, daven 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva 
raųcija už $115 ir $225 Victrola si 
brangiais rekordais už $60.00. Sb 
yra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve 
nat. Viskas vartota voš 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1921 
So. Kcdzie avc., arti 22-ros gatvės 
Chicago, III.

, i ............. ' ---------- --- -

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubai 
springsais lihonografo, 2 
points, ir rcpordvis, t niršti imikij r»' aną 10 metų gvarantnotą ir Ir k. 
lėta rakandu už pirmi) pasiulynu 
Divonus 9x12, $8, firankas; tapytu 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 
mėnesiai. 1520 N. YVestern Avė 
Chicago, III.

RANDAI

NAMAl-ŽEAK DRAUGIJOS
S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 

KENOSHA, W1S.

NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS

K/'seland, III^RLA. 139 kp. me- 
tnis susirinkimas įvyks nedėlioj, 13 

d sausio, 2 vai. po pietų, Rosvland 
iiall. 111<M) So. Michigan avė, (ant 3- 
ėvų lubų). Visi draugai malonėsite1367 VV. Adams St., 
ateiti nes turime daug svarbių rei
kalų aj>svarst>mui. K. Kalnietis, raš.

ATIDUODAMA rahdon geri kam
bariai, su valgiu. Telefonas. Paran
ki vieta pakeleiviams. Vietos visuo
met užtektinai. Kam reikia atsi- 
lankvkite.XX

Lietuviškas motelis
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai 10 ak
rų žemės tik už $600.00, Mtssouri val
stijoje, 1M mylios nuo miestuko, ge
ležinkelis pratiestas apie 50 pėdų 
nuo mano žemės. Puikus ąžuolai 
materijoluf, medžio nereikės pirkti, 
žemė nė perdaug lygi nū perdaug 
kalnuota, gruntas molis, viršus juo
džemis. Gera proga pasinaudoti. Aš 
ne agentas, liet savininkas šios že
mės. Atsišaukite. J. M. KIBORT. 
3357 So. Halsted St., Chicago.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul iųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas. 2 flatų 
mūrinis namas. 3 blokai ] pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės. ,

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132^6. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawycr avė.
Agentas pasisluntlmui

B A R G E N A I 
Per Savininką 

81,100.00 nupirksi kampinį biznišką 
lotą, 45 st. E. Troy St. N. W. kam
pas,

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

$2,200.00 nupirksi kampinį muri
ni namelį, $1,200 įmokėjus, $11 į 
mėnesi. Ateikite ir pamatykite, šis 
namelis prie 3409 So. Fisk st., 1 blo
kas West Morgan st., 1 blokas North 

m , SnvininkP0—3407 y l'lsk st., 
Phone Drovcr 9458. B. PETKAS.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1810 S. Halsted St., Chit ago, 

K. JURGELIONIS. Vice-Prez.,
3133 Emernld A ve., Chicago,

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dcarborn St., Chicago, III.

« K-to Nariai:
DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III. 
ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III.
JUI.IA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, 111.

III.
III.

III.

J.

RYT M ETIN ĖS 7. V AIG ž I) ĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskus, pirmininkas,

1717 North Avc.
J. čepelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz si.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve- 
L»;nr>ie, 1821 \Vabansia avc., 7:30 v. 
vakare.

A. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 15th st., Cicero, HL 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis, 
1442 Milwaukee Avė.

Raštininkas — A. Rinkevičius, 
1681 Milwaukee Avė.

P. Gajskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 5Wlwaukee Avenue. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Mihvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
člą kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Mihvaukee Avė., 7:30 vaĮ. vak. 
3-Čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 W. Floarnoy St.

A. Tamošiūnas, vice-pirmLnlkas, 
1632 S. Scvvaror avc. Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas, 
807 S. Spautding avė.

VVm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd.

M. Kazunas, iždininkas,
1501 S. Harding Avė.

DRAUGYSTĖS "PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis, 
2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pinnsėdŽio pagM 
664 W. 18th St.

Antanas Tamkevlčla, nutar. rašt., 
1948 String St.

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union Avė.

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Wentwort Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINfiS PAŠALPOS 
VALDYBA 191M MILTAMS:

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1619 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avc.

K. čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras. •»
3332 W. North Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldicnĮ kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukce avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

P.
V.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Streel 

Baubonis T., Virė pirmininkas,
. 728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius.
50 Hasvland Aye. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 IJncoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas,
63 N. Sheridan R l.

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Mllwaukee Avc.

Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

S. J. Dalčaitis, organiz. ir kp. kofcsp. 
P. O. Box 62.

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA. KENOSHA, WIS. 

Kaz. Bražcvičius, pirmininkas. 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pinnįninkas 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas.
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne Si 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Mihvaukee avė 
VI. Kačlučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubclis, teisėjas, 

313 Quince 
luoz. Jurevičius, vėlauncšis,

152 Main str 
Petras Milauskas, vėlauncšis, 

R. 35 Box 90
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St

St.

St

Agentai, ožžiurintis platinimą “N- 
ną” savo miestuose arba distrlktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
'Naujienas” pavieniais numeriais.

MARY LAN D VALSTIJOJ:

CHICAGO, ILL.

Baltimore, Md.: J. Alekneviez, 
650 W. Lombard M

Baltimore, Md.: J. Filipovici,
437 S. Paca Kt

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard SL

18-tos gatvės Skyrius: F. J. MaUey, 
633 W. 18th Sft.

•‘Naujienose”, 1840 S Halsted St 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Grecnwich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr? Smith, 3813 S. Kedzie Ave^
J. Mlnkevicia. 3848 S. Albany Ava 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av 
V. Saudargas, 2418 Princenter av. 
A. Kasinski, 6140 So. Stale St.
J. Legelko, 6002 So. State St. 

Kensingtono, Rosriando Ir Burnsl- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th S).
West Sida Skyr.: a. Ambrozevičiua.

2337 S. Leavitt St
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaitienė, pirmininkė, 
3500 S. Emerald avė.

Katkevičienė, pirm. png.
2252 W. 22 St.

Pabarškienč, nut. rašt.
3429 \Vallace str.

Ulkaitė, fin. rašt.,
2137 W. 21 pi.

Šatkauskienė, iždininkė,
3123 S. Halsted st.

Dobrovolskienė, kasos globėja, 
2324 S. Leavitt St.

J. Savickaite, kasos globėją,
3514 S. YVėntsvorth Avė.

Siunčiant į centrą mokestis, nio- 
ncy order ar čeki, reikia išpirkt iž- 1 
dininkės vardu ir siųst susinešimų 1 
raštininkei. ;

K.

I

O.

IOWA VAL8TUOJ:

SIoux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionvillo R<

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRA8KA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: A. Z alpi s,
5418 So. » lt.

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St Clair Avt.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

ILLINOIS VALSTIJOJ:

s t r.

St

Si

Si

Cicero, 111. J. Matulis, U 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 

^t. Charles. III.J W Grabauskas, 
10 W 2nd St 

Melrose Park, UI.: M. Kartaski, 
1908 Man 

DeKalb, I1L: Mike Taruti. 
1148 Market 

Divernoon, 111.: W. A. Žilinskas,
Bnx 216 

Rockdale, III.: via Joliet, D. Lukša.
140 Moen Avė 

Westville, III.: St. Mazremas, 
Barber Sbop, State Si 

Waukegan, UI. J. Miloszeviče,
801 - 8th SI 

So. Chicago, 111.: Ad. Tarvidas, 
8950 Houston Avė.

Rockford. III.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main

W. PaUcnan, I1L: W. Pilynas, 
720 W. 120

Harvey, III.: Z. Putramentas,
15725 Finch Avė

■ Chicago Heights, III.: P. Steimontas, 
! 114 E 16 St.
Snring Valley, III.: A. Jukubauskae 

516 Cleveland St
i Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
i E. St Louis, 1H • žičkus.

539 Collinsville
27 E 102nd place Springfield, Dl.: K. Stočkus, 

F. Shedvilas, kasierius —“ "
341 Kensington avė.

Susirinkimai atsibuna kas pasku
tine pėtnyčią kiekvieno mėnesio. 
7:30 vai. vakare, F, Shcdvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS j 
KU NIG A1KSČIO GED IMINO 

KENSINGTON, ILL.
L Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
L M. Varckojis, pirmininko pagelb..

72 E 102 n d St
P. F. Grybas, prot. raštininkas, 

123 E 104th Plane 
Y. Narbutas, fin raštininkas.

Av<1530 Sangamon
E. St. Louis, III.: K. Žukauskl, 

123 St. Clair Avd

; masšacT^
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY-
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
\. Misčikąiticnė, organizatorė,.

P. Balickicnė, nut. raštininkė, 
3443 So. Union /

K. Pabcrclytė, finansų raštininkėj

D. Girdvainicnė, iždininkė, ; 175 Ameš St
3255 So. Halsted St. yontenOt Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Ames
LoavcII, Mass.: J. Baumill,

50 Charles
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskai 

101 Oak Si
Montello, Mass.: P. Stlga,

k Arthur Si

Lavvrence, Mass.: P. A. Jotui
144 Elnį Streel čl 411 <1 VV/1

3500 So. Emerald nve Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur Si

Avė. Worcester, Mass.: M. Paltanavičius
15 Millbury St

1315 Girard St. Montello, Mass.: P. Kurpius,

M. Dundulienė, kasos globėja, 
1915 So. Halsted St

A. Kubutienė, kasos globėja.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA 

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avc. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Taukcvičia,? turtų rašt., 
1023 "Broachvay avė.

Pulką, iždininkaš, 
1128 N. 8th St.

Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 10lh St.

Antanas Diclininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broach\*ay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
Bėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 

’all svetainėje.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Justinas

Antanas

Andrius

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Ęvcrgrcch avė.

M. Žukas, vicc-pirmininkas,
1608 W. North Avė.

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia

V. Briedis, fin. raštininkas,.

Jur. Kalninė, iždininkas, 
1965 Evcrgreen

G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas, 
1554 W. Chicago avė.

avė.
, IIIl. rusiliminua,

1049 N. Marshfield avė.
» M • V   į --

avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prez., 
355 E. Kensington Avė.

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Avc.

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 E. Kensington avė.

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington avė.

Mitinnal ntsibuna kas i>irma pCt- nvčii> kiekvieno mfinesio, vakare, V. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 B, Ken- 
sington avė. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

PALAIMINTOS LIETUVOS
B. Liublnas, pirmininkas,

2129 W. 21 St
J. Petrauskas, pirmininko pagelbin

664 W. 18ln Street
A. Tamkcvičia, nutar. raštininkas, 

1948 String St.
Pran. Mikliunas. turtų raštininkas, 

1906 So. Union Avė.
L. Kasper, iždininkas,

3117 So. Wentworth avė.

SI
Si

Elizabeth, N. J.: * D. Bočkus, 
211 First I

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 Rlver I

Newark, NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut !

Bayonne, N. J.: A Schvrartzburg.
24 E. 15th Street

NEW YORK VALSTIJOJ:

SI*

Si

Brooklvn, N. Y. F. Pasnie\vski. 
87 Grand Street

New York, N.Y.: Louis Kram, 
299 Broadway

Rochestcr, N.Y;: J. Brakne, 
577 Hudson Avc. 

Yonkers, N. Y. H L; Weis>», 
102 Riverdale Ava

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 
184 Grand Str

Albany, N.Y.: M. Lazarko.
42 N. Lark Street

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs, 
145 E. Main lt

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Ava 

imsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main

Bridgevllle, Pa.: T. Gelchla.
P O Box 407

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 261
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt Newa Co*

Liberty Avė and Granl lt
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc,

Box 45
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn AvB
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbea M.
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tusti® R
Duųuesne, Pa.: K. Lidcka,

306 Hamilton avit
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jacksoa Nk
Scranton, Pa.: Petrikys J,

Ct. and Albright Avk

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 W. Leonard M 

Saginavv, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Ava.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 

5013 Tad avė.
Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 

3727 Deodor St.
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Stati**
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

809 Park 11
Racine, Wis.: Tony Vegria,

237 Lafavctte »vt.
Racine, Wis.: Geo. Miškinis, 

601 Grand Avc.

CONNECTICUT VALSTIJOJ:
Sridgeport,

Tarrington,

Conn. H. A. Mailand, 
24 Railroad Avė., 

Conn.: V. Kelmelis.
62 Lewis U

Conn.: J. Pruselaitit, 
775 Bank K 

____ 7. Vaitkeviviii.
286 Wallace M

VVaterbury,

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivi

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Norint

Bos 49.

eikite į tas sąkro-

vas, kurios skelbia*

si jusu dienraštyje

T*lepbon* Humboldt 127B.

Senu Bbbm Gydytojai fr CĮtrvrM 
SpeciallatM Motorilkų, Vyrilku ir 
Vaikilkų, taipgi Chronilktj Lirt.
OFISAS: 157* Milwaukoo Ava.

Campaa North Ava , Kambarya >H. 
VALANDOS: 8:»0 iki 10 ilryte

1 :>0 iki S ir 7 :B0 iki • vakar*.

AKINIAI
įvairios

• aUgščiau
gali reikalauti akiniu arba 

Aš esmi J

$3.00
. .............. ne.

i akiu EXPERTAS, 20 METU prairti-Jusu Akys ......... .... t
kilojame ant STATE G.Vl’VĖS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams 
AK Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris 
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesne kaip jus mokėsite ju\\elie- 
riui arba optikai.

Ateikite į ofisą— _____ „_____

Dr. FRANKU N O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerklės Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL.
Visas antras augštas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedaliomis: nuo 10 ryto ik. 1- dieną.


