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usijos pasiūlymas atmestas
Vokietija atmetu naują |

rūsy pasiūlymą
Tečiaus vokiečiai sakosi nenorį 

užgriebti Rusijos žemes
Trnc translation filed with the pusi 
mastei* at Chicago, January 18. 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KYS RUSIJOS ŽEMIŲ.
Bet ir ne’širauks kariuome

nės kol tesis karė.
BEKLINAS, Sausio 17. — 

šiandienis oficialia pranešimas 
apie Rusijos taikos sąlygas sako, 
kad Austrija ir Vokietija nema
to prijungti prie savo šalių da

bar ją užimtųjų teritorijų.
Pranešimas taipgi sako, kad

^traukimas austru ir vokiečiu ■ namus iškeltųjų civilių gyveitlo- 
kareivių iŠ užimtųjų žemių, kol i jų pram Šimas sako, kad tas kla-

tęsiasi, yra negalimas.

ic translstion filed wilh the pnM- 
'h r at Chicago, January 18. 1918, 
requircd by the act of Oct. 6. 1917

su. nes rusų sąlygos nėra 
priimtinos.

i išleistas oficiali* prane-

rusų pa-

j. sako, kad rusų pasjulymai 
ptc centralių valstybių užimta- 
tas žemes taip skiriasi nuo cen- 
^alinių valstybių pažvalgų, kad 
e dabartinėj formoj yra nepri- 
vitini.

(Rusui matomai padare |iau- 
is pasiulvmus. Anie tai pir-

Rusai nenusileidžia.

Oli.
ūsu* pasiūlymai neparodo jo- 

mproiniso ir nesiskaito su 
iešinga puse teisingais parna-

\ iškiu ą savo nuomonių ir ban
dyti rasti pamatą kompromisui.

Pranešimas toliau užreiškia, 
;nd tikrinimas, jog apsisprendi
mo teise yra atributu tautų, o ne 
lalių tautų, nėra musų suprati
mu apsisprendimo. Tečiaus ne
ari būti skaitoma, kad rubežuii 
i/.ėmimo yra pamatu nustaty
mu i (du žių tokių dalių.

Ofit ialis pranešimas apie Bu-

i.Sirija ir voKielija nemano 
žgritblųjų teritorijų prijungti

trn ir vokiičiu kareiviu iš už* l

rsti terito-
u z kuria.’, eina varžytinės. SPRINGI'IELD. III., s. 17. -

* ar kitokių forma vai- šiandie gaisras sunaikino Sprin- 
el jie pasilaiko sau ir'gfield Paper Co. sandėlį. Kartu 
teritorijų žmončinemsi sudegė už $75.000 popieros. Tai- 
yti visokios rūšies su- pgi apdegė ir kitos šalę buvu- 

' sios pirklybints įstaigos.

Gal būt sumažins armijų.

Jei barinės sąlygos leis, cent
ralinės valstybes galbūt stengsis 
sumažinti kariuomenę užimtose 
teritorijose iki tokio skaičiaus, 
kokis bus reikalingas palaiky
mui tvarkos ir techniškiems ša
lies reikalavimams. Galbūt bus 
bandyta sutvėrimas tautinės ža
ndarmerijos.

Sugrąžinimas deportuotųjų — 
nesvarbus klausimas.

sugrąžinimo į savo

usimas gali būti laiks nuo laiko 
a ps vaistomas mieiaširdingoje 

speciali*! komisijai, kadangi ne 
ra dideles politiškos svarboj 
klausimus..

“nepatogus”.
Pranešimas priduria, kad ce- 

plačiose linijose, pilietybes pa
matais, bet kariu užreiškia. kad 
referendumas išrodo nepatogiu. 
Cvntralines valstybės mano, kad 
užtektų balsavimo padaryto pla
čiais pamatais nuo elektorių ir 
papildyto atstovais.

True translation filed vvith the post- 
niuslvi at Chicago, January 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

TARYBOS BUS GREITAI 
PERTRAUKTOS

Vokiečiai rengia publikų 
prie naujo suvilimo.

AMS I ERDA.M, Sausio 17. Iš 
ištikimų šaltinių patirta, kad tik 

ilęs Vokietijoj mano, kad Bušų 

tovske labai ilgai. Vienna ir Bė
dinas taipgi permato greitų ski
limą ir rengia publikų prie nau
jo susiviiimo.

True translation filed vvith the post- 
innsh’rt at Chicago, January 18, 1918, 
<s re<įuircd by tne act of Oct. C, 1917

6 ŽMONES UŽMUŠTA 
ANT LAIVO.

Nuvirtus sargybos budelei.

VVASilINGTON, s. 17. 
cialiaj šiandie paskelbta.

Ofi- 
kad

laivo Micbigan užmušta 6 žmo-

Jurininkai užmušta ir sužeis
ta nupuolus nuo stiebo sargybos 
budelei, lai pirmas toks atsi
tikimas laivyne. *

Gaisras Springfielde

‘te JlIBimiMIIIIB
as required by the act of Oct. 8, 1917. | Tnle translation filed with the post-

KONFISKAVO SOCIALIS
TŲ LAIKRAŠTJ.

Kam jis skelbė protesto 
susirinkimą.

CLEVELAND, Ohio, S. 17.— 
Federalė valdžia šiandie padarė 
kratą socialistų bute ir konfi
skavo 50,000 egzempliorių lai
kraščio “The Socialist Chalen- 
ger”. Laikraštyj buvo paskel
bimas apie susirinkimą užpro- 
testayimui prieš Suv. Valstijų 
augščiausio teisino nusprendį, 
patvirtinantį partijos skyriaus 
sekretoriaus C. E. Ruthenberg, 
Alfred Wagenknecht ir Charles 
Baker už trukdymų veikimo pa- 
rinktino tarnavimo įstatymo.

True translation filed vvith tne post- 
mastėr at Chicago, January 18, 1918, 
hs i*equired by the act of Oct. fi. 1917
AUDROJE ŽUVO DU AN 

GLŲ KARIŠKI LAIVAI

Tik vienas jurininkas išgel
bėtas.

glų admiraltija puškeliui, kad 
pereitos sukatos naktį siautusioj 

du torpedinių laivų naikintojai.
Laivai užvažiavo ant seklu- 

liko visai suardyti. Abiejų lai
vų Įgulos žuvo, apart vieno žmo
gaus.

4 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE

PHILADELPHIA, Pa., s. 17.
V’yraš ir trįs jaunos moterįs, 

visos vienos šeimynos, žuvo gai
sre, kilusiame tenemente italų 
distrikle. V’iena mergaičių pa
aukavo gyvastį bt bandydama iš-

3 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE

SARGET, Neb., s. 17. : Gai
sre, sunaikinusiame jų namų, 
žuvo R. Zulkoski, pati lenko ta
imerio, 
nuo čia. 
vaikai, 
sunkiai apdegė.

gyvenusio už 5 myliu 
Kartu žuvo du maži 

Kiti 5 šeimynos nariai

True translation filed vvith the post- 
iiiaster at Chicago, January 18. 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6. 1917

PARĖMĖ KRASOS TEISĘ.

K rasa turėjo teisę atimti 
siuntinėjimo teisę Milwau- 

waukee Leader.
VVASHINGTON, s. 15. - IH- 

strikto augščiausias teismas šia
ndie parėmė krasos viršininko 
teisę atimti antros klesos siunti
nėjimo teisę Milwauke<* Leader 
laikraščiui, pasiremiant šnipinė
jimo aktu.

Užvestoji Mikvaukec Sočiai 
D<močiai Publisbing Co., kuri 
leidžia tų laikraštį, kurį reda
guoja buvęs kongresmanas Vic- 
lor Berger, byla liko panaikin-

True translation filed vvith the post 
madur at Chicago, Januars 18, 1918, 
as rcąuired bythcactofOct.fi. 1917

CARAS PABĖGĖS Lš SIBIRO
LONDONAS, Sausio 17. Beu-

šeimyna iš kalėjimo arti T’obol- 
sko, Siberijoj. Žinia tečiaus ne
patvirtinta.

________________Ted wtth the post** 
master at Chicago, J artuary 18, 1918, 
as required by the act of Oct.6, 1917.

MOTERIS TAIKOS TARY
BOSE. J

■ . • ■ i

Pirmą sykį pasaulio istorijoj 
taikos tarybose dalyvauja 
moteris.

COPENHAGEN, s. 17. — Pir
mų sykį moderniškoj istorijoj 
moterįs daylvauja taikos tary
bose kaipo vyriausia atstovė. Ja 
yra p-ia Bitcrnko, nare bolševi
kų delegacijos, kuri vpda tary
bas Brost-Litovske su neutralių 
valstybių atstovais.

Gautosios čia žinios sako, kad 
vokiečiu išpradžių protestavo 
prieš dalyvavimų moteries tary
bose, bet Trockis atsakė, kad j>- 
ia Bitcrnko yra užtvirtintu dele
gatu ir kad jos pažvalgos yra re
miamos visos Rusijos delegaci
jos.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

Vokietijoj
pnst 
1918. 
191

True translation filed with the 
nlasler at Chicago, January 18, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 
JURININKŲ SUKILIMAS 

VOKIETIJOJE

Sukilėliai nužudė 38 oficie- 
rius.

LONDONAS, s. 17. — Ex- 
change Telegraph Co. praneša 
iš Geneva apie sausio 7 d. išti
kusį vokiečių laivyno bazėj Kiel 
sukilimų submarinų įgulų. Sa
koma, kad laike sukilimo už- 
muta 38 oficieriai.

Genėvoj gauta žinia iš Basei, 
paduodanti sukilimo smulkme
nas.

Sakoma, kad jis prasidėjo nuo 
submarinų įgulų ir paskui išsi
plėtojo ant esančių Kiel’e įgu
lu.

Nekurie iš sukilėlių, kurie da
lyvavo užpuolime ant oficierių, 
taipgi dalyvavo ir pirmesniame 
sukilime Kiel’e.

‘•Nors sukilimas buvo lokalis, 
bet jis parodo neužsigahėdini- 
mų vokiečių jurininkų, ypač, ta
rnaujančių prie submarinų, ka
dangi skaičius grįštančių į Vo
kietijos fortus laivų kas mėnesį

True translation filed vvith the post- 
ruaster at Chicago, January 18, 1918,, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

REVOLIUCIJA VOKIETL 
JOJE ARTINASI.

Rusijos agitacija duoda 
. pasekmes.

AMSTEIUJAM, s. 17. — Rūs
taus grūmojimo skardas nuola
tos ateina iš Vokietijos. Sukili
mai. neramumai tarp žmonių 
ir ūgis radikalių socialistų, su
kurstyti Rusijos rcvo'liucdonie- 
rių. darosi vis žymesniais ir žy
mesniais ir viskas nurodo į puo
limų kaizerio ir jo karės partijos 
įtekmės.

Keleivis, kuris praleido keletu 
savaičių Vokietijoj, ką tik atva
žiavo į šį miestų ir papasakojo 
apie tikrąsias sąlygas. Jis pa
brėžė faktų, kad Rusijos revoliu 
vija sujudino vokiečius iki šak
nų ir kad karinė dvasia Prusi- v
joj nyksta.

Ta lakta pa tvirtina ir lai, kad

vokiečiai rodo save nuolankes
niais taikos tarybose Brest Lito 
vske, nors daroma nuolatinės 
pastangos palaikyti pagiras apie 
stiprumą valdžios, kaip tas pa
daryta, kada tarybos nesenai 
buvo pertrauktos.

Sulig to keleivio, atvažiavu
sio į Amsterdamą iš Berlino, 
“Vokietijos žmonės yra pavargę 
nuo kares. Berline kaizeris ir 
von Hindenburg nepakenčiami. 
Tai yra keista, bet kare yra po- 
puliariškesnė Bavarijoj, negu 
Prūsijoj, nors Prūsija visuomet 
buvo skaitoma lopšiu Vokietijos 
karinės dvasios. Moterįs kenčia 
didelį vargų ir aš stebččiaus, jei 
jos nepradėtų revoliucijos, jei 
kare neužsibaigs bėgyje ateinan
čių 6 ar 8 mėnesių.“

Rusai užtvenkia centralines 
valstybes su radikale literatūra, 
nurodančia pasekmingumą sla
vų revoliucijos ir raginančia 

į Vokietijos ir Austrijos darbinin- 
' kus vienytis prieš savo prispau- •Z JT K. 1.

I dejus ir skerdikus.
Vokietija yra pasirengusi iki 

minimum sušvelninti savo tai
kos sąlygas, nežiūrint grasinimų 
junkerių klcsos, kuri bando at
mesti politiką taikos l>e aneksi
jų. Atviras nesutikimas tarp 
nuoseklesnių pilitikų ir karinin
kų kasdien eina smarkyn.

Socialistai pasinaudojo stoka 
kuro ir maisto, taipgi goduliu, 
kuris yra visoj imperijoj ir neu
tralių šalių laikraščiai Holandi- 
joj, Šveicarijoj ir Skandinaviš
kose šalyse atvirai pranašauja 
sukilimų.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, January 18, 1918, 
as required bytheactofOct.fi, 1917.

KAS VEDA AGITACIJĄ 
TARP VOKIEČIŲ

Vokietijos kariuomene pri
brendusi prie revoliucijos, 
sako vokiečių kareiviai.

PEROGRAIUS, s. 17. -- Bo- 
ris Beinstein iš Buffalo, Ameri
kos, Socialistų Darbininkų Par
tijos delegatas į Stockholmo ko
nferencijų, kuris buvo areštuo
tas Suv. Valstijų šnipų krasos 
budinke New Yorke prieš pat 
išvažiavimų į Busiją, tuoj po re
voliucijos, yra tvarkytoju pro
pagandos, kad atitraukus karei
vius nuo kaizerio ir patraukus 
juos prie bolševikų, kad įsteigus 
socialistiškų tautų internaciona
lą- V

Reinsten išbėgo iš Suv. Valsti
jų nežiūrint saugojimo valdžios 
agentų ir atvyko į Stockholmą, 
kad dalyvavus pirmoj konferen
cijoj, kuri tečiaus neįvyko, ka
dangi talkininkų šalįs neleido 
delegatams atsilankyti.

» Jis tada tuoj išvažiavo į Bu
siją, kati davus pranešimą apie 
Elihu Rooth pagal rūpestingai 
surinktas žinias, parodančias 
nuolatinį Rooth priešinimąsi de
mokratijai ir jo gynimą pluto- 
kratijos.

Reinstein dabar yra viršinin
ku tarptautines revoliucines 
propagandos departamento prie 
Trockio užrubežinių reikalų mi
nisterijos. Beinstcino darbu y- 
ra atitraukti centralinių valsty
bių kareivius nuo imperialistiš- 
kų užmačių jų ponų ir patraukti 
juos prie kovos už panaikinimų 
kapitalistines sistemos.

Jo pirmu pasisekimu yra ap
leidimas 25,000 vokiečių karei
vių su kulkasvaidžiuis ir sunkią-

Bolševikai paliepė areštuo 
ii Rumunijo karalių

Bolševikų kariuomenė paėmė 
Tobolska

True translation filed with the post- 
muster at (Chicago, Junuary 18, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
IRKUTSKĄ

Po 10 dienų mūšio.

PETROGRADAS, sausio 15.
(suvėlinta). Bolševikų spė
kos po dešimts dienų mūšio pa
ėmė Irkutską, rytinėj Siberijoj. 
Visi kazokai ir kariški kadetai 
liko nuginkluoti ir Kareivių ir 
Darbininkų valdžia paskelbta.

Bolševikai taipgi paėmė ()- 
renburgų .to paties vardo gube
rnijoj.

Sibt ri jos respublikos Omske 
nutarimas, draudžiantis siųsti 
maistą į Rusiją kol nesusirinks 
Steigiamasis Susirinkimus, 
gidėn gruodžio 28 d.

įėjo

pnst . 
1918.
1917

rrue translation filed with the 
niaster at Chicatfo, January 18, 
as required bytheftetofOct.fi.

Šveicarija prioažino Fin- ?, 
liandiją

BERNE, Sausio 17. Šveica
rijos valdžia formaliai pripaži
no Finlandijos nepriklausomybę

Sausio 17. — 
Richard 

premiero,

Anglijos Premiero sūnūs at
važiuos Amerikon.

LIVERPOOL, 
Post sako, kad maj.
Lloy George, suims 
atvažiuos į Ameriką su grafu 
Reading, augšČiausiu komisio- 

ja artilerija, kurk; dabar yra Ka
uno miškuose ir ikišiol pasekmi
ngai atmušdavo kaizerio karei
vių bandymus juos suimti.

Vokiečių revoliuciniai karei
viai pasiuntė keturis delegatus į 
Petrogradą patvirtinimui jų išti
kimumo socialistų internaciona
lui.

Jais yra lieut. Wilhelm Mcu- 
ler iš 3-17 i nfanurijos, 173-čios 
brigados; Jan Friedrich, Rei- 
chold Kunert ir Reinhart Bregu- 
11a, visi nariai 88 šaulių pulko, 
87 divizijos.

Jie išleido užreLškimų, kad 
Vokietijos kareiviai yra pribren
dę prie sukilimo ir kad artileri
ja yra užėmusi Berlino gatves, 
kad nušlavus revoliucinius gy
ventojus.

Talkininką klaida.

Vienų opią klaidą talkinin
kai jau padarė. Apie dvi savai- 
ti po bolševikų perversmui lap
kričio mčn., 50,000 msų karei
vių Francijoj nutarė toliau ne-Į 
bekariauti už talkininkus, bet 
važiuoti namo kariauti už sočia- ■ 
listinę respublikų. Jie tapo ap
supti franeuzų armijų korpusų, 
šaudomi iš kulkosvaidžių ir pa
galios marinami badu, kol ne
nusileido. Tokia čia gauta ži
nia. *

Bolše vikai vis dar tebeveda 
tarybas už sugrąžinimą šių ka
reiviu. ’ 1

True translation filed with the p<»st- 
master at Chicago, January 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. IMI 7.
BOLŠEVIKAI PALIEPĖ

AREŠTUOTI RUMUNIJOS 
KARALIŲ

Uždarys jį šv. Petro ir Povi
lo tvirtovėn Petrograde.

PETR0GRADAS, sausio 17,— 
Premieras Leninas šiandie paM- 
rą.šč po paliepimu areštuoti Ru
munijos karalių Ferdinandą, ku
ris turi būti atvežtas į Petrogra
dą ir uždarytas šv. Petro ir Po
vilo tvirtovėje.

Paliepimas areštuoti karalių 
smulkmeniškai aprašo kaip tas 
turi būti padaryta ir kaip kara
lius turi būti saugojamas. Bol
ševikai mano, kad jie turi užtek
tinai kareivių, kad paliepimą iš-

Seka ultimatumą..
Per kelias savaites buvo ne

sutikimai tarp Rumunijos ir 
Rusijos. Nesutikimai prasidėjo 
nuo bolševikų bandymo vesti 
gitaciją Rumunijoj.

Rumunai kaltino, kad rusų 
kareiviai kėlę betvarkę. Nese
nai rumunų kareiviai apsupo ir 
nuginklavo rusų pulką.. Bolše
vikų valdžia atsimokėjo areštu 
Rumunijos ambasadoriaus Pet
rograde, nors jis ir buvo paiiuo- 
suotas reikalaujant to kitiems 
diplomatams.

Rumunijai buvo pasiųstas ul
timatumas, grasinantis aštriau
siomis priemonėmis, jei Rusijos 
reikalavimai nebus išpildyti bė
gyje 24 valandų.

True translation filed with tbp 
inaster at Chicago, January 18, 1918, 
as rcquired by tne act of Oct. 6. 1917.

Areštavo organizatorių.

net

EVANSVILLE, Ind., s. 17.
Šiandie čia areštuotas Tobias 
Haupt iš Louisville, organizato
rius Worker’s International In- 
dustrial Union. Kaltinamas 
peržengime šnipinėjimo akto. 
Reikalaujama iš jo $10,000 kau
cijos, kurios jis negalėjo užsL 
statyti.

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 pradinės 
mokesties, ir rašykite tiktai 
angliškai.

NAUJIENOS 
1840 S. Halsted SU

Chicago. III.

----- --------------- - 6

bythcactofOct.fi
bytheactofOct.fi
bytheftetofOct.fi


N A U Chicago, 111. Pėtnyčia, Sausio 18,

Didžiausias ir Gražiausias Mastinis Balius tos Žvaigždės P. Limbo
Subatoj, Sausio-Jan. 19,1918. M. MELO A ZIO S VĖL, 2242 W. 23rd PI

F. A. Jančauskas.

Mintis —žmonių 
valdytoja.

(Tąsa)
“Baimė turi tokią pat veikmę, 

kaip ir apščiai įmaišyta anglia- 
rukštis įkvėpuojama ore” ■ sa
ko Horace Fretcher. “Baimė 
troškina žmogaus protą, žmo
gaus sielą ir jausmus ir užmuša 
energiją, užmuša gyvybę kūno 
elementų ir sustabdo kūno VyS- 
tyniOS.”

Nuo pat pirmų dienų musų gy 
venimo mes gyvenome po val
džia to nevidono — baimės. Vai
kas esti perspėjamas šimtą kar
tų dienoje saugoties šito, saugo- 
ties ano; jis galįs užsinuodyti, 
galįs būti sužeistas, galįs būti už
muštas arba kas nors baisaus 
gali atsitikti su juo, jeigu jis ne
darys taip ir taip. Net vyrai ir 
moters bijo kokio nors ramaus 
gyvulio arba mažiausio vabalė
lio, todėl, kad dar jiems kūdi
kiais esant ta|M) jų protan įkal
ta. kad jis gali jiems bledį pa
daryti. Nuožmiausiu ir blo
giausiu (kirbu yra įkalimas bai
mės kūdikio protan, kuri it ant 
augančio medžio išpjautos rai
dės laikui bėgant darosi dides
nės ir didesnės. Baimės šešėliai 
aptemdins jo visą gyvenimą ir 
iuxialeis skaistiems gyvenimo 
spinduliams pasiekti jo sielą.

neįskiepina savo kūdikių sielon 
drąsos ištvermės, pasitikėjimo 
savimi ir valdymo savo jaus
mų”.

Dr. Lino Ferriani sako:
“Virš dvidešimts metų aš stu- 

dijavau kriminališką psicholo
giją ir psichologi ją kūdikių. Tū
kstančius kartų aš buvau prive
rstas pripažinti tą liūdną faktą, 
kad 80 nuošimčio bailių vaikų 
gyvenimas butų buvęs pataisy
tas su pagelba paprasčiausių

kos higijenos, kurios pamatiniu 
faktoriumi yra įkvėpti drąsą sie
lon.”

“Didžiausia nelaimė patinka 
kūdikį, jeigu jo motina esti pil
na baimės ir atsiduoda tiems 
jausmams. Motina, kuri bijosi 
mažiausio subraškėjimo, kuri 
savo pasielgimais jskiepina bai
mę kūdikio protan. įpila nuodus 
j u gyveninio taurėn. Motina i- 
ma ant savęs didžiausią atsako- 
n,ybę, jeigu ji savo baimės delei

Auklės ir motinos netik neuž
siganėdina savo išradimu “ba- 
baužių”, vilkų, meškų ir “uba
gų”, bet jos vartoja juos vaikų 
gąsdinimui, kad privertus juos 
jų klausyti. Jos nori net pri
versti kūdikį miegoti visokiais 
gąsdinimais. Ne viena motina 
arba auklė kreipiasi į kūdikį pa
našiu budu: “Jeigu tu neisi tuoj 
gulti, ateis “baubas” ir išsineš 
tave”. Taigi spręskite jus patįs 
kaip kūdikis taip įbaugintas ga
li užmigti. Baimė patamsio len
gvai butų prašalinama, jeigu tė
vai vietoje bauginus vaikus sten
gtųsi išaiškinti vaikams, kad 
tamsa nieko nesiskiria nuo švie
sos. Kaip kūdikis gali miegoti 
arba būti sveiku, kuomet iš pa
tamsio jo vaidentuvėje persista- 
to visi tie jam įkalbėti baisūnai 
ir kurie tyko pagauti jį. Jis bū
damas įbaugintas tais nevido
nais net mato jų akis žibant pa
tamsyje ir jam rodos, kad tie ne
vidonai taip ir lindi visuose ka
mbario pakampėse. Tokiose ap
linkybėse išauklėti, jie bijosi pa
silikti kambaryje vieni net bū
dami suaugę. Aš girdėjau dau
gelį atsitikimų, kur vyrai bei 
moterįs atgulę lovon mato dau
gybes visokių nevidonų slankio
jant kambaryje. Tik įsivaisdin-

kitę sau jų padėjimą ir užklaus- kant drapanas; jiems reikia im
kite kokią progą jie turi ra- (skriausti save net perkant mai- 
miai užmigti arba būti sveikais? lą — tik todėl kad galbūt bus 
Mažiausis subrašk ėjimas gali 
pasiųsti jų dūšią dangun. Jie, 
tartum, sčdi aut vulkano ir kas 
minuta laukia nelaimės.•Kadan
gi kiekvienas išsigandimas, kie
kvienas susijudinimas iš baimes 
pagimdo nuodingus elementus 
kūne, tai įsivaizdinkite sau to
kio žmogaus padėjimą; kaip be- 
mielaširdingai esti ardomas jo 
organizmas ir kaip esti jo kūnas 
nuodinamas. Tuomet jus su
prasite priežastį daugelio ligų ir 
mirčių. Bet juk visa baimė yra 
visiškai bereikalinga. Jeigu ne
laimė atsitiks — baime? jos iš-

Kiek bereikalingai motinos iš
eikvoja energijos, rūpindamos 
apie savo vaikus, kuomet jie 
nėra jų akyse. Kiek kartų jus 
matėte savo vaidentuvėje, kaip 
jūsų vaikas iškrito iš medžio? 
Kiek kartų jus matėte jį skęs
tant, kuomet jis buvo išėjęs; šlia- 
užinėti ant ledo arba matulytis? 
Kiek kartų jus įsivaizdinote, kad 
jis buvo užmuštas, sužeistas ar
ba patiko nelaimę ir kiekvieną 
kartą išgirdę durų skambutį be
goto prie durų ir tikėjotės išvys
ti lavoną savo vaiko arba taip 
kokią nemalonią žinią? Kuo
met pasirodydavo jūsų rūpestis 
ir baimė buvo nepamatuota ir 
bereikalinga, kokį atlyginimą 
jus apturėdavo* už tas valandas 
susirūpinimo, baimės, valandas 
nupuolimo fiziško ir dvasiško 
ūpo? Tokie bergždi ir blogi iš- 
sivaizdinimai sunykina ir pa
sendina daugelį moterų prieš 
laiką. Blogiausiai yra kad dau
gelis mano tai esant jų šventa 
pareiga ir išreiškimui meiles jie 
visuomet rūpinas.

Kaip pasekme tokio auklėji
mo ir tokios tėvų protiškos pas
tovės, baime ir rūpestis giliai

kiti metai blogi. “Bus finansinė 
panika” — persergsti pesimis
tas . Bus neuždorlius. arba ne
pasisekimai biznyje; gal bus blo
gi laikai; gal vaikai apsirgs”. 
Tokiu budu gyvastįs tūkstan
čių šeimynų esti sunaikinamos 
ir nelaimės ant jų galvų užtrau
kiamos. Jeigu tikėsies nelaimes 
— vėliau ar ankščiau patiksi ją.

Aš nemanau pasakyti kad ne
reikia taupyti centus; ekonomi
ja kiekvienoje gyvenimo šakoje 
yra reikalinga ir neatbūtina, bet 
tik reikia elgtis prideramai. Bai
mė, kokių tai išsivaizdintų blo
gų laikų netik atima iš žmonių 
gyvenimo pasilinksminimus, ne
tik neatbutiniausias reikmenis, 
liet užtraukia ant jų nelaimes, 
ligas ir skurdą.

Tik įsivaizdinkite sau tūks
tančių žmonių, kuriuos gamta 
sutverė, kad jie gyventų ir džiau
gtųs gyvenimu, eikvojančius sa- bailią moterį, 
vo gyvenimą, savo energiją rū
pestyje ir belinėje, kad gal būt 
kas nors atsitiks.

■ i ........i.-..,.... ■ .. y...............

chez, Miss. sirgdama tąja liga. 
Sekančia dieną Dr. S. Cart wr- 
ight tapo pakviestas prie ligo
nės, kaip Dr. Wni. H. Holcomb 
sako, jis sušaukęs visus viešbu
čio svečius ir patarnautojus, 
kreipėsi į juos šiais žodžiais:

“Ta moteris serga geltonuo-

nei vienas jąja neužsikres; ir 
jeigu jus darysite kaip aš jums 
liepsiu jus išgelbėsite miestą 
nuo panikos, o panika yra lizdas 
epidemijos. Nieko nekalbėkite 
apie šį atsitikimą. Ignoruoki
te jį absoliutiškai. Lai moters 
prižiūri ligonę, suteikia jai mais
tą ir gėles ir lai elgiasi su ja taip 
it tai butų paprastas kasdieni
nis nuotikis.”

Visi paklausė to patarimo iš
skiriant moterį, kuri užsibari
kadavo save kambaryje ir lai
kėsi visokių metodų ligų apsi
saugojimo. Galų-gale mokyto
ja pasveiko, ir niekas daugiau 
ta liga neapsirgo išskiriant tą

Pradžia 7:30 vai. vak. Muzika pi A. Byannko. Tikietas 35c j patai 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, Lietuviai ir Lietuvaitės, seni ir jauni, 
visi, be skirtumo, nudonėkie atsilankyti j šilą Maskaradini Baliu. 
Tinime labai daug dovanų. Taipgi dovanų trims vyrų grupėms ir 
dviem moterų grupėm. Šias dovanas skiria Lietuvių Baltos žvaig
ždės Pašei pos Kliubas. Taigi nepamirškite šios progos pasilink
sminti, o mes lauksim atsilankančių svečių.

Kviečia visus Lietuvių Baltos žvaigždės Patalpinis Kliubas.

Juokų Vakaras
Kurį rengia T. M. D. 28-ta Kuopa, atsibus

Nedėlioj, Sausio-Jan. 20, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place 

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare.
Apart kitu juokingų dalykų bus lošta 2-jų veik, komedija:-

“KAS BAILYS?”
Ir visiems jau žinomo Stepuko vodevilius

“JUOKŲ PILNI KIŠENIAI”
Taipgi kalbės musų gerb. DR. ZYMONTH

Visus širdingai kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Didelis Rožinis Balius
Kuris atsibus Bl^NLD, 1LL, ir kurį rengia
LIETUVIŲ SOC. SĄJUNGOS 77-ta KUOPA

Sausio-Jan. 19, 1918
KAZIO ZIGMANTO SVETAINĖJE.

Buliaus pelnas skirtams vedimui bylos “Kovos” reikale. Taipgi bus 
iloianos: kas Kaus daujji.iusia rožių arba — vyras gaus kny
gą ‘‘Kūrė ko dolei,”; moteris arba margina gaus knygą: “Meilės Lai- 
jJKniai ir išsivystymas”. Taigi užprašom visus iš Benld’os ir apiiy- 
Lnkčs miestelių susirinkti j minėtą vakarą kuoskaitlingiausiai.

Kviečia visus L. S. S. 77 Kuopos Komitetas.

Kalėdoms Speciališkumai po $5
gauti 
taipgi

ciais

ios čeverykus galima 
su guzikais, raiščiais, 
Vici Kid. Taipjau vi- 
kurnalio su guziku-

ir raiščiais.
Mes užlaikomi pi

lną eilę visokios rų 
šios ir kainos pra
dedant nuo $4 iki 
$10. Visi musų če- 
verykai yra Gva- 
rantuoti

nuomonės, taip pat ir suaugu
siųjų ir rodos, kad visas pasau
lis yra užgobtas to nevidono — 
baimės ir rupesties; rodos kad 
visas pasaulis lenkia galvas prieš 
tuos nevidonus. Paklausk vie
no bei kito ką jie mano apie ko
kį nors svarbų visuomenišką 
klausimą. Jie bijos išreikšti sa
vo nuomonės; bijos palįs savęs, 
bijos savo šešėlio, nekalbant jau 
apie visokius “babaužius”, bai
dykles ir išsivaizdintas nelaimes. 
Eik pasilinksminimų susirinki- 
muosna ir nepaisant kaip link
smi susirinkusieji butų, jus at
rasite, nors jus klausinėtumėt 
linksmiausius ir vikriausius iš 
jų, kad kirmėlė baimės ir rūpes
čio griaužia jų širdį vienoje for
moje arba kitoje. Baimė, nelai
mės ligos, skurdas, mirtis griau
žia sielas linksmiausiųjų. Tūk
stančiai žmonių praleidžia savo 
gyvenymą visuomet persekioja
mi to baisaus nevidono — bai
mės.

Daugelis vyrų ir moterų sut
rumpina savo gyvenimą rūpin
damies apie tai kas atsitiks ry
toj. šeimynos negali naudoties 
pasilinksminimais, išvažiavi
mais, knygomis bei laikraščiais. 
Jos negali pasinaudoti labai 
joms reikalingu pailsiu bei va- 
kacijomis. Jiems reikia skrum- 
nybės, nuskriausti save, per-

siu ir rimtu budu išgelbėjo mie
stelį nuo epidemijos geltonojo

Kaip keistai atrodo raukšlėti (|riIgjo jr kartu išgelbėjo dauge- 
veidai ir žili plaukai tų, kurie j ų gyvasčių. Jo įrankiu buvo 
visuomet rūpinasi apie sau išsi-Į gaiinga įtekmė proto į kūną ir 
vaizdintas nelaimes ir “gal būt 
kas atsitiks”. Nei viena raukšlė 
iš tūkstančio, nei vienas žilas 
plaukas iš milijono nėra pasek
me ligos. Tos visos nelaimes, 
kurios pasiunčia tūkstančius 
žmonių į kapines prieš laiką,ku
rios atima sveikatą iš daug-dau- 
giau tūkstančių žmonių, kurios 
pasendina daugybes žmonių 
prieš laiką ir pražildina jų gal
vas, nėra tikros — tik išsivaiz
dintos ir jos neįvyksta.

Kiek ehargijos jus išeikvojate 
bereikalingai, kiek naudingo 
darbo jus galėtumėt atlikti su
vartodamas tą laiką, kurį jus 
praleidžiate rūpindamies apie 
nebūtus daiktus. Jeigu mes ga
lėtumėme pasiliuosuoti iš nelai
mės to nevidono rupesties ir 
baimės, musų gyvenimas butų 
daug laimingesnis. Viena iš 
svarbiausių užduočių karakterio 
— tvėrimo yra prašalinamas lo 
bergždžio ir pražūtingo papro
čio — baimės ir rūpesčio. Ant 
laimės ,tyrinėtoja ir mąstyto
jai patvirtino, kad tas yra gale- 
mybe; tūkstančiai yra taip va
dinamų save perdirbusių“ self- 
made” vatu ir moterų. Taigi 
mums reikia susipažinti arčiau 
su gyvenhnu ir sutraukyti rete
žius, kuriuos mums uždėjo tas 
žmonijos priešas—sielų slopin
tojas rūpestis ir baimė.

esti padeda-

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUSIPIRK1T 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 išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami 
mašiną.

Įsigykite
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

Kad kam ko

Skourupo sveikatos

šią mašiną tuojaus

Musų Če ve rykai
Kainos Yra

Moterims Yra Vėliausių Stailių Ir 
Vidutinės

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

DATR1J0T1ZMAS
1 Pačėdurnas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUK CITY. IA

Kad išmokus pergalėti baimę, 
pirmiausiai reikia sužinoti ko 
mes bijomes. Mes visuomet bi
jomos ko nors kas dar neatsiti
ko tai yra, mes bijomos nebūtų 
daigtų. Baimė yra išsivaizdi
namas — mes bijomos, kad kas 
neatsitiktų. Daleiskime kad jus

kankinančių ir pražūtingų sip- 
tomų. Pakol jus neturite savy
je tos ligos siptomų, ji yra jums 
nebutenybe. Jeigu jus ir turite 
tą ligą, 1x4 ji juk dar neužmušė 
jus ir gal būt neužmuš. Tiktai 
skausmai ir fiziškas nusilpnėji
mas gali būti jums tikrenybe to
kiuose atsitikimuose. Bf>t bai-' 
me padaro tą ligos apsireiškimą 
tikrenybe ir jus apsirgote.

Ligos labai išsiplėtoja tik to
dėl, kad jų žmonės bijosi nepai
sant į butenybę liifos bakterijų. 
Labai retai ligomis, arba ligų 
bakterijomis užsikrečia norma- 
liški, sveiki ir drąsus žmonės.

Laike geltonojo drugio epide
mijos New Orleans’e. kuomet 
visi daktarai manė tą ligą psant 
užkrečiama — limpančia, Jam- 
ca, mokytoja atvažiavo į Nat-

greičiausia ir lengviau- 
siu budu Įsigysite nau
dodamies Nauji e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo Žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienaa, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bimą ir tas jūsų pasi- 
skcĮbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St 
Telefonas Canal 1506

jis jį prideramai pavartojo.
Daugumas žmonių bijo vaik

ščioti siauru taku arba tiptu au- 
gštai nuo žemės paviešio. Bet 
jeigu tas laiptas 
mas ant žemes.
siauras takas butų paženklintas 
ant plataus kelio augštumoje. jie 
drąsiai eitų juomi ir nesibijotų 
netekti lygsvaros — tai yra nu
kristi žemyn. Visa bėda baimės 
vaikščioti tokiose vietose vra ta- 

v

me, kad žmones bijosi nukris
ti. baltgalviai žmonės visuomet 
esti drąsuoliais; jie nepavelina 
minčiai galimo pavojaus perga
lėti juos, bet palaiko savo fiziš
ką spėką kontrolėje. Akroba
tui reikia tik pergalėti baimę, 
kad atlikti visokius, žiūrėtojus 
stebinančius kriukius. Atliki
mui nekuriu kriukių esti reika
lingas specialis išsilavinimas, 
drūti muskulai, miklios akis ir 
apsvarstymas, bet šaltas, drąsus

Skourup’o sveikatos 
Malina

$9.30

visu, kriukiu.
ii l

(Bus daugiau)
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Tel. Arnntage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

Vakarinė
Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir ra6ytf, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama.- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Ragymo
Lenkti ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybčs Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.

R
RAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nus toliau mokiname per laiškus. Viskas 
inatna lietuviškai.

nerlcan College Preparatory School
3 S. Halsted St. Chicago III. 
CAMPAS 31-MO3 IR HALSTED GATVIŲ

r VALENTINE DRESSMAKING } 
COLLEGES

6205 Hjilated si., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wells St.

137 M'»k\ld<»s Suv. Valstijose. 
Siiivii'uis Petrenu Kirpimas, De- 
signing (Iri biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai 
Lengv išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
s?10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė :

MACBETH
Tragedija 

penkiuose aktuose.

Parašyta
Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

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

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusiJpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į

Visus laiškus adresuokite į:

H. P. SKOURUP & 00.
30 SO. HALSTED ST.,

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos
mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie- 
nų” Administracijoje.

Kaina apdaruose $1.00,
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

■■■■MM

Rusiškos ir Tu r k ii ko t Vanos
12th St. Tel. Kedzte 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
8514*16 W. 12th St., arti 
St. Loula Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St.. Chicago, III.

BATU

RUSSIAN
TURKiSH

25«

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
nfldrasinimas.

Kaina 15c

naujienos
MhIhUmI Street, Chicago, III

— 1
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OMO «atau_ ukidmo
viena saugiausius 8ankų

ATDARYKITE TALl’YMO ŠEŠKAI TA CHICAGOJE
Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 mchia Teisingai Vedamoje įlankoje, 
u Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLI E ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

V. E. MASHEK 
prez. Pilscn Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co. 

G I TO KUB1N
prez.. Atlas 

Jircsving Co.

KORESPONDENCIJOS
GRANO RAI’IDS, MK’H.

UTĮ O KASPAR 
vice-prezidvntas

WA L E N f Y SZ Y M A N S KI 
pirklys 
H. E. OTTE

vice-prrz. Nat. City Bank
prez. Oeting Bros. Icc 

CHARLES KRUPKA 
cc-prczidcntas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Keletas žodžių apie musų 
klebonus ir už ką 

juos prašalinta.
GED. C. WILCE 

'lo. vire-prez. T. Wilcc Co.
J OZE E SiKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

______  _________ KALBAMA LIETUVIŠKAI

Naujienų 7 nuin. š. m. radau 
korespondenciją, kurioj rašoma, 
apie* musų, Grand Bapielso, bu
vusio klebento pašalinimą.

Gyvendamas ilgus metus 
Grand Rapidse, jaučiuos, kad

parapijonams. Bet lik nėra 
rų kunigų. Airių vyskupui 
rėjo įsipykti tie nuolatiniai 
tuvių parapijose skundai, 
nuolatiniai žmonių besiskundi- 
mai ant savo dusių ganytojų pa
siilgimų, kuriais jie diskredi-

žmonių akyse*. Ir todėl

'randrapidiečiams vokietį, 
čia ne lenkų intrigos,

lu-

duot

kaip
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•)ie prie žastis, dėl kurių jie' buvo 
’š čia prašalinti.

Parapijai įsisteigus, pirmas

sižymėjo jis savo gobšumu ir

sluose jis bauzdavo žmones, 
kam jie* perdaug į mėsą Įsimylė
ję. “Ge rkit, velyk, daugiau ka
vos, o ne* mėsos valgykit, lai bus 
geriau ir pigiau”, sakydavo 
kun. Matulaitis. Pinigų prisilu-

Žmonės pampi jonai kentė, kiek

truko, ir pradėjo skųstis airių

'tikinti žmones; ne pasikesini- 
mas “ištantinti” lietuvius baž
nyčios pagalba, bet kaltas že
mas lietuvių kunigų moralis iš
siauklėjimo laipsnis. Mokinys.

COLLINSV1LLE, ILI

jimo 51-ma kuopa, nors dar jau-

lis lavinimosi susirinkimus. Nau 
jų nariu skaičius taipgi auga.

Senų metų vakare buvo susi-

VYRAI! C1A YRA JŪSŲ PROGA
Mes darome tą, ko mes nepadarėme praeitą savaitę!

$X$8 nupirksi overkautą, kurio jus negalite laukti 
nupi kti jeigu jus mokėsite $12.50 —

Geriausiai žinomo Amerikoje

NEGALIMA—negalima nupirkti tokių overkautų už $8.88 
yra kad kas batų ant galo daugumos kiekvieno vyro liežuvio, kaip negalima 
kas galima būt matomu, mes tų darome 
daikias galimas, jis padarytas, 
mes darome negalimus daiktus, 
jus nematėte per mėnesį. Naujai

yra sena Francuzų patarlė- jeigu 
jeigu jis negalimas, mes jį padarysime—ir 

pasiulvdami jums overkautus, tokius, kurių

PAMASTYKIT apie tai vyrai! Taip, 
pamąstykite* apie* lai elu s> k -rne*s pasiūlome* 
etve i kaiitus i.š uu-ltons, txve*e*(!s, e-beviots, nigger- 
hrads, lygių, vidutinių ir tamsiu <>xford už *8.88. 
Ar lai ne.* stebėtina, kuomet kiekvienas reikalau
ja vilnonių ir jų stoka visame* svie'te — koetel 
vien šios materijos vertos šios kainos. Taip yra 
teisingai, kaip kad po nakties išaušta diena, vil
nonai dar vis brangsta ir jus turėsite mokėti! 
Imkite ką jus galite* dabar, arba jus gausite tik 
lą, kas bus vyliaus.

A Jums reikia Siuto?
Vyrų Siuttii-į-vilnoni arba kašmieriniai, konservatyvi modeliai A fri
pintus siutai, tamsių maišytų, pipirai ir druska, smulkiom klėt-’\V| A 
kėlėm, juodos ir baltos, ir mažos figūros, visų mierų nuo 35 iki JI V tr

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“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 į daj-bą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

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

ADRESAS.

balso neklauso.

Nieko neįveikdami

“tiesioginio veikimo”: plekatais 
gązelino kleboną, kad jam nelei
sią prie* altoriaus mišių laikyti, 
elc., pagalinus klebonijos duris 
išlipėte ir jojo gaspadinės pavei
kslais... Bet kad ir tai nieko

i
savo rankas moters. Jos ėjo pas 
vyskupą su skundais, pasiguoz- 
dainos dar ir dėl to. kad kuni-

pakvietė ir save) žieeluotinius. 
Sulaukė Naujų Melų linksniai ir 
maloniai, ir išsiskirstė’* draugiš
kais vieni kitiems linkėjimais.

Kalbamoji kuopa rengia mas- 
ku balių vasario 2 d. š. m. lai 
ela bus pirmas toks balius tarp 
Collinsvillės lietuvių. Tikimos, 
kad balinu atsilankys ne* lik vie
tos lie tuviai, bet ir iš aplinkinių 
miestų ir miestelių. Skiriamos 
trįs dovanos įdomiausiai 
maskavusiems. Balius 
Reese Bros, svetainėje.

jo Massachusetts Socialistų Par

ups i-

atdara 
iki 9:15

“Naujojį Lietuva”
Podolskais, 15 Petrograd, Rnssia

Kada >sį^\ą svetainę. Jau pri
šokamos draugijos ir

Alkeltas kun. 
lė “cnatlyvas”

mą Rusijoj ir šioje* šalyj. Jam 
pabaigus kalbėli, susirinkime) 
pirmininkas, rodos d. E. B. 
Blear, perskaitė" ir pasiūlė" priim
ti rezoliuciją, kuri ir tapo kaip 
vienu balsu visų 25(10 susirinku
sių priimta (tai pažymi ir Bos
ton Rosi reporteris).

Rezoliucija, lietuvių kalbon 
vertus skamba:

Stebėtina
Naujiena

M \SMSA KRITAMI III 
PAVEIKSLU.

ir Collinsvillės Lietuvių Susivie-

Kemera ir Filmos
V.irtodami šių"krūtomųjų paveikslų Kamerą, jus ga 

liti* parodyti kratomuosius paveikslus savo namuose. 
Jums nereikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li ją operuoti. Jums nereikalinga jokia elektros šviesa.

$4.75

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

ėmė sakyties, kad vyras nemo-
alstovu, kurie* rūpinsis svetainės 
nupirkimu. Taipgi kvies ir ka
talikiškas ir liuteronų (bažnyti-

1836 METAIS

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išhiokėjo .... $92,715 
Ligoje pašalpų ................. $52813

Moka pomirtiniu $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuviu tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia. didžiatlsi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

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

B

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:
Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimai.” 
VVesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina’1.
Kropotkino “Savitarpui6 pagelba”.
Atsakymas HaeckeliuL
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.

5.
G.

8.
9. Spencer’io Individualizmas.

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

Ir pasiėmė moterį už gaspaditų. 
Bet ir su moterimis buvo vargo: 
tai reikia i šiltus vandenis išleis v
ti. tai šis. tai tas atsitinka. Vie
nok, kaip ten nebūtų, su mote
rimis ir vargas mieliau.

Įsitaisė klebonas automobilių 
su prietelkomis pasivažinėti. O 
čia ir nelaime: kaip tik lipšniau 
užsišneka, tai nė nepasijunta.

įvažiuoja, arba į kitą automobi
liu atsikuria. Kad už n uosto- c
liūs ir užsimokėdavo, bet val-

dė jam automobiliu važinėti ir 
atėmė" laisnius.

Būdavo, jeigu pastebėjo* lais- 
žmones plaka- 
nclcisdavo; jų

tam patarnaudavo

Rimtesni parapijonai nemėgo 
lokių kunigo darbų ir kreipėsi Į

kitą. Vyskupas gal ir dabar ne 
būtų klausęs, jeigu ne atsitiki
mas su klebone) sergančia gas-

ma pasakyt, kad jis visados sir- 
Sirgo dideliu troškuliu, ku

rio niekados negalėjo užgesyti 
ne i jokiais vaistais.

Lieka pasakyti, koetel lie tuvių

savo konfratrų darbelius, užtat v
jie dalyką aiškina taip, kad sa
ve išteisinus ir suvertus bėdą ant 
ko kita. Būtent, jie' sako, kad 
lietuvių kunigų esą stoka; o an
tra, lai esąs bažnyčios v irsiu i n-K •

kų pasikėsinimas bažnyčios pa
galba ištautinli lietuvius.

Lštikrųjų gi dalykas prisistato 
visai kitaip. Lietuvių kunigų y-

n.didingo darbo.
Atstovu: susirinkimas

v

prasmežodį (? R.) Bendrovės. 
Namas jau yru aprinktas labai 
parankioj vietoj, tarp Main ii

pon šia sausio 12 dieną, sveiki
na Husų B<*voliuciją kaipo eli- 
elžiausį šiame šimlmetyj žmoni
jos laimėjimą. Mes siunčiame* 
Rusijos revoliucinei valdžiai 
darbininkų klejos elraiigiškuine) 
ir solielarumei linkėjimus ir j»|i- 
remiam rusu re*voliucie>nie*riu 
kovą su visų šalių imperialistais.

.launuomenės yra nemažai, ir 
vis da auga, bet didžiuma jos 
jau baigia ištautėt. Ištautėji- 
mas nėra visa svarba. Ak* svar
ba tame, kad jaunuomenė nevei
kia visuomenės dirvoj, o tik iš-

voliuciją kaipo naujos gadynės 
aušrą, užtekančią viso pasaulio 
darbininkams. Didvyriška mu
sų Rusijos draugų kova su kitų 
šalių imperialistų spaudos me
lais; jų pasisekimas suvaldyt re
akcionierių kontr-revoliuciją; jų 
paskelbimas slaptų sutarčių pa-

dykai su kiekviena kamera sykiu su 0 rikliomis, kiekvie 
na seisidedanIi iš ;»0 paveikslų, l-ilmos duodamos su 
šia Kamera, yra tos pačios, kurios yra vartojamos vi
suose* Krutomųjų Paveikslų lealruosc. Mes duodame* 
sykiu su Kamera nurodymus kaip uždėti ir kaip rodyti 
krutomuosius paveikslus, šios Kameros visur parduo- 
damos po siu arba daugiau, čia jus gausite už *1.75 
ir priedais G filmas su Irini-šimt ais paveikslų visai dė
kai. šieis lilmos susideda iš sekančių: Juokingų, meiliu, 
sentimentalių, kares paveikslų ir dauk kitu žingeidžių 
paveikslų. Jeigu jus norėtumėt daugiau filmų, jus galit 
gaut kuomet lik norit, kadangi mes turim iš 250 pasirin
kimų. Jums nereikia siųsti pinigu iškalno. Atsiųskite* 
mums 20e už persiuntimą Istampomis arba pinigais), Ii 
kusius užmokėsite atsiimdami. Rašykite mums tuoj’aus 
kol dar nepabrango.

ROY AL SALES ( O.. Dept. 36
1015 W. Huron Str., ( hieago. JllinoiR.

mokinas ištvirkimo. Įsigijus 
nuosava lietuviu svetainę butu C C- V 4.
galima, įvairiais parengimais, 
patraukti jaunuomenę prie tiks- 
lingcsnio veikimo.

(teistiną, kad šį sumanymą 
remtu visi vietos lietuviai, c

—Laisyės Mylėtojas.

True translufion filed vvith the post- 
master at Chicago, January 18, 1918, 
as re<iuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSIJOS REVOLIUCIJOS
KANKINIŲ RAMINĘ

JIMAS

Didelis Susirinkimas People’s 
Temple.—Priimta Rezoliucija.

Boston, Mass. Sausio 13 die 
ną People’s Temple* (Žmonių 
Bažnyčioj) įvykę) taip vad. Mc- 
inorial Me'eling 1905 melų 
Busijos re'voliuci jos kankinių 
paminėsimas. A pvaikščieijimą

tija kartu su Darbininkų Tary

ba (\Vorkmen’s Council). Bo
su benas susidedąs iš 50 muzi
kantų. sugriežė “Internaciona
lą” ir dar kelis gabalėlius. Du 
latvių chorai iš Roxbury per

kelias dainas.

senuoju carizmu

skausmų valandoje.
“Mes švenčiame' atmintį savo 

klesos kankiniu ir didvyrių, žn- 
vusių nepakenčiamo Romanovų 
valdymo aukomis. Su didžiąu-

sias rilių eiles revoliucionierių, 
vargingai kritau jaučių ištrėmi
mai! į šaltąjį Sibirą; tuos drau
gus, kurie buvo gyvi supūdyti 
žiauriausiuose autokratijos ka
lėjimuose; ir tuos narsius kovo
tojus, kurie ir j kartuves ėjo dai
nuodami.
z “Mes taipjau siunčiame nuo
širdžiausius sveikinimus tiems 
visose šalyse revoliucionieriams, 
kuriems teko nueiti į kalėjimus, 
ir kurie žuvo garbingoj kovoj 
prieš imperialistus ir tarptauti
nius išnaudotojus. Mes ypatin
gai siunčiame sveikinėtuus Ka- 

roliui Liebknechlui ir nuojalos 
augančiam jo draugėj skaitliui, 
jų kovoje su Prūsijos užma
čioms valdyti Europą. Jų kova 
tai įkvėpimas drąsos visu šalių 
darbininkams, kurie* stengiasi

maršą” ir kitas
Buvo skelbiama,
keturi oratoriai, bet kažin-kodel “Mes, pagalios, su džiaugsmu 
du jų neatvyko. Pirmas kalbč- pasitinkame tas vis labiau ma-

Kalėdinis Naujametinis
KARDAS

■>2 puslapiai, suvirs 20 paveikslų.
Lietuviško .šnipo Fotografija.
šliupas Jėzuitų Naguose.
Pamokslas: Jėzaus Krikštynos.
Komedija: Agitacija Br-r-r! (S. L. A. rinkimai).
šventjackio Misijos.
Gražus Kunigų žiedai.
Dvasiški Apdūmojimai.
Jągamaseių su Gaspadinėmis Pikčiui.
Tiųs Lapai* Poezijos.
Du tuzinu Puikiausių Straipsnių.
Septyni Lapai Papurtų pral. Bimbai.
Eibės kitu gėrvbiu.

.sis numeris tiktai nic.
METAMS DOLERIS.

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

K A R D A S
251 Broadway, • So. Boston, Mass.

žymes visose toliau pažengusio
se šįdyse, ir vis augančią darbi
ninku klesos jiegą. Pasaulio 
taika bus padiktuota ne profe
sinių diplomatų ir imperialistų, 
bet pačių darbininkų per savo

Bolshrviki!” Kalbėjo apie Rasi

stų laikraščių melus ir supliekė

o ir kili.—L A. Turan.

darosi galingesnis.

nas. 
ta i

Priėmus

gi ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto

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

Sipliukovas. .\e\v jor 
jos legislaluros narys, 
pasveikino jį trukšmingais aplo
dismentais per kokią penketą 
minučių. Pirmi d. šipliakovo 
žodžiai, kiuriais jis kreipėsi i au
dienciją. buvo: “Comrades and

Publika

GARSINKITES
“NAUJIENOSE



4 NAUJIENOS, Chicago, III.

atsakomybės už daromas 
skriaudas kitiems ir išnaudo-

niams”. — M. V.) . .. Tie veid
mainiai socialistukai, visuo-

The Lithuanian Daily News
Publishcd Daily cxcept Sunday by 
The I.ithunniau News l’ub. Co., Ine.

1810 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canai 1506 

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. I.cidžia Naujieną Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111.—Telefonas: Canai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

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

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

02
.12
.50

sius lengvatikybe ir kitokiais 
tam tinkamais jos privalu
mais. kuodaugiausia sugauti 
aukų savo išnaudojimui ir tu-

sų laisvamanių ir socijalistų 
skelbiamiems principams in- 
sivyravus, pasidarė visuome
nėje tikro jų rojaus priemenė. 
Išdygo milijoninieji turtai ir 
aukso karaliai atsirado vieno-

darbininkus pasigausime. .. 
štai, žiūrėjote, turiu aš čia du 
atstovi! nuo veidmainių. (Ro
do pirštu į sėdinčius, Dan 1ir 
Stankų. M. V.)... Turime 
tokių socialistukų, kurie per
dėm veidmainiauja ir meluo
ja. Parodysiu jų ir laikraš
čius. Dėlto sakau: reikia iš
šluot socialistų partiją, ka< 
jos nebūtų. (Bet laikraščio 
neparodė. Taip gi, turbūt na-

grame, paremtam privatines 
nuosavybės konskripcija. Ta
rptautinis kapitalas persigan
do, matydamas, kad šituos rei 
kalavimus turės išpildyti An
glijos valdžia, lygiai kaip ir 
kitos valdžios. Britanijos 
kapitalas ir Amerikos kapita
las prabilo lordo Lansdow- 
nc’o lupomis kiek laiko atgal.

L.S. Sąjungoje Musu Moterims

kitoje gi čia pat priešais susi
spietė milijonai išnaudotų ir 
tebeišnaudojamų beturčių ir

“reikia iššluot socialistų par
tiją”. M. V.)... Veidmai
nis socialistukas pripažino,

Jie kalba diplomatų kalba, 
per telegrafo vielas į kiekvie
ną ambosadą ir pasiuntinybę 
AVasbingtone. Visi Amerikos

$5.00
3.00 
1.65 
1.25
.65 

7.00 
8.00

Vačtu:
Metams .............
Pusei meto .................
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnvsiani ... 
Vienam mėnesiui ...

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

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tūr
ius tarp eilučių. Redakcija pasįlai- 
co visas teises rankraščius taisyti ir 

i runipinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius 

pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki-5:30 vai. vak.

į Apžvalga 1

Ir taip, visuomenėje atsi
rado aukso karaliai vienoje 
pusėje ir beturičų minios an
troje pusėje, ačiū — socialis
tų skelbiamiems princi
pams ! ... Tokio drąsaus rašy
tojo mums dar neteko ma-

O kas dėl to klausimo, ar

privalo reikalaut gvarancr 
jos, ar ne, tai mes priminsi
me ^tam “krikščioniškam”

“KRIKŠČIONIŠKI” BAN
KININKAVIMO
PRINCIPAI’

biznio praeities. Buvo čio
nai vienas lietuvis bankinin
kas; krikščionis ir net kata
likas. Ir, matoma, jisai ne 
labai tepaisydavo tos “bedie
viškos” taisyklės, kad, skoli
nant pinigus, reikia reika
laut “gvarancijos turtais ir 
visokiais apsirašymais”. Kas 
•gi išėjo iš jo “krikščioniško”

viena ranka. .. Ir dar mes tu
rime ant jų atsidėti, kad jie 
sutaisys pasaulio surėdymą, 
kad jie bažnyčių nemato, mu
sų nemato!..”

Korespondento, M. V., pa
stabos pabrėžia įdomesnius 
p. Mockaus išsireiškimus.

Visa šita p. Mockaus kal
ba rodo, koks jisai geras so
cialistų “draugas”. Tatai 
bus naudinga įsidėmėt tiems 
sąjungiečiams kituose mies
tuose, kurie žiuri į “kun.” 
Mockų, kaipo į didelį darbo 
žmonių “čempioną”. Tokių 
sąjungiečių skaičius, beje, 
jau žymiai sumažėjo (mat,

lė savo simpatijas nuo moe- 
kizmo ant bolševizmo), bet 
jų dar vis netrūksta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. January 18, 
as reąuired by the act of Oct. 6,

LOBININKAI JAU 
STOJA Už TAIKĄ.

inis.
1917.

susirūpinę dabartiniu padėji
mu. Reikia kas-nors daryti, 
kad apsaugojus įdėtus kapita
lus ne tiktai Rusijoje, o il

gos konškripcijos turės ateit 
privatinio turto konskripcija.

Tai ve ką sako bankininkai 
jų advokatai, atvykdami į 
isbingtoną šioje savaitėje. 

Jie sako tatai atsargiai, bet jų 
žodžiai nepalieka abejonės, 
kad jie numano, jogei jų kon
trolė ant pamatinių visuome-

ir
W

sistemai neapribuotos pri 
vatines nuosay.ybės užtikrini 
mui gali atsitikti kas va 
landa. Tatai ištiesti, Ameri

ima daryties. Geležinkelių 
paėmimas buvo smūgis visam 
jų autoriteto pamatui.

Kongrese jau apsireiškia 
ženklų, kad politikieriai ma
to, jogei jie turės pasirinkti

Klerikalų “Darbininke” 
vienas mitrus rašytojas išdė
sto “krikščioniška” bankini
nkavimo teoriją, kurios pa
matinis principas esąs tas,

kad jisai subankrutijo, pra
žudydamas šimtus tūkstan
čių dolerių žmonių (dau
giausia, lietuvių katalikų) 
sutaupytų pinigų, ir teismas

lai-New Yorko socialistų 
kraštis “Call” išspausdino 
sekamą labai įdomią kores
pondenciją iš Washingtono:

liaus apie VValsh’o mineralus

šaulio turtų savininku yra 
Dievas”, o žmonės tiktai val

jas panaudoja tam, kad pri- 
rodžius Jogei “krikščioniš
kas” supratimas apie nuosa
vybę esąs labai demokratiš
kas ir prielankus betur
čiams. Bet ištiesti tai ta te-

Įėjimą. Žinoma, teismas ga
lėjo būt “bedieviškas”; vie
nok kokiu budu galėtų savo 
“krikščioniškais” principais 
padėt “Darb.” bendradarbis 
tiems biedniems žmonėms,

nėtame “krikščioniškai-ka* 
talikiškame” banke?

Nors paves- MOCKUS “TARKUOJA 
SOCIALISTUS.

žinl sujudimo šalies sostinėje 
delei prezidento pasiūlymo 
liberalei Europai pabaigt ka

Atstovų buto ir senato na
riai beveik apie nieką dau- 
ginus nekalba savo laisvose 
valandose, kiap apįe 
galimybes. Kabineto 
korporacijų magnatai 
vokalai, diplomatai.

teises Dievui, ji faktiškai sti
prina ne beturčius, o turto 
valdytojus, nes ji juos išaug- 
ština, padarydama juos virš-

niais.

jos interesams. Nes jeigu 
Dievas vra “tikras ir vienin
telis turtų savininkas”, tai 
kunigai, “Dievo tarnai”, da-

turtų globėjais. Dvasiškijos 
godumas tuo budu priden
giama gražia skraiste.

tojo kritika dabartinės “be
dieviškos” bankininkavimo 
sistemos. Jisai rašo:

Mes nuolat matom, kad vi
sokie bankai skolindami kaili,

“Laisvėje” vienas kores
pondentas plačiai aprašo į- 
vykusius Detroite “debatus” 
tarpe žinomo laisvamanių 
^kunigo” Mockaus ir K. Sta
nkaus bei J. Dantos. Tema 
buvo: “Ar neveidmainiauja 
tie socialistai, kurie tikrina, 
kad socializmas nepriešin- 
gas religijai?” P-as Moc
kus prirodinėjo, kad “veid
mainiauja”, o jo oponentai— 
kad ne. Iš tų oponentų vie
nas, K. Stankus, visai nėra 
socialistas.

Korespondentas sako, kad 
visas debatų tikslas buvo 
duot progos “kun.” Mockui 
išniekint socialistus; ir šis 
tąja proga pilniausiai pasi
naudojo. Ve kaip jisai kal-

nariai, 
ir ad- 

didi ir 
maži, ir tūkstančiai pelno me
džiotojų, politikierių ir papra
stų piliečių, gyvenančių mies
te, kalba-užia apie žinias ir 
pranešimus, paliečiančius tai-

Du faktai, socialistu žings

bolševikai yra ne “išdavikai” 
ir ne “Vokietijos papirkti”, 
ne “bepročiai”, kaip visi val
diški asmens buvo skelbę per 
mėnesius laiko, 
vikai vra tikri

Ne. Bolše- 
patriotai, ir 
savo jiega

stengiasi pan ini juos kovoje 
už taiką su Vokietijos minio
mis (?)

los gunmcijos turtais ir' (viso
kiais apsirašymais.

prie paskolos bankuose, kad 
pradėti eiti į nuosavybę.

loji praktika įvyko po in
taką sisuomenėje kaip tik pa

tai esanti geriausia darbinin
kų organizacija, šiandien jus 
galėsite dasižinoti. .. Jie, so
cialistai, turi įsidėję savo pro
gramų

busimoji taikos konferencija 
turi būt atdara ir vieša, lygiai 
kaip socialistų buvo reikalau
jama senai, ir ji turi išreikšt 
tą, ką turėjo išreikšt Stock- 
holino konferencija ban
džių, o ne viešpataujančiųjų 
klesų, norus.

Kas slepiasi už šitos milži
niškos atmainos valdžios po
zicijoje? Kode! administra-

iiusislalė valstybinė

kiekvienam išnaudoti

liais prie Im lų .vengiant vien 
apčiuopiamų kriminalų. Skel
biamas materijalizmas žmo
gui sukėlė nepaprastus geidu
lius netolimos absoliutūs lai
mės čia pat pagautame turte.

us nuo

ne-
Mes šiandien ta

rkuosimi* ne socializmą, bet 
tik tuos socialistus, kurie taip

kur jie randasi tai nepasakė. 
Ir reiškia, kad soc. programų 
tokio punkto nėra, bet tik to

laikyme nuo konferencijos ir 
kurios statytiniai garsiausiai 
smerkė Rusijos radikalus so-

gaus viršų, tai

lai poliškiepriešindami... 
riai! Jie jieški 
ofisų, kili engia, ir jie engs. 
Jokiems žmonių apšvieta ne
rupi. (Suprask, “veidmai-

dėt ji dabar apsisuko į griež
tai priešingą pusę ir pripaži
no, jogei socialistų buvo tiesa 
ir jogei bolševikai atliko pa
tarnavimą žmonijai?

Washingtono diplomatai 
sutiks, kad atsakymas guli au
gančiame Anglijos darbinin
kų partijos savarankumo pa
sirodyme, jos didžiam nau
jam sucialio atstalvmo pro-

rali padarė užreiškimą, kuris 
siekia daug tolinus, negu bi- 
liaus turinys:

“Kas dėl manęs,” sako jisai, 
“tai aš prie dabartinio daly-

nebalsuosiu senate už jokį į- 
statvmo sumanymą, kuris• v*.

bent mažinusiame laipsnyje 
statytų po privatine kontrole 
šituos gamtinius turto šalti
nius, kaip anglis, kerosi ną 
ir vandeųs jiegą, kurie sulig 
palčių savo prigimimu yra 
monopoliai. Nuo šio laiko aš

liu valdžios nusavybei ir nau
dojimui šitų gamtinių šaltinių 

tokių, kaip, kerosinas ir vau 
dens jiega vakarinėse valsti
jose. Nėra jokio skirtumo, p. 
Pirmininke, kokiais priedais 
mes painiosime šitą bilių, ku
ris daro įvairių skirtumų tar
pe stambaus ir smulkaus savi
ninko; labai daug laiko ne
praeis, iki smulkieji savinin
kai išnyks ir užviešpataus 
monopolistų interesai.’’

Valdiška nuosavybė ir nau
doj imos.
ne iniciativa 
eksploatavime, 
interesai turto 
tomą pirmon 

.ženklai rodo, 
žmonės, kurie

Jau ne be privati- 
gamtos turtu v* 4»

Visuomenės 
dalykuose sta- 
viton. Tokie

studijuoja ka-

Taiką gali būt atidėta, ačiū 
Vokietijos militarizmui, arba

tijos socialistams, bet ji atei
na. Kiekviena jos suvėlinimo 
diena stiprina propagandą už 
privatinio turto paaukavimą

mato stiprias sroves, reikalau
jančias, kad karė butų sustab
dyta. Jisai dauginus, negu pri-

gų, už kurias liaudįs, ketinan
čios padiktuot naują tvarką 
po taikos kongreso, galima 
butų atsiekt dabar dervini ke
liu.

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

ii/
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VAIKAMS SIUTELIS.—Pavyzdys No. 8677.
Michigano ir Ohio valst. LSS. 

XI Rajono kuopų domai.

pūtį sutraukiama diržu, einan
čiu nuo šonų siūlių. Pridedamas 
taipgi trumpoms kelnaitėms pa-

papuošimui. Dideli,

labai dailus mažiems bernai
čiams siūlelis. Turi dvieilio siu
to pavidalą, susegiojamas tru
putį įžambiai keturiais dideliais

parišnm.is minkšto šilko kakla
raiščiu
iš viršaus šonuose prisiūti kiše
nini berniukui taipjau turi savo

Surengimas prakalbų, žinoma, 
padarys kiek išlaidų, bet tos iš
laidos vis tik nebus didelės ir

Balso redaktorės. Ji lankysis 
čia su prakalbomis ir rinks au-

Alga ir kelionės išlaidos bus jai 
išmokama iš to paties fondo. 
Kuopos, gavusios pranešimą, 
malonės pasirūpinti surengti jai 
prakalbas - nusamdyti tinka-

berniukams I, 6, 8 ir 10 metų. 8 metų berniukui reikia 25H ya- 
rdų, jei materija yra .'Ui colių pločio, arba 2‘> vardų, jei materi
ja 11 colių plati; taipgi Vi yardo 16 colių pločio kitokios mate- 
rijos, ir ’/» yardo 36 colių pločio materijos pamušalui.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Petrikienės maršrutas

v

867Z

mčnesio. Anksčiau nebus gali
ma suspėti. Gavęs tikras žinias 
iš jos, pranešiu laiškais visoms

Re to, butų labai gera, kad 
XI Rajono kuopos kiek stropiau 
pradėtų krutėti. Kad jos duotų 
man įgaliojimą, aš susitarčiau 
su kuriuo nors tinkamu kalbė

po XI Rajoną agitacijos reika
lais. Juk šiandie savo Rajone 

. turime kai-kur pusiau mirusių 
kuopų, kurias būtinai reikėtų

Youngstownc ir H. kuopos 1h-

savo priedermes ir veikime, 
reikia veikti.

jono kuopas prašymu, kad

ir

savo

šiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS PAT 
TERN DEPT., 1810 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 10 centų, už kin iuos atsiųskite man pav-. zdj

) No............................... mieros................. metų

VABDAS IB PAVARDE

ADBBSAS:

Ha-

karą Rajono naudai. Mat Ra
jonas finansiškai stovi labai sil
pnai. Darbo jis turi daug atlik-

Draugės ir draugai, dirbkime 
ir stiprinkime savo organizaci
ją! LSS. XI Rajono Sekret.

V. V. Vasys.

Musų Žemaitė
(Iš priežasties rengimo jos 

pagerbimui vakaro)

Kas nežino, kad ji vien tik nio

šia nuskriausta ir užmirštą Lic- v *■ *

bininką artoją.
Ji netik visa savo siela buvo 

su jais, bet ji praleido savo am-

kartu nešė visą tą juodą vargą; 
gyveno jų gyveniniu ir laukė 
kartu su jais šviesesnės dieneles, 
baltesnės duonelės, linksmesnių

Mažiausiai progai atsitikus ji 
pirmoji klebino ne į klebono du
ris, bet i Lietuvos žmonių širdis.

sos, prie susipratimo.
Kuomet Lietuvos jaunimas 

tik pirmųjį taką skynė per dig- 
liuotas Lietuvos dirvas, Žemai-

šiai ir karštai ėjo pirmyn.

lesniame susirinkime.
Ji visuomet būdavo pirmesnė

Taip buvo iki karei. .
Kuomet ta baisioji karė iškilo. 

Žemaitė rods turėjo susirasti sau 
saugesne, šiltesne vietele, kur

ai galėtų ramiau silsėties.
Bet taip neatsitiko. Ji 

ojo tos audros, nebaisi jai buvo

ji nepaliko tą, kuri ji mylėjo

gėsi ji nepaliko Lictuvo 
toją darbininką.

JO.
Kuomet ji pamatė, kad ne tik 

lauktoji baltoji duonelė prany-

valgytas tapo, ji leidosi per jū
res mares jieškoti tiems išalku- 
siems savo žmonėms pašalpos.

Ji per visus metus vandravojo

Redakcijos Atsakymai
Praeiviui, Cligo: Dalykas

no tamstos ypatus svarbume ar 
nesvarbume, bet Redakcija vis 
tik turi žinot rašančiojo jai as
mens vardą pavardę ir adresą 
Į anonymius rašius Redakcija 
domos nekreipia.

ta. Rinko dešimtukus tiems, ku- žvirblialogijos Studentui. -— ) f .
riuos ji paliko anapus jūrių. Apie d. Duseik^s prakalbą, api«

venti Amerikoje. Ji dar pilna.e- 
nergijos ir vilties ji gali dirb-

Bet įbes gerai žinome, kad lie
tuviško literato duona tai “juo 
da duona, ir tos neduoda”!

kuri nebėgo nuo karės, bet duo-

jo — Lietuvos darbininkui ar
tojui.

Mes, kurie ją pažįstame, su
prantame ir gerbiame turime ją

nijimo t) kuopos sumanymą 
surengti gari). Žemaitei vakarą 
vasario 23 d., 1918 m., būtinai 
paremti. -Mariutė.

Nariai Cook County Raal Eatata Tarybas 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estata Ofiaaa
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namas, lotus ir farmas. 
Apsaugoja turtų nuo ugnies. 

Peržiūri npstraktus, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

761 W. 85ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2411

debatus etc., buvo jau kito ko 
respondento rašyta (N-nų '• 
mini.), todėl tuos dalykus iš ju 
sų koresp. išleidome.

I Kazimieras Gugisa a rr. . r-.

ir civttifkucse teismuos. Daro 
iritoiHut dokumentus ir popieras.

itainų Ofisai:

IIU S. HalsM St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1^10

Mieeto Ofisas:
ID N Beartoin JI 

1111-13 Mty BWt.
Tei. Central 4411

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Balau* 992-904 Natlon> Life BMg„
29 8o. La Baile 8t„ Chit.o, IU.

Tai Ontral 6890-9891. Atdara: 
Utarninko, ket vergo ir eubatoe vaka
rai* nuo 6 Ui 8 vakare, po numarini 
14H MILWAUKEE AVĖ., Chkaga, DL 

Tai Humboldt VI.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 14c, 
Prie šią kainų priskaitoma ir 

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

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

ar

šiuo pranešame visiems “Naujie
ną skaitytojams, “Naujieną” pla
tintojams, “Naujieną” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujieną” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio Įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir į laiką.

Reikale kreipkitės: 

NAUJIENOS
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Jaunuomenes Skydus
Klajūnas.

Troškimas.

girdžiu!
O gojeli, kas gi tavo kalbą kur 

išreikš?
Tam reikėtų gojum, o ne žmo
gum būt!
Štai į tave ir žvaigždelė žaidžia 

sidabriniais spinduliais.
štai vakarų pažaras per kalnelį 

beria ant tavęs aukso 
dulkėmis. ..

davo ir abclnų dievų. Augant i 
šeimynoms ir pasodinus dievų 
skaičiui vadas jau negalėjo tar
pininkauti tarpe dievų ir savo 
pavaldinių: jam reikėjo rupin- 
ties gyvaisiais, valdyti juos, va
dovauti jiems medžioklėse ir su
sirėmimuose su kitomis šeimy
nomis. Taigi kilo reikalas išrink
ti tam tikrą žmogų, kuris užsi-

Motin dėl ko tu nevarto ji 
Nuxated Iron?

ir nesi stipri ir sveika, turinti skaisčius veidus, vietoje būti nervuota, nuolat pykti, išrodanti bitų, 
ir sena? Daktaras davė truputį motinai mažosios Zosės Srnith, o buvo jai 

dar blogiau negu tau, dabartiniu laiku ji gana gerai išrodo.

Kuomet pastaroji ateis valanda
Ir kūną apleis tas, kur jiegų priduoda. 

Aš vieno prašytai! gyvųjų— tada
Nekaskite mane į požemį juodą!

Tenai tik tamsybė.
Beprasmė, klaikybė. 
Nykumas ir myris popauja. ..
Aš? Noriu aš sveikinti gyvastį naują!

Kai gyvastis kūną palikus sapne 
Nueis kur daugybė jai lygių nuėjo. 
Sudeginki!, broliai gyvieji, mane! 
Ir jM'lenus-dulkes paleiski! ant vėjo

Kiekvieną lapeli,

ti tykumas ausyse girdėt... 
šventumo šnabždesiai iš viso 
pasaulio eina čion.
Nepakeli tu slaptybių ir grožy

bių, o da mane trauki prie 
savęs!

be man nesuprantama,nors 
ji visą malonybę skleidžia 
čion.

Ar tu mano gyvasties slaptybę 
supranti ?

Aš ir tos nesuprantu!

imtų vien tik dievų reikalais. Tą 
vietą užimdavo gudresni ir atsi
žymėję gentčs nariai. Tokiu bu
du gentėje apart jos valdytojo 
ir vado atsirado kitas jos virši
ninkas kunigas. Kartą atsi
radusi kunigų luomą stengėsi 
palaikyti savo įtekmę tarp žmo
nių, o daugely; atsitikimų įgijo 
net didesnę galę ir už draugijos 
vadą.

Reda yra motina išradimo, 
o nežinystė gimdo baimę ir prie
taru.

Apglėbsiu, bučiuosiu pe saiko!
Skrajosiu nebodamas ribų ir laiko. .,

Ir gvntkarčių eigoj Naujos Žmonijos— 
Gražaus, stebuklingo Praamžiaus vainiko— 
Aš, dulkė, skrajosiu, gėrėsiuos iš jos; 
Matysiu kas joje pradingo, kas liko.

Apglėbsiu. .. skrajosiu. .,
Ir himną kartosiu
Tai gėlei, kur gyvastį duoda------
Nekaskite, broliai, į požemį juodą!. .

Ir taip gyvename vienybėj: 
Aš. su gojeliu, 

su švelnia žolele, • 
su rainiu upeliu, 
su visa aplinkybe, kuri mus

šią, nežinystė pakėlė ją dievys
tės sostan; nežinystė bei baimė 
padievino daugelį gamtos aprei
škimų.

Adomas Juodasai.

ŠVIESI VILTIS.

Balti šilko debesėliai 
prie mėnulio slenka 

ir tyliai masina dvasią, 
kursto žmogų menką.

Nuo sprando numesti
Jie mus dumia, išnaudoja. 
Alina kiek gali.
Ei, pabuskie, kovon stokie. 
Vargdieni, bedali!

—B. Pykčius.

savo slaptybių grože. 
Ir taip gyvęsiu aš čionai. 
Gyvęsiu kažin kol kol gyvas

ties priederme nešauks 
namo.

štai vakaras. Vakariene-namo 
priederme...

Tatai sudie, gojeli.

vint upę Nylą, kuri tekėdbma iš 
kalnų ir išsiliedama j Egypto ly
gumas padarė tas apylinkes der
lingomis. Taip žmonės dievino

J. B.

nau: tu čia-pat sau vakarie
niauji, o aš turiu eit namo.

Kas ką sutvėrė?

kursto šviesią vargšo viltį 
prie augštų svajonių kilti.

GOJELIS.

Jau lengvų sapnų dvelkimas 
... .atgaivina tylą, — 
jau nudžiugo vargšo akis, 

jau troškimai kilu!.-.

() troškimo budrios bangos: 
nuo mažyčio vėjo rangos.

Ir inpynė begalinė 
į vaizdus bedalį; 

vaizduose gi jis pajuto

prigimtis visur galinga, 
tad gyviems jiegų nestinga.

DARBININKUI

Darbininke, tu dykūnams 
Statai puošnius runius; 
Darbininke, pats pirkelėj 
Geri tvanką, durnus... 
Darbininke, tu sukrauni 
Turtų miliomis, 
Darbininke, tu maitini 
Kunigus ir ponus.
Darbininke, ar ne laikas 
Butų susiprasti— 
Tuos dykūnus, parazitus

Atmenu gojeli puikiam vakare 
Aųgančiosios mano jaunystės • 

lauke.

Pašvenčiu tiems, kurie myli 
šį klausimą.

(Tąsa iš nr. 9).

švelnioji žolelė ir aš.
Vainikuots upelis ir aš!

Vienybė tarp mus. 
Vienybė graži.

gojeli, mano tarnas,

Malonumas ir gražumas vieni
jasi tik čionai- su visa ap
linkybe, 
manim!

su dangum ir su

Kitur jo
man rojaus; 
nėra.

Čia grožės manta.

O gražusis tu gojeli, 
pilnas tu slaptybių.

o aš tavyj muziką girdžiu.
Tu ramus ramutis,

o aš tavyj virpėjimą jaučiu. 
Tu bekalbis, tu bežadis,

o aš pukiausią prakalbą

DYKAI visai DYKAI
ELEKTR1KINIS DIRŽAS

Beveik dar prieš 20 metų gydytojai patardavo kentantiems vartojimų ele
ktros prašali ainiui reumatizmo, galvos skaudėjimo, sciatikos, neuralgi
jos ir tt. Taip, kad jei jus kenčiat nuo nervuotumo, stokos energijos, 
nevirškinimo, inkstų ir kefienų ligos, nesielvartaukite, bet pamėginkite 
elektr ų tuojaus. Jautimas pridavimo'spėkos nuo elektrikinio diržo pa- 
jaučiamas tuoj ant viso kūno. Elektrikiniai diržai parduodami po $5 
ir $10 ir kartais brangiau. Yra vartojama penki milijonai elektrikinių di
ržų. Netik kentantieji, bet ir sveiki gali nešiot elektr. diržus dėl apsisau
gojimo nuo ligos. Kam jus turit praleist daug pinigų daktaram ir vais
tam, arba mokėt už elektr. diržų kelis dolerius, kuomet jus galit įjaut jį 
nuo mus visai dykai, užsisakant musų naujų Kalendorių-La’krodi

Kad turėtumėt supratimų kokis yra tas laikrodis, mes aprašysim jį 
trumpai. 1) Parodo valandas, minutes kaip visi kiti laikrodžiai, 2) Paro
do savaitės dienas, 3) Parodo mėnesio dienas, 4) Parodo mėnesių vardus 
5) Parodo keturias mėnesio atmainas, 6) Tvirtais ir puikiais viršais, 7) 
Ašelės nustatytos ant tikrų akmenų, 8) Gvarantuotas ant 25 metų. 9) Tu
rėdami šj laikrodėlį hnus nereikia turėt jokio kalendoriaus. 10) Vienu 
4 jį pažvelgimu jus viską žinoto. Pavyzdžiui, laikrodis ant šio paveikslo 
rodo valandas ir podraug — seredų, gegužio 4-tų dienų, taipgi pilnų mė
nesį. lik painislykite,kokis yra parankuinas turėt laikrodi su amžinu 
Kalendorium, jis jums tarnaus ant visados. Jis taip yra padarytas, kad 
vidurnaktyje rodyklės persimaino ir rodo sekančių dienų. Kaina šio ste
bėtino laikrodžio yra tiktai 86.45.

Del apsipažinimo, mes nutarėme duoti su kiekvienu laikrodėliu ele- 
ktrikinį diržą visai dykai. Nesiųskite mums dargi nė cento. Parašykite 
aiškiai savo adresų ir $6.45 jus užmokėsite kuomet atsiimsite.
J^ neturėjote niekad tokios progos .savo gyvenime, todėl neatidėliokite, 
i itykite tuoj kas link to laikrodžio ir elektrikinj diržą gausite dykai. 
LNION WATCH CO., Dept. 36. 670 N. C’arpenter Str., Chicago, UI.

dieną ir naktį ir daugelį kitų 
gamtos apsireiškimų. Kuomet 
žmogus užsiimantis žemdirbys
te, turėjo sėti javus, kad gavus 
vaisių, jis aiškino tai savotišku 
budu. Jis mane kad derlių išduo

mė. Kad rinkus vaisius kitais 
metais, jis skaitė reikalingu ati
duoti dešimtą dalį surinktų javų 
dievui, kuriuos jis išbarstydavo 
ant žemės. Jis sakydavo: “Jeigu 
neatiduosi dievo dalį dievui, tai 
jis užsirūstins ir neduos vaisiaus 
kitais mi tais, šių dienų ūkinin
kas supranta, kad javai dygsta 
iš diego ir jeigu diego nepasėsi, 
tai niekas nei neišdigs. Taigi 
^nonės visados dalindavosi su 
dievais, kad gavus pasekmes su

Kuomet žmonės plačiai apgy
veno žemę ir kuomet jau susior
ganizavo į atskiras valstijas ar
ba tautas, jų dievai buvo irgi pa
našiai suorganizuoti, ir kunigų

Kadangi žmonės likėjo, kad 
tūlam laikui praslinkus dūšia 
sugrįšta kunan ir vėl gy vena su 
jais, tai buvo daroma pastaugi; 
užlaikyti mirusiųjų kimus, kad 
sugrįžusius dūšios galėtų juos 
atrasti. Buvo tikima, kad jeigu 
kūnas nebus užlaikytas ir jeigu 
sugrįžusi dūšia jo neatras, tai ji 
keršys už tai gyviemsiems. Egip- 
tėnai, pav., nupiešdavo paveiks
lą ant mirusio žmogaus karsto-. luomas buvo taip drūčiai įsigy- 
k a d 1 e n g v i a u dūšia ga- venęs, kad jau neprašė išmaldų 
lėtų surasti savo kūną. Mirusieji 
tankiausiai būdavo laidojami 
sausose vietose—uolose arba po 
atviru dangumi.

Gipsavimas numirusiųjų taip
gi turi pradžiaą tolimoj praeityj. 
Bet nevisur tai buvo daroma. 
Priešingai, kiti laukiniai žmonės 
užkasilavo numirėlį guliau į že
mę ir užversdavo ant jo kapo ak
menį, kad jis negalėtų prisikelti 
ir kenkti gyviemsiems. Tokiu 
budu atsirado du palaidojimo 
budai, kurie pasiekė net musų 
laikus. Yra patirta, kad tūli lau
kiniai žmonės padeda numirėlį 
girioje arba specialiai prireng
toje šėtroje; šalę lavono pataiso

numirėliui maistą. Jie mano, 
kad numirėlis nepaliovė gyve
nęs tik jo gyvenimas persimai
nęs, taigi jis reikalauja kasdie
ninio maisto, taip kaip ir gyvie
ji. Imant donion šį laukinių pa
protį ir augščiau minėtas mal
das įnirusiems — čia mes už
tinkame pradžią aukuro ir aukų.
Ne kiekvienas betgi aukauti ar

ba prašyti išmaldos nuo šeimy
ninių dievų, galėjo; tuo tikslu

vą, kuris būdavo tarpininku tarp 
gyvų ir mirusių ir atlikdavo ’vi- 
sas reikiamas apeigas. Kiekvie
nas tėvas buvo tarpininku savo

rių (pačios, vaikų). Šeimynoms 
(gentims) augant didinosi 
skaičius ir jos dievų. Kuomet 
šeimynai rasdavosi perankšta 
apgyventoje vietoje tai dalis jos 
atsiskirdavo ir apsirinkę sau vie
tą apsigyvendavo kaipo atskira 
šeimyna (gentis). Bet jų šeimy
niniai dievai pasilikdavo tie pa
tįs. Taip šeimynoms skirstantis 
apart savų šeimyninių ir nami
nių dievų, tūlos šeimynos turė-

NUXATED IRON PADIDINA SPĖKA IR SUSTIPRINA SILPNUS NERVUS, PATAISO IŠVAIZDA 
MOTERS 100 NUOŠIMČIŲ IN DVI SAVA1TI LAIKO DAUGELYJE ATSITIKIMŲ.

ištraukia kas metas šimtus šimtų y- 
patų uždegimu plaučių, grypo, užde
gimui, inkstų, kepenų, širdies ir kitų 
ligų, kurios yra priežasčių šių ligų, 
yra nė daugiau nė mažiau, tik nusil
pnėjimas organizmo, dėl stokos ge
ležies kraujuje.

“(reležis labai reikalinga padėti jū
sų kraujui permainyti maistų j veik
lius audinius. Belo, nežiūrint kiek ir 
kų jus valgot, jus maistas pereina 
dažniausia per jus nesuteikiąs jums 
nieko gera. Negausi! iš to pastipri
nimo, ir todėl tapsite silpnu, išblyš
kusiu ir išrūdysite sergąs, kaip kad 
augmuo mėgindamas augti tokioj di
rvoj, kur stoka geležies. Jei nesat tvi 
rtas. arba sveikas, jums patiem iš
puola padaryt šitų bandymą. Patė- 
mykit kaip ilgai jus gali dirbt ir kaip 
toli galit nepaiisęs eit. Tada paimkit 
du 5-ių granų plyskeliu paprastos 
Nukated Iron tris syk dienoj po val
gio per dvi savaiti. Tada pamėginkit 
savo stiprumų ir vėl ir pamatysite, 
kiek sustiprėjote. Aš mačiau tuzinus 
nervuotų, suirusių žmonių, kurie ke
ntėjo kuomet padvigubinimui jų sti
prumo ir pakantrumo ir visiškam jų 
paliuosavimui nuo visų apsireiški
mų dyspepsijos, kepenų ir kitų ligų 
mi9 dešimts iki keturiolika dienų lai
ko reikalinga tik priimt geležį atsa- 
kančioj formoj. Ir šis, kuomet jie 
neretai gydėsi ištisus mėnesius be 
laukiamų pasekmių. Bet neimkite

3Vaiko Atsiliepimas

arba sveikas, jums patiem iš-

dievams, 1x4 reikalavo tai iš 
žmonių ir visomis pajiegomis 
stengėsi palaikyt žmones vergi
joje, kaldami j žmonių galvas 
būtinumą ir pavojingumą prie
šinimosi dievų norams.

Istorija mums rodo, kad kiek
viena tauta turėjo savo atskirus 
dievus ir budus jų garbinimo; 
bet tos visos dieviškos šeimynos 
buvo labai (panašios viena kitai, 
skirtumas buvo tik skaitliuje, 
varduose. Dievai nebuvo jau 
tokie menki ir silpni kaip pir
mutiniuose amžiuose po savo at
siradimui; dabar, 
kunigų luomui, jie buvo drūti, 
bemielaširdingi tiems, kurie 
juos užrūstina, visagalingi ir ne- 
suviliami.

Laikui bėgant žmogus pradė
jo susipažinti su daugeliu pasla
pčių: kas pirmiau jam buvo ste
buklu — dabar atrodė paprastu 
apsireiškimu; kas atrodė jam 
dievišku, dabar buvo juokingu. 
Kadangi religija gavo savo pra
džią ir pasilaiko vien tik prieta- 
rais, nežinyste, tai žmogaus pri
tyrimams didinanties, dievų įte
kmė mažėjo. Paskutiniais am
žiais prieš Kristų žmonės pradė
jo nepasitikėti savais dievais, 
prigaudinėdavo ir išjuokdavo 
juos. Kadangi jų dievai buvo 
žemiški (stabai), tai jiems buvo

pasidėkojant

buvo bespėkiai ir netikri — tik 
šmotas molio arba medžio. Tai
gi nieko nebuvo stebėtino, jeigu

jaučių dievui Jupiteriui, kad jis 
pagelbėtų jam jo siekiniuose; 
jeigu nepagelbėdavo — Jupiteris

“Negalite būt gražios, sveikos, 
skaisčiais veidais moters 

be geležies.“

F. KING, M. D.
“Negali būt sveikos ir gražios skai

staveidės moters be geležies” sako 
Dr. Ferdinand King, savo prakalbo
je į gydytojus kas link stokos gele
žies Kraujuje Amerikos moterų, žy- ____ r a
miai pabraukiau, kad gydytojai pri-semį formų susilpnėjusios geležies, 
valo užrašyti daugiau organiškos geiron acetate, arba priemaišų geležies, 
ležies .reikalingos jų suirusiems ne-tik pu taupymu i kelių centų. Geležis 
rvams, silpnoms ir blogai išrodan
čioms moterims. išblyškimas tiek 
reiškia kų ir anemia. Oda anemiš
kos moters yra išblyškusi, kūnas su
vytęs. Muskulai minkšti, l ankiai už
simiršta ir lieka ligota, greitai nu
liūsta arba užsimųsta ir lieka mela
ncholiška. Kuomet geležis įsigauna 
į kraują tuomet veidai parausta”.

“Dabartiniame Amerikos maiste, 
miltuose, cukre, syrupe, saldainiuo
se, nutrintuose ryžiuose, baltoje duo
noje, sodos suko 
riuose, biskvitu
ose, makaronuo
se, spaghetti, ta- 
pioca, ir kituose 
pyragaičiuos ke
ptuose iš kuku
rūzų, diųigiaus 
nebegalima sura 
sti geležies. Lei
dimas per garų, 
procesas, per kur) šie visi 
valgomi daiktai pereina, pra 
šalina geležį, kurių jiems 
žemė motina suteikė, gi vi
rimas musų daržovių nubė
gančiame vandenyje yra na; 
uja atsakomybė už likusį 
praradimų geležies.

Todėl, jeigu norite palai
kyti savo jaunystę ir ener
gija iki vClybos senatvės, tu
rite pastiprint savo maistų 
geleže, vartodami tokios pu
šies organiškų geleži, ištik- 
rųjų taip pat kaip vartojate 

čiai sūrūs.”
“Kaip jau sakiau šimtų sykių pirm 

tai, organiška geležis yra didžiausias 
stiprumo budavotojas. Jeigu žmonės 
vartotų organiškų geležį, kuomet jau 
čiasi silpnais, vietoje nuodyties į- 
vairiais vaistais arba sutaisymais, tu
rinčiais savyje alkoholį, tai esnū 
tvirtai įsitikinęs, kad išvengtų svar
besnių ligų, o dargi ir mirties, kuri

pareikalauta motinos žemės raudo
noms dalims žmogaus kraujo yra, 
ant nelaimės, ne ta geležis. Jus turit 
vaitot geležį formoj, kuri duodasi 
greit absorbuoti ir assimiliuoti, kad 
ji jums pagelbėtų, kitaip pasirodys 
daugiau pavojinga negu naudinga Aš 
vartojau Nuxated Iron labai dažnai 

praktikoj blogiausiose kartaissavo

br. Ferdinand King, New York’e Gydyto
jas ir Medikalia autorius, sako gydytojams, 
kad jie turi užrašinėti daugiau organiš
kos geležies — Nuxated Iron — savo ligo
niams — Sako anaemia — stoka geležies 
---- yra didžiauNiun prakeikirnaa d oi Hvei- 
katos, stiprumo, gyvumo ir gražumo šian-i 
dieninės Amerikos moters — Teisingai Į

druskų, 
kuomet jųsų maistas nėra atsakan-

persergėjo prieš naudojimą 
metalinės geležies, kuri gali 
pagadinti dantis, graužti vi
durius ir padaryti daug dau
giau blėdies. negu gera, pa
taria vartoti tiktai nuxated 
iron.

ligos stadijose su ncapviliančia pa
sekme. Aš patardavau daugeliui da
ktarų, naudot šis gyduoles ir visur 
sutikdu pripažinimų stebėtinai gelb- 
stančiais atitaisymui sveikatos.

Jus galite pažinti moteris, kuriom 
turi užtektinai geležies savo kra
ujuje, gražias, sveikas, raudo
nais veidais moteris pilnas gy

vybės, stiprumo ir gy vumo. 
“Daug atletų ir kovotojų už dova

nas laimėjo dienų tik dėlto, kad ji 
žinojo paslaptį didelio pastiprinimo 
ir pakantrumo ir pripildė savo krau
ją geleže pirm negu jis ėjo į mušty
nes, kadangi kitas pralaimėjo nega 
rbingai ir buvo sumuštas tik dėlto, 
kad jis neturėjo užtektinai geležies’’

Dr. H. B. Vail, buvęs gydytoju 
Baltimore ligoninėje, ir medikalis e- 
gzaminuotojas, sakę: ‘‘Laike mane 
patyrimo Ligoninės štabe, kaipo me 
dikalio egzaminatoriaus, aš nusist- 
bėjau skaitliui ligonių, kurie veltui 
gydėsi nuo įvairių ligų, kuomet iš- 
tikrųjų jų padėjimus buvo prieža? 
čia stoka geležies jų kraujuje. Lai 
kas nuo laiko aš užrašinėjau orga 
nišką geležį —Nuxated Iron— ir nu
stebinau ligonius greitumu su ku 
riuo silpnumas ir abelna ^toka per
sikeitė nauju jautrunui sustiprėji
mo ir' gyvumo. Aš priėmiau Nuxa- 
led Iron pats, dvi sustiprinimo save* 
po didelio nervų nuvargimo. Pase- 
kmės apsireiškė už keliu dienų ir už 
trijų savaičių aš visai atnaujinau 
mano visą sistemą ir atėjau į tikra 
fiziškų stovį”.

PASARGA.—Nuxated Iron, kuri y- 
ra užrašoma ir rekomenduojama 
viršminėtų gydytoją tokiam didžia 
me daugume atsitikimų yra nepaten
tuoti vaistai, ar slapta gyduolė, bet 
tokia, kur gerai žinoma aptiekose 

ir kurios geležies elementai plačiai 1 
ra užrašoma įžymių daktarų Europoj 
ir Ameriko. Netokie kai senesni orga 
niški geležiniai pnąiuktai. jie 
palengva assimiliuojami ir nekenkia 
dantims, nejuodina ir nekenkia vi
duriams; priešingai, tai yra labjau- 

- šiai geibstančios gyduolės beveik vi
sose formose virškinimo, lygiai kaip dėl 
nervuotumo ir suirusio padėjimo. Išdir 
bėjai turi tokį didelį nžsitikėjimų j Nuxa 
ted Iron, kad jie skiria 8100.00 užstato bi- 
le kokiai labdaringai įstaigai, jeigu jie ne
gali surasti koki nors vyrų arba motery 

jaunesnę 60, kuriam stokuotų gele
žies ir padidinti savo stiprumą 100 
nuošimčių, arba daugiau į keturia:: 
savaites laiko, tuo aprūpinti jie ne
turi didelio organiško keblumo. Jie 
taipgi pasiūlo sugrąžinti jųsų pini 
gus jei jie nepadvigubins jųsu stip
rumo ir kantrybės į 10 dienų. Jų yrn 
visose gerose šio miesto aptiekose.

mus. Puolant seniems dievams, 
atsirado nauji dirvai šį kartą 
jie buvo dangiški dirvai ir žmo
nių protui neprieinami. Griū
vant stabmeldžių mokslui, gimė 
naujas mokslas — krikščiony
bė. Ta nauja religija buvo tik 
atkartojimas senos religijos; ji 
tapo uždėta ir yra palaikoma 
prietarais. Kadangi ta nauja reli
gijų turėjo savyje tiek žmogaus 
protui nesupratamų dalykų, tai 
žmones paskaitė senąją religiją
savo klaida ir pasekė naują mo-i dėmes, 
kslą, naujus dievus. Nors išpra- 
džių jie negalėjo suprasti naujo 
dievo ypatybių ir kam jis buvo 
reikalingas. Tokiu budu žmo
nės nusikratę senųjų dievų, už
sidėjo sau ant sprando naują pa
slaptingą dievystę. žmonėms 
Kristaus mokslas buvo naujas 
todėl, kad skelbė naujas draugi
jines reformas, naujas dogmas, 
naują dievą. . Bet paimkime 
naujos religijos mokslą ir pažiū
rėkime, kiek naujo jame randa
si.

Krikščionystė gimė žydų tar
pe ir patsai jos uždėjėjas Kris
tus buvo žydu. Daugelis teoreti
kų stengiasi užginčyti Kristaus 
gyvenimą kaipo tikrenybę. Už
ginčijant Kristaus buvimą, pri-

nieko negaudavo; jeigu pavyk-, siei‘ų užginčyti gyvenimą Kon-
fucijaus, Buddos, Mahometo, 
Liuterio ir daugelio kitų religi- 

t 11 reformatorių.
, i Reikia pripažinti, kad Kristus 

gyveno ir kad jis skelbė krikš-

davo, tai rymietis atnešęs pen- 
kiatą iš vaško nulipytu jaučių 
tardavo: “Dieve Jupiteri! negali JU uždėtojų bei 
pykti, nes musu nebuvo sutarta 
kokio dydžio tie jaučiai bus. ’

čionystės mokslą; vėliau pama
tysime, kad jis nebuvo tik tokiu, 
kaip jo pasekėjai jį piešia.

Žydų tauta ypatingai atsižymi 
savo skaitlingais pranašais. Kuo
met žydų tauta patekdavo nelai
svėn, atsirasdavo didvyriai, ku
rie ją palinosuodavo. Kuomet 
žydai nupuldavo doriškai arba 
per pirštus žiūrėdavo į savo die
vą Jehovą su jo visais patarnau
tojais, atsirasdavo pranašai, ku
rie skelbdavo prisiartinančią 
dievo rūstybę ir bausmę už nuo- 

Tokie pranašai pasidė
kojant prietarams buvo vokuo
jami dievo pasiųstaisiais ir tan
kiai save taip vadindavo. Kuo
met žydai patekdavo nelaisvėn, 
jie manė, kad Jehova baudžia 
juos už jų nuodėmes; lagi duo
davo jam aukų, kad jis susimy
lėtų ant jų ir atsiųstų savo išgel
bėtoją. Žydai patekdavo nelai
mėn ne dėlto, kad dievas juos 
baudė, bet pasidėkęjant ištvirki
mui ir lepumams.
Jonija, Roma ir dAugiau pana-

snelių autoriai (ės) nesigaili 
toms, pasak jų, apsileidėlėms ir 
aštrių papeikimų ir raginimo 
“prie darbo".

Tas klausimas, regis, dar te 
bėra atdaru. Taigi tarsiu ir aš 
žodį-kitą.

Visųpinna turiu pasakyt, kad 
raginti musų merginas “prie 
darbo" yra tuščias ir nedėkingas 
darbas. Viena todėl, kad tos, 
kur skaito ir gali šį-tą parašyti, 
jos raginimų nereikalingos. Prie 
pirmos progos jos stengiasi tai 
padaryt ir neraginamos .Antra, 
tas merginas, kur nei skaito nei

jos juk nemato tų raginimų. 
Taigi, mano manymu, raginti

užsispyrėlio pastangoms
kalbinti kambario sitalas. ..

Asyro-Babi-

tų ydų. Kuomet doriškas supu
vimas ir lepumai užviešpatauja 
kokią valstybę bei tautą, ji 
panėši į nusirpusią uogą 
dasilytėk ir ji nupuls.

(Bus daugiau)

esti
tik

Merginos neveikia

Dažnai tenka skaityt Jaunuo
menės Skyriuj straipsnių apie 
tą merginų neveiklumą. Straip-

rimą, būtent — raginti tas ne 
skaitančias ir nerašančias mer
ginas “gyvu žodžiu**. Pav., mu
sų tarpe randasi apŠtus būrelis 
gerokai prasilavinusių jaunuo
lių, kurie turi pažinčių su to
kiomis jaunuolėmis. Taigi jų 
pareiga turėtų būti: raginti jas 
prie skaitymo gerų darbininkiš
kų knygų ir laikraščių. Jie, va
dinas, turėtų atlikti tą priren
giamąjį darbą pažadinti jau

kraščio. Kuomet tatai bus at
likta, jus pamatysite ar mums 
štokuos gerų bendradarbių mer-

Tik. suprantama, fis prir 
gimo darbas turi būt



įginimais" hu’i-

uirodvmais. Ir jieigu
Hai nuvyksta vienam, (et 
ima kitas, kurs daugiau

l mė

lt' ne

Jis pažiurėjo man į akis. Pas
kui ištraukė popierą ir paduo
damas tarė:

Aš tuoj sugrįšiu. Turbūt

grįžau is mokyklos. Kaime snie
go begalės, stačiai m išbrendami 
pusnynai. Pabuvęs kelias die
nas dasižinojau, kad Matjošiu
kas randasi pas savo motiną.

so tamsi, sulinkus, storai pade-

‘ Iv

bų abiem rankom puodą ir nešė 
prie burnos. Nurijęs porą gurk
šnių atstūmė gėrimą nuo savęs.

Mano manymu, tai kad 
enintelis, būt tiesiausias 
ie musų tikslo.
lakiniu juo. —Iškė Bibel.

Matjošiukas.
Nieka.s nei

X a I e u t ą v
Niurausku. Tai

praminu

kalba. Nuo jo 
smagių pilnų 
Tiesa. kartaisvvumo žoilžiu.’«> •>

s į ką nors Įsigilindavo. b<t. 
lip sakant, tiktai džiovindavo 
ivo smegenis.

gilius'

nerasi gero.

intėlis jo užsiganėdinimas.
Dažnai jis apgailėdavo talen- 

rigus žmones, kurie suklupda
mi ir. anot jo. žūdavo urškėčiuo-

> jaunystės nuotikį:

jis pradėjo vakacijoms, 
• aug kartų tekdavo nueiti Į miš- 
I ą. kur skaitydavau vėliausios 
I iidos knygas ar |>erž.turėdavau

■ nkščiau skaitytas. Kartais aš 
I lausydavaus būtinos miško riiu-i 
Jos ir rašvdavau eiles, ^palin-

li draugai man primesda-

iru.

Kartą man teko susitiki] ma
li piemenuką, kurio vantas, 
aip vėliau dažinojau. buvo Ma- 
jošiukas. Išrodė iis labai vur-

„ingai. Veidai, nosis ir ausis sau- 
ės nttdt ųti. net oda lupas nuo

Dažnai jis užsi-

^įkabindavo Į žolę ir net 
• a j u o d ę s košė. D a ž n a i 
nan tekdavo eiti keliu ir ras- 
avau jį žaidžiant. Aš tylėdamas 
itlavau pro šalį ir matydavau, 
aip jis manu tūmydavo kol aš 
asiukdavau mišką ir pranykda- 
au jame.

au ji besėdinti kni-

• noras pakalbėti su juo. rrisi- 
rliiiau. Vaikas turėjo rankoj ko 
i lai popiergali ir godžiai tėihi-

Pamatęs

o popiergalį užantin. Mačiau 
:ad jis nusigandęs nori pabėgti. 
\š staiga užklausiau:

Kągi čia turi, vaikuti?
Jo akise pasirodė ir

is pratarė tyliu, bet tvirtu bai
li :

Aš neduosiu to jums, ne

Aš žiurėjau i paduotą popie- 
i: sulipus ir labai aptrinta, nie

ko daugiau ten nebuvo apart ke
liu raidžiu, r * * •

vena mano Matjošiukas. Pora 
kartu pabaladojus, atsidarė du
ris. Pasirodė sena išdžiūvus mo
teris.

Ar namie Matjošiukas?
Paklausiau. Senutė susimaišė.

Matjošiuk, ar tu pažįsti ma
ne?

Vaikas nieko neatsakė. Nusi
ramino ir ramiai gulėjo. Senutė

gimčių jaunimo ir sulaukę nau
jų metų, palinkėję vieni kitiems 
geriausio pasisekimo naujais 
metais ir pažaidę visi smagus iš
siskirstė

prasduma. ko aš tikrai noriu

Ko jus ten stovit ir žiūrit?

tarė jis sunkiai alsuoilamas.
Kam tau reikalinga toji 

popierą? paklausiau.
lai aš mokinuosi skaityti.

ndie neužmirštu. Užtai reikia 
duot kredito musų sesėms ly- 
gietėms, kurios sugebėjo patie-

AB tai ne tiesa, kad 
mes galime pasistengi 
šiame pratušiinimo iš
pardavime nupiginti 
kairią, kuriuo duosime 
jums šiuos didelius pi
gumus, bet apvalymui 
šio didelio susirinki
mo brokaunų skaičių, 
skirtingų mierų ir ne- 
nešiojamų rųšių, kurie 
užkimšu susitrynusiais 
musų lentynas laike 
praeito rud. išpardavę

taip jis na

Visas tas žinau.

Jis nusišypsojo ir pratarė “a” 
A-a... Kaip matau, tai tu 

nenori būti piemeniu?
Jo vuidas nulindo, galvą nu

lenkė žemyn ir tarė nedrąsiu

Dabar jis truputi užsnūdo. 
Visą naktį aš kankinausi su juo. 
Bet ko jus nuo jo norit? Pa
klausė ji staigu sustotama vidu-

() dieve mano — sukuždė
jo senute. Puolėsi prie ligonio.

Ką-gi dabar daryti? Žinok 
tu žmogus! Vaikas numetė 
nuo savęs uždangalą ir atsisėdo, 
ištiesė drebančią ranką ir tarė:

Žiūrėk, kokia ji graži... 
Jus netikit... Eikit čia, aš jum 
parodysiu.. ir sudribo ant

Well, tas jaunasai šelmis, kur

visuomet žinos turįs ge-

Laike vakarienės kalbėjo dd.

Taip jau gana puikiai padekla
mavo pasižymėjęs musų lošė
jas J. Briedis. Susirinkusieji

Sutrumpinimui dar 
bo šio perviršio, 
mes nupiginam kai
ną už koŽną porą i- 
ki $2.45—kurių kož- 

na nauja yra 
velia $4.50 
Pasirinkit savo J 
porą RYTU

Vyrams

Aš noriu būti tuo, kur vai-
Nieko tokio. Aš atėjau pa

sikalbėti su juo. — Ji nieko neat-

taip liūdnai žiurėjo į mane. Vai-
no mane.

Apie tai aš sakiau ir mamytei, 
Mariukei ir gaspadoriui. Bet ga

Mūsą nugraužė, o kaulus 
didavė tarė ji piktai ir pra-

Kas tau, kas tau - Matjo- 
šauke senute klausda- 

r bandydama nuraminti
pakartoti savo deklamaciją.

ma
vaiką.

Už valandos jis ir vėl pradėjo:

ji dainuoja? Tai ji. gražiausia

Turbūt prieš smertį. Jėzau 
Marija. Kur grabnyčia? — Ji

mių kokių turi pirmoji kuopa, 
tegul kreipiasi į mus kuopos or-

abu 1840 So.
Halstvd st.

kulis pančius ir sudraskė mano 
vieną popierą. Paskui aš šitą 
gąvau nuo jo sunaus Vinco už 
tai. kad nepasakiau jo tėvui, kad

O už ką tave mušė gaspa- 
dorius?

Gerai Matjošiuk. — po va
landėlės tariau. Gerai, kad no
ri mokintis. Aš tau irgi paro
dysiu.

Kiekvieną diena aš nueidavau 
pas jį. Išrašiau jam naujų rai
džių. kurias jis godžiai moki
nosi.

Praslinkus jiorai sau Vaičių aš

Kiek džiaugsmo, kiek kildi

busiant garsiu vyru. Kartais 
jam pasiskundus, kad jo kruti-

sinąs ji. .. aš nusimindavau, bet 
ramindavau jį. kad greitai pra

Baides jis jau žinojo visas. O 
ir žodžiai labai lengvai rišosi.

ir pasakiau, kad aš jau išvažiuo
ju. Jis apsiverkė.

nai sakot daugiau neatei
si t pas mane?

Taip. Gali buti. kati kitą 
metą. Tuomet ir tu galėsi ge
rai skaitvli ir rašyti. •> •<

mam*. rask ui staiga p 
už rankos ir pabučiavo.

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Ylalsted st., ale tebedirbu kaip 
pinuiaus — Elektri&kus Dar- 
bus: Įvedu į senus ir naujus 
namus elektrą, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visą darbą 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

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

Tel. McKinly 5233.

UK

Jaučiaus suvis nesmagiai. Ma
čiau. kad senutė jį myli ir bijo prišoko prie kampe stovinčios

lai jūsų sūnūs? 
siau.

Puolė prie pečiaus ir bandė žva-
ir kaip nustatyt jų veikimą, kad 
jis duotų lauktų pasekmių 
Jaunuoliai (ės) pajudinkime 
žemę! — J. Jakubauskas.

Vyrams

50c niau<t 
5ii?rės 3*- 

1A . nak- 3® 
l • l'>r' Bernard’o 

kuLk<nirrV,b nusP- 7« 
t zi • Bernard’o »a (iuSkaites. korto ir Inin 

ksti puspadžiai ........  7?
Jlk tfvar. kurnu vaistai 7c

terš. Nabagėlis. Dieve, dieve, 
kuomet tik aš atsimenu apie jį. 
ašaros nenorint veržiasi iš akiu.

čioti. Po valandėlės nusiramino 
ir padavus man suoliuką papra-

nelį: nė drapanų, nė apsiusimo 
nedavė, o kada apsirgo, tai pa

Kad nors daktarą gavus par-

guodėsi .

būdamas buvo visų mušamas, 
niekinamas ir niekas nepratarė 
jam gero žodžio, nieks nepri-

Kodėl?! — nejučiom per-

Matot, mano duktė susilau
kė jo būdama dar merga. Apie

abudu užmuš kaip šunis, jaigu 
tik gerai papuls. Aš nieko nega
lėjau sakyti. Duktė išbėgo į ki
tą kaimą ir ten gyveno seniui 
nežinant. Būdavo iš ryto atsikė
lus pažindo ir eina į laukus dir-

Indėj, tol verkia, kol jam pa-

sustyrusi nuo verkimo. Per tai 
įgavo nesveikatą: jei tik toliau

reikia matyt. Jei ko nepajiegia

ti, kaip jis norėjo mo- 
Pasakodavo, kad kokis

mas atmintinai iš moko. Buda-

koja man, kad d 
metus, o kai turės 
rublių eis mokintis.
kus nuo jo verkiau. Jau mokėjo

paganysi

Aš už.sisu-

neturtinga. Jo motina, sako, kur 
ten po Bosiją važinėja. Keli mė-

Mutjošiukas perskaitė. Prašė, 
kad nu Is t u mesi ir prašytume 
dvasios šventos. Bet ji ten su 
juo neirupina. Dievas žino kur 
dabar randasi. Žmonės pasako
ja.,.. bet kr ten gali žinoti?..

Vaikas pasijudino, atmetė
r‘»nl<;» J Vifn — •> rodės. k*id ^'vinjinnsi dirvoj lv<u°čiai bvti-

Aš. tartum pastyręs. žiurėjau 
į tą liūdną dramą. Matjošiuko 
ištarti žodžiai, lyg aštrus peiliai

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

*Jkw.ar& Sfioe Stereo to.
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.
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MOTERŲ ČEVERYKUS ŠIOSE MUSŲ 
KRAUTUVĖSE:

Jis kilo liu

li’ ve jis užgęso. Paliovė alsa
vus suvargusi, dusulinga ir pil-

Valentas nutilo. Draugai, ro
dos, laukė ką daugiau apie Mat-

Valentai— sušuko Tamo
šius Matjošiuks dar nenumi-

Valentas pažiurėjo į jį .
Jis nuskrido sapnų dauso

mis. žem. Svyruoklis.

JAUNUOMENeS dir
vonai

CHICAGO. Sausio 5 d., LS 
Lygos t-moji kuopa laikė sa- 

• mėnesinį susirinkimą, ku
riame tarp kita buvo prisiminta 
ir apie areštus LSS. centro įstai
goj. Suprasdami reikalo svar
ią, ir mes. jaunieji socialistai, 
nutarėm prisidėti savo dalia 
,SS. Apsigynimo Fonde. Drau

gai kaip vienu balsu nutarė pas-

T.

au keli liuosanoriai sumetė

gis tegul bus paraginimu ir 
tų miestų jaunuoliams: visi 
viena ir vienas už visus! c

ki- 
už

Nuužilgio pirmoji kuopa ža
da surengti didelius debatus: ly- 
giečiai nori pasiginčyti su musų

spėkom.’’ Debatų laikas bus 
inskelbtas vėliau. Nu, pažiūrė
sime. ką gali musų draugai 
Valparaisiečiai.

Pii'iiioji kuopti daro didel 
o^>i-<*są ir narių skaičiumi i

vuopoje dabar yra 75 gerai sto-

nes, kad šiais einančiais metais 
aus sudaryta pilna skaitlinė

Kas dėl lavinimosi tai man 
čia neprisieina daug kalbėti. 
*atįs faktai kalba už save. Ku-

Dabar yra patvirtintos ir vart< 
Jamos daugumos lietuviu, kurie gr» 
Jija koncertinų ir augštai rekomer 
duojama kaipo geriausia koncertln* 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
tnerikoje. Mes galime jas parupta 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt ilsiu* 
Aiame dykai

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

TELEPHONE YARDS 5834

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo b iki 12

3325 So. Halsted St., Chicago.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinonui.t per 16 me
tų kaiix> patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušerio.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodą* X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Teleyhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 1! ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

V YRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
ČEVERYKŲ SANKROVOS:

637 W. North Avė., 
Arti Larrabee

NORTHWEST SIDE: 
2738 W. North Avė., 

Arti California Avė. 
2879 Milwaukee Avė., 

(Avondale).
1647 W. Chicago Avė., 

Tarp Ashlaiut av. ir Paulina 
6317 S. Halsted St.,

Tarp 63 ir Elevatoriaus stot. 
1605 W. 63-čias St., 

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE: 

3866 Cottage Grove Avė., 
Arti 39-to St. 

836 E. 63-čia St.
BĮ k. E. Cottage Grove Avė.

9139 Commercial Avė.,
Tarp 91-o ir 92-ro St.

11331 Michigan Avė., 
(Roseland)

SOUTHWEST SIDE 
4731 S. Ashland Avė., 

Arti 47-to St.
WEST SIDE: 

3205 W. 12-tas St, 
Kampas Kedzie Avė. 

3536 W. 26tas St, 
Arti Clifton Purk Avė.

I VIEN TIK VYRŲ ČEVERYKŲ
SANKROVOS

107 W. M«diHon St.
Tarp Clark ir La Šalie.

328 S. State St.
Tarp Jaekson ir Van Buren.

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

106 S. Clark St.,
Arti Monroe St.

12 N. Dearborn St,
Tarp Washingt. ir Madi.son.

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė., 

Arti Belmont.
3241 N. Clark St,

Tarp Belmont ir Aidim-.
1583 Milwaukee Avė.,

Arti Robey St.
14 S. Halsted St.,

Arti Madi.son st.,
1221 M.ilwaukee Avė.,

Arti Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros kas 
Vakars Pirkėjų 

Parankumui

257 SANKROVOS 97 MIESTUOSE

Gli udi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 

mėlis, kur telpa apie šimtas įvairių Bilių.
Knygelė 106 pushp’ų, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS’1

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgai?

3315 S. Ualsted St., Chicagr

.DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialislaa Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir viaų chroniškų ligų

933 S. Ashland Avė., Chicago, Ųl. 
'l'«lephone Haymarket 2544

V AI. ANDOS : 10 -11 ryto ; 2 -3 :
7—3 vakare. Nedaliomis* 1O l’Z dieną.

3354 S. Halsted St», Chicago
Tclephone Drover 9693

------ Chicago, m.

LOKIS
Lietuvių Leg;ei*<ia.

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted St.



Fe NAUJIENOS,

■■GMHAOk^AU^IGK 4K*

Lietuvos Atstatymo Bendrovė no sero kaina 10 dolerių, Vienai y patai I 
parduodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. INorintiem^ pirkti Rusiškus rublius ! 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru- i 
bliu kursas, ad.su: UTHUAN1AN DEVELOPEMENT CORPORATION ave„ new york j
Chicago ir Apielinke

Padėjo bombų.
Nežinomas blogdarys vakar 

naktį padėjo bombą prie Gio- 
vanni Martoccio rakandu krau
tuvės. 511 W. Division gt. Eks- 
pliozija veik visiškai sunaikino 
krautuvę ir iškūlė visu aplinki
niu namu langus vieno bloko 
atstume. Krautuvės savininkas 
ir jo šeimyna atsitikimo 
laiku radosi ant viršaus krautu
vės. Vis (k ito niekas nenuken
tėjo - bent pavojingai.

Krautuvės savininkas tikrina, 
kad tai “Juodosios Rankos" dar
bas. Kiek laiko atgal jisai esą 
gavęs grasinančių laiškų, kur 
reikalauta nuo jo net penkių tu
ksiančių dol. Jis betgi nekrei
pęs dotuos į tą reikalavimą.

Policija j ieško blogdarių.

Didelis masinis 
susirinkimas

Nedėlioj \Vvst Side Audi tori- 
ūme. kertė Taylor ir Karine ggt., 
atsibus dkielis masinis susirinki- 
mas-prakalbos. Susirinkimą re
ngia Rusijos išeivių socialistinių 
organizacijų Konferencija pami
nėjimui Petrogrado? ,skaidymų 
sausio 22 (9) d., kur caro įsa
kymu tapo sušaudyta keli šimtai 
žmonių, ėjusių pas jį apreikšti 
jam savo nelemtą padėjimą. 
Nuo tos skerdynės jau sukako 
lygiai trylika nu*tų. ("aro vieš
patystėj įvyko didelių per vers
mių. Anų laikų Rusijos vieš
pats. kurio rankose buvo milin
iui žmonių likimas, šiandie pats 
laukia bausmės. Padėjimo vieš
pačiais liko labiausia niekintieji 
ir išnaudotieji • * (larbiuinkai. 
Taigi. sekamasai Kruvinojo Ne- 
dėldienio paminėjimas kartu 
bus ir musų pergalės švente, 
lodei -- nepamirškime 'dalyva
uti joje!.

Areštavo maisto 
spekuliatorius

Atsakomųjų įstaigų įsakymu 
lapo areštuota būrys k ra u tu Vili
uku. kur sužiniai apgaudinėjo 
žmones, pardavinėdami jiems 
pasenusius kiaušinius kaipo pir
mos rųšies —- fresh eggs.

G|odišiai, sako, be pasigailė
jimo busią nubausti. Pažiūrė
sime.

Užtroško
Name nr. 1138 W. 50 gt. poli- 

sija vakar rado užtroškusiu ga-

su du žmones. Pris lygus ang
lių jie mat bandė apšildyl kam
barius gasu. Pasiliuosavo gaso 
pervados ir mirtis savo aukas 
užklupo.joms bemiegant.

Geradaringi 
ponai.

Kelios kompanijos praneša, 
kad jos mokėsiančios savo darbi 
ninkams algą ir už tą laiką, kuo
met jų dirbtuvės stovės uždary
tos. taigi už visus tuos dešimt 
panedėlių. kuriu, atsakomųjų 
įstaigų patvarkymu, turės būti 
švenčiami. Kapitalistinė spau
da negali atsidžiaugti tokiu po
nų fabrikininkų mielaširdingu- 
mu ir sako, kad tai esą didelis 
pasiaukavimas iš jų pusės, ku
rį darbininkai turėtų deramai 
apvcrtinU.

O kad darbininkai iš dabar 
gaunamų algų vos begali išsi
maitink kuomet jų geradariai 
kraunasi sau naujų milionų, —■ 
apie tai ta spauda nei gu-gu. Ge
radariai !

Išsipirko
Majoro Thompsono įsakymu 

vakar tapo paliuosuota 20 prasi
žengėlių, kur buvo nuteista įvai
riam laikui BridcAvellin. Mat . I . .
jie esą gerai pasižymėję gatvių 
valyme laike pastarosios pūgos.

Paskaitos
Soc. P. rusų skyrius rengia 

dvejas paskaitas sausio 26 ir 
27 dd. Pirmoji paskaita — 
“Rusų revoliucijos elementai”

Įvyks Bergo svetainėje, ker
tė Ifoyne ir Division gatvių; an
troji • “Bolševikų rolė Rusijos 
darbininkų judėjime” — liuli 
I knise svet.. kertė Polk ir Kal
si ed ggt.

Suprantantįs rusų kalbą tegul 
pasinaudoja ta proga. Pirmoji 
paskaita prasidės 7:30 vai. va
kare. antroji — 2:30 vai. po pie
tų.

šis ir tas.
LSS. dvidešimts antroji įsi

smagino. Ji žada stiby tyt visas 
eliicagiškes kuopas — vakarų 
rengime. Nugi, kiek čia senai 
buvo jos Kalėdinis vakaras. Bet 
jai to nepakako. Neužitgio 
westsidiečiai turės progos atsi
lankyti į kitą jos vakarą — irgi 
Meldažio svetainėje. Kuopic- 
čiai man tikrino, kad sekamasai

vakaras busiąs toks jau puikus, 
kaip ir kalėdinis.

Dieve, duok iš jų burnos į 
tavo ausį. O mes palūkėsime ir, 
prie progos, pasigėrėsime.

» __ —.— . '

Dabar laikas
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

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

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III,

Tam kunigų Raugui visai ne
vyksta. Žmonelės sako, kad iš 
jo esą vieni niekai: nei Dievui 
garbe, nei žmogui nauda. Girdi, 
toks “nuplušęs”, kad sarmata ir 
pasirodyt prieš “Naujienas”. O 
ir skaityt ten nesą ko. Vieni 
“rąžančių” ir Maliauskines “li
teratūros” skelbimai...

Bėdos konfratrams. Pasirodo, 
kad griešni žmonelės turi daug 
geresnį “literatinį skoni” negu 
patįs jų “ganytojai”.

A * *
Cliicagoj dabar įėjo madon 

“lavinimosi vakarai.” Rengia jų 
ir draugai iš dvidešimt antro
sios. Tik gal su tuo skirtumu, 
kad apie jų vakarus svietas tu
ri mažiau progos išgirsti. Mes 
mat sarmatijamės pranešt apie, 
save... Wcll, tame nieko bloga: 
kartais sarmata labai geras dai
ktas. Bet šiame atsitikime wes- 
tsidiečiams, rodos, nėra pamato 
būti tokiais sarmatlyvais. Pasi- 
stengkime tik dar geriau pasta
tyt tuos savo vakarus ir — iš
judinkime westsidę! Dirva plati, 
veikimo daug. Tik reikia dau
giau noro dirbti, nuosaikiai 
dirbti.

♦ * *
Pašaipiuose neramų. Senieji 

jų vadai su kažinkokiu nepasi
tikėjimu ir baime žiuri į augan
tį jų autoritetui pavojų “rau
donąjį pavijų”. Sakykite, kas 
butų man tikėjęs, jeigu pora 
metų atgal aš bučiau sakęs, kad 
“raudonieji” užkariaus tokią S. 
L.A. trisdešimts šeštąją? O žiū
rėkite, šiandie jie kėsinasi už
kariaut net ir Westsidę? Je, iš- 
tiesų nekokie popieriai musų 
seniemsiems vadams.

Kas man galėtų pasakyti, kur 
dingo musų klerikalai, kur taip 
garsiai gyrėsi savo išminčia? 
Nejaugi jie taip išsigando to Du- 
bicko? O juk jie bažijosi nebiją 
stoti net prieš dešimtį Grigai
čių! O gal jų drąsą išsivežė su 
savim patronas “metodologas”?

—Tipu-Tapu.

VOKIETIJOS PAVALDI- 
NIŲ ŽINIAI

C.lucagos policijos viršininkas 
paskelbia šitai:

Sulig prezidento proklamaci
ja išleista lapkr. 16,1917, visi vo
kiečiai ateiviai, nepiliečiai, pra
dedant nuo 14 metų amžiaus, 
gyvenantieji Chiragoj, turi užsi
registruoti po mano, kaipo Chi- 
cagos miesto vyriausiojo regis
tratoriaus priežiūra.

Registravimas prasidės su 6 
vai. ryto, vasario 4, 1918, ir tę
sis kasdien, nuo 6 vai. ryto iki 
8 vai. vak. vasario 9, 1918.

Kas turi registruotis. — Visi 
Vokiečių imperijos, arba vokie
čių valdžios pavaldiniai vyriškos 
gimties, pradedant nuo 14 me
tų amžiaus, gyvenantieji Suvie
nytose Valstijose bet nepatapę 
pilnais Amerikos piliečiais, turi 
registruotis kaipo ateiviai prie
šai (alien enemies). Turintieji 
tik pirmas popieras deklarantai, 
taipgi gavusieji iš United States 
Marshall leidimą gyventi apry- 
botose juostose, turi taipjau re- 
gistruolies kaipo ateiviai prie
šai.

Tie Vokietijos ateiviai priešai 
turi kreipties j policijos nuova
dą savo precinkte.

Kiekvienas Vokietijos ateivis 
priešas turi atsinešt su savim į

ATEIKITE TN

Mass Mitingą 
pagerbti, atminti aukas pirmos Rusų Revoliu
cijos, sušaudytas prisakius carui Sausio 9 dieną 
1905 metais Petrograde.

Nedėk, Sausio 20, 1918
WEST SIDE AUDITORIUM

Kampas Taylor st. ir Racine avė.
Kalbėtojai ir chorai visose kalbose rusų išeivių. 
Angliškai kalbės atstovai Amerikos Socialistų 

Partijos ir Liaudies Tarybos.
Pradžia 2 valandą po pietų. Inžanga-dykai.

Mitingą rengia
Konferencija Rusų Socialistų Organizacijų 

Chicagos ir apielinkių.

registravimos vietą keturias sa
vo fotografijas, ne didesnes kaip 
3x3 colių, ant plonos popieros 
imtus. Registravimos vietoje 
bus suteikiamos visos reikalin
gos informacijos registracijos 
reikalu.

Vokietijos ateivis priešas, ku
ris neužsiregistruos pilnai begiu 
paskirto tam laiko, be kitų pa
baudų pažymėtų įstatymuose, 
gali būt dar nubaustas kalėjimu 
ir laikomas nelaisvėj visą laiką 
kol tęsis karė.

(Pasirašo:) H. T. Schuettier, 
Policijos Viršininkas.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOi

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ............ 8—8^2
Miltai (Maišas)

bačkos maišas..........2.85—2.98
% bačkos maišas..........1.45—1.51
5 svaru bačkos maišas .. 33—37r

Rugių Miltai Maišas
Bohemian stjlc ’fc bač. 1.27—1.42 
Juodi, % bačkos.......... 1.20—1.32
5 svarai ............................. 29—33
Graham miltai 1 sv. mniš. 28—31

Corn Meal
Balti ar geltoni ............

Maisus (įlomiuv), svaras
Ryžiai,

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

Bulvės
N 1 Mis., M i n. ir Dak .... 26—28

Pienas
Condenscd, geriausias .... 19
Vidutiniškas........
Evaporated. nesald

Sviesfas. Smetonos
Iš bačkučių ..
Prastesnis ...
Iš Saldy tuvių

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

Kiaušiniai
švieži cxtra ..
Refrigeratorių,
Refrigeratorių

Pupos (beansj
Navy ..............
Lima ..............

Slyvos, geros svariu....
Vidutines......................
Prastesnės ..................

Kumpis, geras, svarui ..
Prasetsnis ....................

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

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

svaras

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

(Kenas*- >>2
16%—18¥x 
... 13—15c

svaras 
.... 50—55 
.... 46—53 
.... 44—50

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

tuzinas 
.... 67—73

extra

svarui 
—19 U 
17—20
13—17 
13—16 
11—14
32—36

44—49
37—42
svarui 

30—35
. 29—34
25%—31

Kalakutai svarui
Švieži ................................. 34—40
Šaldyti ................................. 30—37

Vištos svarui
.Šviežios ................. 30' *3*1
Gidžiai, švieži ........ 22—26

Antjs ......................................... 30—35
Žąsis ...................... 27—33
žuvjs (sahnon) dėžutės

Pink ..................................... 19—23
Red Alaska............ 27—33

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

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

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

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
SetiHK Kusna Gydytojau ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, VyriAkų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwaukte Art., 

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: Ri.TO iki 10 išryto 

1:30 iki 3 Ir 7:39 Iki 9 vakare

Dr. A. R. Blumenthal

Akla Egzaminuoja Dyka!
\ Gyvenimas yra M>

. šias, kada pranyksta 
ragšjlmaa.

M.. vBrtojnn. 
rinte Ophtlialmaaiat* 
«r. Tpati nga iama 
ntkralpiama I vaikas

— Valandos: nuo 9 ryta 
iki • vakaro; naMM. 
nuo 14 iki 11 41aa«.

4<49 So. Ashland Avanna, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4J17

Dr. Ramser
SPECIALISTAS

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

788-88 Milivaukee avė., arti Chicago Srm 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų

Tel. Haymarket 2484.

Tel. Armltage >84

DR. A. J. KARALIUS 
6>dyl«jK Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. We«tern avė. 

Valandos: 1—12 ryte; 2—> 
vakare.

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

3119 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, 111

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Y,ards 687

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

kampas Ashland Boul., vir- 
šu'i banko, Romu 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. P1IONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av.
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIOlKAS
Baigusi Akušerijos Ko- 
egiją; ilgai praktika- 
us Pennsylvanijos ho-
pitalėse ir Phiiadei- 

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
odą visokiose ligose 

moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 
I (Ant antrų lubų) 

Chicago.

REIKALAUJI AKINIU
Jelfu kenti galvos akaadejlmą.
Jeigu nuolatos Tau ataros krinta i* akių. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga t krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba.
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tsokart aal 

reikalingas akiniu.
Duokite apllurėti savo akis specialistui akiu, kuris turi II metu pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TBMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

gatvės Ant Platfs Aptiekos 3-ras auditas. 
8 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 meną. 

Tel. Cana) šlli

Kampas 18-tos gatvės
Valandos: nuo

THE NEW RIVER COMPANY
Operuoja 15 kasyklų The New River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gelžkelių, duoda gerą parupsimą 
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
letą gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje j P. O. ANDERSON,McDonald, w. va.

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

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

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

TURINYS:
1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
8. 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.

Garsinkis ‘Naujienų e

ad.su


panešimai
RUA —Dravvtri pran limitu akalMama 
ikaaMaa. Pranailmal turi bot prkhaoti 

hilkaHu arba talafonu. Oanal IMS. 
tą pačią dteną, kada apauadinamaa

I*. nabaKali būt IddU.—“NauJ.M Rad.

Indiana Harbor, Ind. Aiuo prane- 
u Imliota Harbor ir apielinkės lie- 

i i ims ir XII rajono draugams, kai 
»SS 817 ir 201 kuopų vakaras, ren- 
I " as naudai XII rajono ir kuris 

įvykti sausio d., dėlei blo- 
o oro uejvyko. Vakaras dabar j- 
yki sausio 20 A, toj pačio! (Kos- 
i i ko) svetainėje, 3809 Couar St., 
tritonu Harbor, Ind. Pradžia 5:30 

—PASARGA: Kurie tu- 
irkę tiklelus ant viršmi- 
, bus geri tie patįs. 
—Rengimo Komitetas.

Charles, IU. LM*i. 177-tos kuo p. 
s susirinkimas Įvyks ne- 
Uo 20 d. 10 vai. ryto I. 
te,-—Visi draugai malonė
kit laiku, nea turime daug 

f 4r UeaUdėtinų reikalų.
—Sekretorių*.

aii

iMuia Mo.—Pirma# naujai au* 
wwtas S1A. 214 kuopos susi
nus jvyks sausio 20 d., 1-mą 
opi e tų t Harugarv Hali, 10-4 u ir 
BĮ. Geistina, kad draugai SLA.

iš artymesnių kuopų atvyk- 
mdkint naujus narius.

*-Org. Klaataitia.

LflUK 18 kp. HUfrtrinkimas įvykn 
tnfMoąc, 18 d. sausio 1918 metais, 
JMfeevičitms 
immscs avė 

atsilankyti 
NMą reikalų. —

velninėje. 8132. S. 
Todėl visi nariai 

era labai 
asiunas.

nuo 22 d. Mildos svetainėje L. 
<oji kuopa rengia prakalbas 
tanui Kruvinojo nedčldicnio, 
fe m. Petrogrado gatvėse žu- 
g darbininkų, ėjusių pas c«- 
h»ut duonos ir laisvės. Kalbės 
ht Rtnlaklorius d P. Grigaitis, 
nie visus atsilankvti skaitlin-

. LSS. 4 kuopa.

toj, sausio 18 d. Liet. Mo- 
gresyviško Susivienijimo 25 
engia pirmas šįmet prakal- 

iriausiu programų. Kalbės 
kns. Vieta: J. Stančiko SVCt.
E. 1.15th Str., Kensington, 

III. Pradžia 7:30 vai. va- 
raugės ir draugai, malonė- 
■ika'iHntfiausmi atsdankvt. 
širdžiai kviečia Rengėjo*.

rone Park. UI—L. S. D. Ratelio 
onis susirinkimus įvyks nedė
to valandą ryto, Frank ir Ja- 
vrt., 23 avė ir Lake str. Drau- 
nalonė.sitc atsilankyti paskirtu 
žinote, kad pastaraisiais dviem 

šiais susirinkimu nelaikvm, tai- 
nnc daug svarbių 

Org. S. 1
reikalu.
Janusha.

0 <1

km

iordiečiŲ doniai. 
nis susirinkimas įvyks lUSIO

braunui ir drau- 
laiku.

Main str.
Idžiu atvykti paskirtu 

svarbių reikalų. Ateikite ir 
norite prisirašyti prie kuo- 

—Rašt. A. Meldažin.

LSS. l-los k p., LMPSA. 9-tos ir 
S J L. J kn. bendras lavinimosi su- 
inktmas įvyks nedėlioję, sausio 20 
>:30 vai. išrylo, Fvllovvship llousc 

Draugas A.1 \V. 33 i>l. - 
kkaitys lekciją 
ucija. Visi at

Rašt. K. Virbicku

9-los kuopus metinis su*

.sin. 2 vai. |h) pietų, Fcllowship 
L. 41'11 W 33rd pi. Visos narės nia
ukate atsilankyti paskirtu laiku, 
tarime daug svarbių reikalų ap

rašymui, o v patingai išrinkt rci- 
naują valdybų sekantiems me

lą todcl būtinai privalote atvykt 
kartu laiku. ’ B. B. Raštininkė.

Rmariand 
ju 2f» kp.

UI.—Liet. Mot. Progr. 
usirinkimas įvyks nedė- 
20 d., 2 vai. po pietų 

užrtM.” kainbariuose, 10900 Michi- 
h avc.- -Narės, malonėkite visos 
iiankyti, ir naujų atsiveskite.

—Seki’. J .Grybienė.

i: lun

34 kp. susirinkimai įvyks 
. sausio 20 d. 10 vui. ryto, 

Settlement bute, 4630 
Visi kviečiami laiku at- 

tndaug svarbiu reikalų. 
—Sekretorius.

Br»ątaon Park.—Keistučio Kliubo 
metams susirinkimas įvyks sausio 
20 tt. 1 vai. ;><> j)ietų, Liuosybės sve- 
tntaejf, kertė Kedzie avc. ir 39 pi.— 
Nftftti. malonėkite visi atvykti !ai- 
ktj. <nes bus svarstoma apie konsti
tuciją ir dali kitų svarbių reikalų. 

—J. Gustaitis.

Cicero Draugijos, kurion turite pa
ėmę svetainy nuo P. Pakšto dėl ba
lių. malonėkite ateiti ir pranešt man. 
ne-.s man atpirkus ti) pleisą yra neži
noma. Kas turi paėmę svetainę. Ku* 
rie tartie paėmę svetainę turite prą- 
ruiti man už trijų nedėlių prieš jų- 
HĮV»«K»ami) balių, o jei nrpranešitv 

ijrąndavota svetainė kitiems.
Mutt Jankaitis, Salės savininkas, 

t83TW. 14th St., Cicero, Hl.

. of Am. Liet. Skj riaua No. 
Jeris susirinkimas įvyks sa
usio 19 d. 7:30 vai. vak. Rn- 
svetainėj. 731 W. 18th St 

įai malonėkite atsilankyti vi- 
uriiiic daug svarbiu reikalų 

—Rašt. J. Kalaine.

SL. 1 kp. dvisavaitinis susirinki- 
fvyks subato'j, sausio 19 d., 8 v. 
rwt. Aušros avet. 3001 So. Hal
ei. Ateikite visi lygiečiai ir at- 
tkiti- naujų narių prirašyti.

.—Valdyba.

III.—Liet. Mut. Progr. Sua 
Ira susirinkimas įvyks pa 
aųsio 21 d. 7:30 vai
> ir Gudffaiio svetainėje.— I 

įtvyktl, nes po I 
imasi. Turime I 
—Raštininkė

1 t J ' ’ • i f
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Smulkus Skelbimai
Smulkiente pasiskelbi mama kainos 

1 colis, sykį, M centui dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ut kiek
vieną kartą colis vietos 29 centai.

Suos Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei- x 
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

Skelbimus priftna Naujienų 
Administracija. 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEAKOJIMAI

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Kukanaužieitės, Amilijos P<H'aites ir 
pusbrolių Juozapo, Antano, Ignaco ir 
Benedikto Pocių, visi Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Ger.žgerio kaimo. Jie 
patįs jai atsišaukia arba kas juos ži
no malonės pranešti jų adresus. Aš 
atvažiavau iš Argentinos.

Veronika Stupuraitė, 
1317 $o. Heftnituge Av.e Chicago, III.

■ ■ ............................................ ................... ....................................

Pajieškau savo pusbrolių ir pusse
serių pirmiau gyvenusių Chieagoje: 
Kazimiero, Elzbietos ir Katarinos 
Vaškelių. Paeina iš Suvalkų gub., 
Marijam|h»lrs pavieto, Jevaravo gm. 
Kupstu kaimo, regu! atsišaukia anl 
šito adreso: Motiejus Bulota, 
819 11 Bosvincn Avė.,

Lašt St Louis, III.

Pnjieškau Antano Makauskio, ku
ris apleido savo moterį Sausio 9 die
ną šių niet 
game pndėi 
tfonbųtį. .lis pats teatsišaukia, arba 
žinantį jį malonėkite pranešti jo ad- 
tesi). A. Evanusky, 
1700 S. Jefferson st., Chicago, 111.

PARDAVIMUI

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Bis* 

nis perai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st

PARSIDUODA 2 *showcase’ai" ii 
3 “vvallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiek oje, laikrodininko arba gro- 
scrio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro 
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago

PARDUODU pigiai barberuę b 
kartu ”)N>ol Room , priežastis par
davimo: savininkas išeina j kariuo
menę. 3102 W. 40 St., Chicago

PARDAVIMUI žuvų sankrovą ir 
grosernė. Nuo seno laiko išdirbta 
vieta, gerai eina prekyba prr 23 me
tus. Parduosiu su namu arba be na
mo. Vieta randasi prie 1806 S. Hal
sted gatv. Kiekvienas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Atsakykite 
angių kalboj..

J. GOODMAN, 
1806 S. Halsted St.,

GERA PROGA BARBER1UI.
Pigiai, ųž pusę kainos, negu man kai
navo, parduodu barbcr shop; Biznis 
išdirbtas per daugeli metų. Virta 
puiki. Pardavimo priežastis—perku 
tarnu) Luisianos valstijoj ir noriu ko 
greičiausia išvažiuot. Kreipkitės pas 
savininkų: 3116 S. Halsted si., Chij, 
rago, 11).

U'tAUGIJOb IK ORDA 
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Lai) J našai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vičc-Prcz.,
3133 Emerald Avc., Chicago, III. 

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avc., Chicago, 111 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, III.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1717 North Avė 

Čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble si.

Chicago ' 1 g- Dumblauskas, nuturimų rašt., 
* ’ ■ 2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
gi) kiekvieno mėnesio Litiosybės sve
tainėje, 1824 AVabansia avc., 7:30 v. 
vakare.

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

Pirmininkas A. Chenaitis, 
4812 W. 15th st.. Cicero, III.

DRAUGUOS NAUJIENŲ AGENTUKu NAUJIENŲ AGENTŪROS

Už PKilAUSlA kainą parsiduoda 
barzda.skutykla, patogioj vietoj, biz- ; ___
nis išdirbtas per 15 melų. Naujausi ! Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis, 
intaisymai, ant trijų sėdynių. Savi- 1442 Milvvaukee
ninkas eina kariuomenėn. Norintis ■ Raštininkas — A. Ripkcvičius, 
šį biznį pigiai nupil ki kreipkitės lai- i 
šku į Naujienų Ofisų, pažymint 163. ' P. Galskis Finansų raštininkas,

1442 Milwankee

1681 Milvvaukec

Avė.

Avė.

RAKANDAI
ų. Moteris yra vargia-1 Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubai.' 
jime. Manome vešli į Ii-* springsais phonografą, 2 Jewe

Pajteškau savo brolio Antano Žvi
rblio |r Kazimiero žvirblio. Jiedu pi-

Jie piįilis ar kas juos žino malonės 
at išankli siho adresu:

('..•sparas Žvirblis,
l»‘>3l P M Chicago,£11.

d/.iu rdsi
.Juozo Jurevičiaus. Mrl- 

Yra
UI
aukti kuogreičiausia.

375 Kensington Avė., Phone Pull-

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

JAUNAS VYRAS —pajie.škau kam
bario ir užlaikymo prie gerų žmonių 
Toyvn of Lake apieiinkėje. Atsišau
kite šiuo adresu: No 161 “Naujienos“ 
1810 So. Halsted St., Chicago, Iii

REIKIA DARBININKŲ

R 1 R R I I Vyramu Ir Moterims VI-1 i U A I ŠOKIOS rultes metalo
M ll M M I nr>,a raedifo dirhamo** ■d fl 11 11 I Kapose, fabrikuose, ho

, I ,, ... teliuoae. restorannoe, s».
dunuoie, Hfonbužluoae, raitin^ae, tankrovosa, 
namuose ir tt. I’amatykit muau DIDELI au* 
tain. Otriausios mokestis.

Advance Employment Ezchange 
2-raa augštas.—179 W. Waahington it

REIKALAUJAME patyrusio zece- 
no galinčio dirbti ir ant preso. Pa
stovus darbas, gera mokestis.

M. G. Valaskas, 
3/5 Kcnsington Avė. Kensington, III. 

Phonc Pulhnan 3417.

REIKALAUJAME prityrusių mo-
PI,C tv-’rkymo skudurų; šviesi, 

tu a t?.cra Tn’°lte1stis- Atsišaukite į 145~ Blue Island Avė. Chicago

613

REIKALINGA 500 LIETUVIU 
^PJAUSTYT LEDO 
$2.75 dienoje. Arti miesto 

Dykai kelionė 
SAM CI'MMINGS 
Madisnn St., ;Chicago.AV.

REIKALAUJAME merginu prie 
tvarkymo naujų ir senų vilnonių 
skudunų. Mokama gera mokestis. 
Pastovus darbas.

i B. COHEN and SON 
1214 So. Union Avc., Chieugo.

REIKALINGA prityrusių Jangų 
valvtojų.

CHICAGO CLEAN1NG CO.
62 W. VVashington St., Chicago^

REIKALAUJU geros moters arba 
merginos, apie 30 ar 10 metų am
žiaus, padorios, j gerus namus už 
pilni) namu prižiūrėtoją ir gaspadi- 
nę. Gera vielai teisingai moterei ar 
merginai. Darbas—apžiūrėt namus 
ir pagamini valgį. Gera mokestis. 
Rašykite laiškų adresu: L. Box 53. 
Wvstvi1le, III. Arba pasiniatvkit v-

vak. I 16 j

REIKALAI JAMA 10 motorų prie 
išskirstymo skudurų dienomis arba 
naktimis, Geru mokestis. .Atsišau
kite i J, KARNOAVSKY

Chicago.

REIKALINGAS barberis. 
Į mokestis. Darbas ant visad 
šaukite

Į tik ėjot 
tllojlllS

i

I

Gera 
Alsi

ai! ir ne visai prityrė, biie 
barb. mokyklų. Atsišaukite 
gyvenimo \ ‘ 
nion avė.,

tų: F. Jure i s, 
Chicago, III. 

iš užpakalio)

points, ir recordus, taipgi puikų pi 
anų 10 metų gvarantuotą ir ir k» 
lėtų rakandu už pirmų pasiūlymą 
Divonus 9x1’2, $8, firankas’, tapytu 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 
mėnesiai. 1520 N. AVeslcrn Avė 
Chicago. III.

EXTRA
Jauna pora priversta pnaukaut s* 

vo puikius, beveik naujus, rakandu 
iž retai pigių kainų, $125.00 sekh 

čios setas, tikros skuros, už. $20. Vč 
’iausios mados vidgoniojo kambarį 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven 
port, taipgi $525 pianų su 25 m. gvu 
••uncija už 8115 ir $225 Victrola si 
brangiais rekordais už $60.00. ši* 
v ra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve 
md. Viskas vartota vos 9 savaite* 
parsiduos taipgi po vieną. Atsišan 
kilę luojaus. Gyvenimo vieta. 192' 
So. Kedzic avc., arti 22-ros gatvA« 
' bieago. III.

JAUNA PORA turi parduoti pu 
kų seklyčios setų, tikros skaros, d 
vonus, $9.00; misinginės lovos, 821 
komodas, 812.00; valgomojo kamb>- 
rio setas, $250.00 virtrola, deiment- 
nė adata ir rekordai $55, $850.0' 
•laycr piano už $210.00. Varto* 

vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd 
arti Kedzic Avc., Chicago

PARDUODU labai pigiai rakandus 
mažai šeimynai ir gramofonų su na
ujais rekordais. Viską už 820. Ban
da nebrangi — 1 kambariam $5. 
3230 S. Lo\vc .Avė. Chicago.

(Užpakalyj, pirmas augštas)

RANDAI
AUDI ODAMA RANDON 4 kam

barių fialas su šiluma ir sufornišiu 
<kl jaunos arba senos poros tik be 
vaikų, ir tik geriem žmonėm. Randa 
labai pigi ir geroj vietoj. Kreipkitės 
tik vakarais pas: M. C. MARKUS, 
650 N. Trumbull avė. Chicago.

Tel. Garfield 3146

NAMALŽEMt

NAUJAS 4 ir 4 kambarių mūrinis 
namas prie 39-tos gatvės arti Crano 
dirbtuvių, dviem lovom miegamieji 
kambariai, mamlynės, karštam van
deniui kubilai, kieto medžio grindis, 
ehina klozetai, gatvė ištaisyta ir iš
mokėta. $3650.01) grynais pinigais. 
Suteiksime didele paskolą pirkėjui.

MCDaNNELL, 
2630 AV. 38 St., . . Chicago, III

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jūsų na

mų. Moderniškas naujas. 2 fintų 
mūrinis namas, 3 blokai | pietus nuo 
<Irane dirbtuvių prie Sasvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazos, E)ektro> 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
taisyta ir išmokėta už lotų 30x132% 
Jei platesnių žinių atsišaukite:platesnių žinių atsišaukite:

45th St.,and Sinvyer avė.
Agentas pasisiuntimui

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKITĖS Barzdaskutį 
stės amato dabar, reikalai, 
jama tiktai keletos savaičių 
ilgios mokestįs, lengvi išmo 
(ėjimai; klesos dienomis i? 
vakarais; vietos laukia; atei 
<ite pasimatyti su mumi> 
tuo jaus.

BURKE BARBĖK SCHOOt
612 W. Mddison St., Chicag*.*

ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milwaukce Avenue. 

'ždinikas — (i. Katilius,
1685 Milvvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pelny
čių kiekvieno menesio unijos salėje. 
1579 Mikvaukce Avc., 7:30 vai. vak. 
3-čią subala kiekvieno mėnesio, Ra- 
diinskio salėje, 181h St., netoli Hal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ JANITORIU PASELPI- 
P1NIO KLIUBO VIRŠININKAI:

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

\. Tamošiūnas, vicc-pirmi .tikas,
1632 S. Sevvaror avė. Savvyer?) 

\. K. Karoblis, prot. rašt .ninkas,
807 S. Spaulding avė. 

\Vm. Monikos, finansų roštininkas,
802 Indepenėencc Blvd. 

\I. Kazunas, iždininkas.
1501 S. Harding Avc.

CIIICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,

K.

Aseila, nutarimų raštininkas, 
1049 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas,
1019 N. Marshfield avė.

Čepukas, iždininkas, 
1618 AV. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 AV. Norlh Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mi)waukeo avė.; pra
džia 2 vai. po plet.

S.L.A. 212 KUOPOS VAIDYBA 
KENOSHA. W1S.

H. Labanauskas., pirmininkas, 
819 latvvard Street 

Baubonis T., Vicc pirmininkas, 
728 Park Ct. 

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 11awlaml Avė. 

Kaz. Braževičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas,
63 N. Shcridan Rd. 

L. .Šulskis, iždo globėjas,
162 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Mihvaukee Avė. 

Dr. 1. N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street. 

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp.
P. O. Box 62.

DR-STES “LIETUVOS BALSAS" 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorhis, vice-pirmininkas. 
321 Middle St. 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas. 
818 Jenne Si 

Xnt. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušailč, iždo globėja, 

173 Mihvąukee avė 
VI. Kačiučiųvičia, iždo globėjas, 

..........14 Congress St 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St 
Ynt. Bubclis, teisėjas.

313 Quince St 
launešis,

str
luoz. Jurevičius, vėlaune 

152 Main 
Petras Milauskns, vėlnuncšis, 

R. 35 Bm< 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Marke!

90

Si

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varckojls, pirmininko pagelb..

72 E 102nd Si 
P. F. Grvbns, prot. raštininkas, 

123 E 104th Pluce 
A. Narbutas, fin raštininkas.

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine pėtnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avc.

LIETUVIU MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

K. Katkevičienė, pirm. pag.
2252 W. 22 St.

T. Pabarškienė, mit. rašt.
3429 Wnllace str.

E. Ulkaltė, fin. rašt.,
2137 W. 21 pi.

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 Halsted st.

O, Dobrovolsklenė, kasos globėja, 
2324 S. Lcavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja,
3514 S. Wentworth Avc.

Siunčiant j centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

Chicago Heigbts, III.: P. Stelmontas, 
144 E 16 St

Sprlng Valley, HL: A. Jukubatukaa 
516 C! e vėl a n d St

Livingston, UI.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, Ib.: žičkus, 

.539 Collinsvillc
Sprtngfield, III.; K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ui.: Kr žttkauski, 

123 St. Clair

UKEGUN VALSTIJOJ;

cortlund, Ure.: Omara News Co<

NEBRABKA VALSTIJOJ:
Avė

Ava

J^ŠŠAaiUŠETtS VALSTIJOJ?

vu. UniMfiR, Nebr.: A. Zalpi:

OHIO VALSTIJOJ
Cleveland. U.: A. Valenton, 

2120 St. Clair Ava.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

VALDYBA 1917m.
A. MIsČikaitlenė, organizatorė, 

3500 So Fmcrald avė 
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Avė.
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St.
Girdvainienė, iždininke, 

3255 So. Halsted St 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted Si 
Kubutienė, kpsos globėja.

K.

D.

Lawrencc, Mass.: P. A. Jotui 
144 Elnį Street

Koptelio, Mass.: B. P. Miškinis.
35 Arthur Si

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius.
15 Millbury lt

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Amcs St

Montello. Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Aines

Lowell, Mass.: J. Baumill,
50 Charles

Lawrenc«t Mass.: A. Ramanauskai,
101 OakSt 

Montello, Mass.: P. Stiga,

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
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., 
1033 .Broadway avė. 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

1424 Šof iOt{iUSSt. 

Diclininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avc. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčių kiekvieno menesio Eaglc 
Hali svetainėje.

NEW JERSEY VALSTIJOJ

Bridierille, Pa.: T. Gelchia.
P O Bok 407

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 26X
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt Newi (X«

Liberty Avė and Grani M.
Kulprnont, Pa.: AVally Yodoc,

Box 45
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski.

2809 Penn ArB
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus

2204 ForbM B
Pittsburgh, Pa.: F. T«* • •*»••»*

2228 Tuitta H
Duęuesne, Pa.: K. Lideaą,

306 Hamilton •¥>
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726*28 Jackion fe
Scranton, Pa.: Pclrikys J,

Ct. and Albrlght Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Justinas

Antanas

Andrius Jakučionis iždo globei 
1424 So. lOtl:

Antanas

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen avė.

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

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 AVabansia

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1049 N. Marshficld

Jur. Kalninė, iždininkas, 
1965 Evergrcen

G. Moldenhauer. dnktaras-kvotėjas,
1554 AV. Chicago avc.

avė.

avė.

avc.

PALAIMINTOS LIETUVOS
B. Liubinas, pirmininkas, 

2129 W. 21 St
J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 

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

1948 Strinn Si 
Pran. Mikliunas, turtų raštininkas.

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

3117 So. Wcntworth avė

DR-.IOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago. 

\. Leknickas, viee- pirmininkas,
708 AVcst 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

AV. .1. Buišis, finansų raštininkas,
900 AVest 19th St.

A. Strole, kontrolierius-raštininkas
2018 So. Peoria SI.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 

ną” savo miestuose arba distriktuo* 
se. Paa juos galima gauti pirkti 
"Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S Halsted St 
North Šiuo Skyrius: Wilberty Strego 

2018 Grcenvvich Str. 
Bridgcport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted «t 
Eng!ewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ava
Brighton Park:

MrT Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevlcla, 3848 S. Albany .Ave 
Žurauskas, 4053 S. Maplevzood av

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth a> 
V. Saudargas. 2418 Princenter av? 
A. Kasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kenslngtono. R<»«eli»ndo ir Burnai- 
dės Skyrius: SJMisiunas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.; A. Ambrozeyičius 

2337 S. Leavitt St 
To\vn of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hcrmitage avė., Chicago

ilunois Valstijoj

Cicero, UI. J. Matulis, u 
1437 S. 49th CL, Cicero, 111.

St. Charles. 111.: W Grabauskas, 
19 W 2nd Si

Mclrosc Park, 111.: M. Kartaski, 
1908 Man str.

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Marttet Si 

Dlvernoon, III.: W. A. Žilinskas,
Box 219

Rockdalė, III.: via Joliet. D. LukAa 
140 Moen Avė

Westville, III.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St 

Waukegan, III. J. Miloszevlėo, 
801 - 8th S»

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

Rockford. III.: St. Petrauskas ir 
Ročkeviče. 1012 S. Main Si

W. PdUfiūau, III.: W. Pilypas, 
720 W. 120 Si

Harvey, 111.: Z. Putramentas. 
15725 Finch Av*

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

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

Newark, NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut I

Bayonne, N. J.: A Schwar»zbur<
24 E. 15lh Street

NEW YORK VALSTIJOJ:

SI

St
St

Brooklyn, N. Y. F. Pasnievvski, 
87 Grand Street

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

Rocbester, N.Y.: J. Brukne, 
577 Hudson Avc.

Yonkers, N. Y. H L. Mels*
102 Riverdale Av»

Brooklyn, N. Y.: A. Struminskt,
184 Grand St*

Mbany, N.Y.: M. L»z»»*ko
42 N. Lark Street

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

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

Amsterdam, N«Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main ll

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore,

Md.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard

M d.: J. Filipovict, 
437 S Pac*

Md.: F. J. Lažauskas.
637 Lombard

l()WA VALSTIJOJ:

k*

9

St

Sioux City, Ja.: Jos. M. Budrnkss.
2510 Correctionville Rd

Grand Rapids, Mlcb.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard ■

Saginaw, Micb.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Avi.

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 
5013 Tad avfc 

Indiana Harbor, -Ind.: P. Matonis, 
3727 Deodor St.

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Bok 122 Tolleston Stati*!

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadw«jr

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosba Wis.: K. Paukštis, 
809 Park 11

Racine. Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafavctte ava.

Racine, AVis.: Ged. Miškinis, 
601 Grand Yve.

CONNECTICUT VALSTIJOJ)

Bridgcport,

farrington,

Waterbury,

Conn. H. A. Midland,
21 Railroad Avė., 

Conn.. V nelmelH
62 Lewls Kl 

Conn.: J. Pruselaitii.
775 Bank Bf.

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivias,
286 Wallac* lt

WEST V1RGINIA VALSTIJOJ’

Minden, W. Va.: J. Kairumu,
Box 49.

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir. inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

1840 So. Halsted St

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

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

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

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

Chicago, III

Vyrišky Orapany Bakenai 
h\’aųji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius* '

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.09 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
U15 & Halsted SU Cbiesao. M

Čia Yra Jusų Proga
Gauti geresnį darbą ir dao- 

* giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginom* 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų

sų mierą—bile stailės arba dy
džio. iš Dile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka. Perdėtinia 

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

IMPERFECT IN ORIGINAL


