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STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS PALEISTAS
Jurininkai išvaikė Rusi

jos Steigiamąjį Su
sirinkimą

Darbininkai reikalauja atidavimo 
visos valdžios jų Sovietams

True translation filed wit!i f be post- 
tyr at Chicago, Jšnuary 21. 1918, 

as rcjųuired by the art of Oct. 6, 1917.
RUSIJOS STEIGIAMASIS

SUS IŠRINKAMAS PA
BELSTAS.

ItoKcN ikai apleido Steigia
mąjį Susirinkimą, o paskui 

jurininkai jį išvaikė.

PETR()GK ADAS, >atįsio 
119 suvėlinta). — Oficialiai 
šiandie paskelbta, kad bokse* 
vtkų valdžia paleido Steigia
mąjį Susirinkimą. Oficialis 
pranešimas sako, kad jurini
nkų sargyba paleido Susi
rinkimą šįryt, 1 valandą ir 
kad patvarkomas apie palei
dimą bus išleistas dieną.

Pranešimas sako:
“Kada Steigiamasis Susi

rinkimas po valandos svars
tomo nubalsavo prieš dekla
raciją, padarytą centralinio 
pildomojo komiteto prezide
ntu, bolševikai apleido salę 
ir juos pasekė kairieji social- 
revoliutionieriai deki Susi 
rinkimo nenorėjimo užgirti 
būdų, sulig kuriais yra ve
damos taikos tarybos. Šįryt 
4 valandą jurininkai paleido 
Steigiamąjį Susirinkimą, 
šiandie bus išleistas patvar
kymas, paleidžiantis Susiri
nkimą.

Pirmą nurodymą apie šias 
aštrias priemones laikrašti
ninkai gavo šįryt 6 vai., ka
da jiems buvo pranešta, kad 
šiandie Tauridos rūmai, kur 
vakar prasidėjo Steigiamo
jo Susirinkimo posėdžiai, 
bus uždaryti Susirinkimo 
nariams, laikrašti n inkams ir 
visiems kitiems.

Tuo pačiu laiku visos Ru- 
rijos geležinkelių, darbinin
kų kongresas, 273 balsais 
prieš 61 priėmė rezoliuciją, 
jaremiančią Steigiamąjį Su* 
sirinkimą ir kviečiančią liau
dies komisarus sutikti su di
džiuma, tikslu sudaryti val
džią, atsakomą preš Susirin
kimą. c

Iš Maskx*os pranešama, I 
kad daug ten žmonių sužeis
ta ir užmušta, raudonąja! 
gvardijai pradėjus šaudyti į 
pritariančius Steigiamajam 
Susirinkimui demonstran
tus.

Trw tronsfatlon whh the post- 
raoHer at Chicago, Janutiry 21, 1918, 
an rcųuircd by the oct of Oct. 6, 1917

KO REIKALAUJA RUSI
JOS DARBININKAI.

Darbininkai reikalavo įstei
gimo Sovietų respublikos, 
atidavimo Sovietams val
džios ir darbininkų apgin
klavimo.

IX) N DONAS, a. 19 (suvė

linta). — Reuteris gavo se
kamą pranešimą iš Petro
grado :

“Sekama yra sutrauka de
klaracijos darbininkų teisių, 
priimtos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybų cent
ralinio Pildomojo komiteto 
ir perskaitytos Steigiama
jam Susirinkimui:

“ ‘Steigiamasis Susirinki
mas nutaria, kad Rusija bu
tų paskelbta Sovietų respu
blika. Centralinė ir vietinė 
valdžią priguli tiems Sovie
tams. Sovietų respublika 
sudaryta pamatais laisvo su
sivienijimo laisvų tautų po 
konstitucija nacionatių So
vietų Respublikų konfeGera- 
jos’. į

“Po to seka ilga eilė išly
gų. Punktas 2 paskelbia 
panaikint privatišką žemės 
nuosavybę, kuri turi pereiti 
valstybės nuosavybėn. Tas 
pats punktas išdėsto versti
no visiems darbo principą, 
taipgi paskelbia apsiginkla
vimą darbininkų ir valstie
čiu klesos. *.

“Punktas 3 užgiriu sieki
nius Darbininkų ir Karei
vių Atstovu Tarybos už de
mokratinę taiką ir užgiria 
patvarkymą, panaikinantį 
visas Rusijos skolas.

Darbininkų valdžia.
“Punktas 4 sako: ‘Rinki

mam įvykus pagal rinkikų 
sąrašą, padarytą prieš žmo
nėms pradėsiant organizuo
ti socąilę (?) partiją, Stei
giamasis Su si rink imas skai
to save negalinčiu niekame 
priešinties spėkai darbinin
kų ir kareivių valdžios. Va- 
dandoje sprendžiamosios ko
vos žmonių prieš tuos, kurie 
juos išnaudojo, pastarieji 
negali rasti sau vietos val
džioje. Valdžia turi būti 
vien rankose darbininkų kle
sos ir jos atstovuose—Sovie
tuose’

‘‘Jokių demonstracijų ne
leista apie Tauridos rumus. 
Nemažai šaudymo buvo apie 
Liteinyj tiltą ir Liteinyj 
prospekte.»Jurininkai, kurie 
daugiausia šaudė, buvo na
riais buvusios našlės carle- 
nės jachtos ‘‘Siaurinė žvaig
ždė”. Nuo namų stogų šau
dyta iš kulkosvaidžių. De
monstrantai pabėgo ar pri
gulė ant žemės. Keli liko 
užmušti ar sužeisti.

“Vienas nešęs vėliavą ka
reivis pasiliko viduryje gat
vės ir sušuko į Raudonąją 
Gvardiją:

“ ‘Aš buvau tris metus fro
nte. Užmuškite mane, jei 
norite.”

Jis liko nušautas.

“Raudonoji (įvardija nu
plėšė kaspinus nuo paroduo- 
tojų ir kelios vėliavos sude
ginta. Demonstracijose da
lyvavo daugybė moterų ir 
mergaičių, taipgi oficierių ir 
paliegėlių kareivių.”

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, January 21. 1918, 
as rec/uircd by the act of Oct. 6, 1917.
ATIDARYMAS STEIGIA

MOJO SUSIRINKIMO.

Premjeras Leninas dalyvavo 
atidaryme Susirinkimo.

PETROGRADAS, s. 18 
(suvėlinta). — Bolševikų 
premjeras N i kolai Lenin ir 
kiti valdžios komisarai daly
vavo įvykusiame šiandie ati
daromame posėdyje Steigia* 
mojo Susirinkimo.

Buvusis Kerenskio skreto- 
rius Sorokin ir kiti social-re- 
voliucionieriai nariai, kurie 
buvo areštuoti, atvesti po sa
rgyba iš kalėjimo į Tauridos 
rumus dalyvavimui posėdy
je.

Buvusis vidaus dalykų mi- 
nisteris Ceretelli, nors sun
kiai serga, užėmė vietą su 
k ai r ia is ia i s soc i a l- re vol i u c i o- 
nieriais.

Beveik pusė Susirinkimo 
narių buvo kareivių ar juri
ninkų drabužiuose.

Keturios moterįs, visos 
bolševikės, dalyvavo posėdy
je-

Įleido tik su biletais.£
Turidos rūmai buvo bud

riai saugojami jurininkų ir 
žmonės buvo įleidžiami tik 
su biletais. Prieš išrisiant 
registravimos klausimą, so- 
cial-revoliucionieriai parei
kalavo įleidimo i Susirinki
mo salę, bet Černov juos nu
ramino, ragindamas nekelti 
sumišimų ir nur-odydamas, 
kad sargyba pildo vien palie
pimus bolševikų vadovų.

Atidarius Susirinkimą.

Po to, kai Sverdlov iš cen
tralinio pildomojo komiteto 
Darbininku ir Kareivių At
stovų Kongreso atidarė Su
sirinkimą, bolševikų narys 
pasiūlė pagiedoti tarptauti- 
socialistų himną. Visi sdei- 
al revoliucionieriai atsistojo 
ir prisidėjo prie bolševiku 
giedojime himno.

Kaipo protestui prieš Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
kongreso reikalavimui, kad 
visa valdžia butii jiems pa
vesta, social-revoliucionie- 
riai apsiulė šaukimą: “Visa 
galė Steigiamajam Susirin
kimui.” Tą entuziastiškai 
sveikino social revoliucionie- 
riai, o bolševikai jį apšvilpė.

True translation filed with the post- 
inaSter at Chicago, January 21, 11)18, 
as reąuircd by IneacĮ of Oct. 6, 1917.
PIRMAS POSĖDIS STEI

GIAMOJO SUSIRINKIMO.

Pirmininku išrinktas čer
nov. Atmetė darbininku 
programą. Atidavė vals
tiečiams žemes.

PETROGRADAS, š. 19.— 
Pi imame bandyme spėkų 
Steigiamąjame Susirinkime, 
social-revoliucionieriai su
mušė bolševikus. Černov, 
buvęs Kerenskio valdžioj ag-

rikulturos ministeriu ir no
minuotas dešiniųjų social-re- 
voliucionierių į Susirinkimo 
pirmininką, liko išrinktas 
244 balsais prieš 151. Bolše
vikų kandidatu buvo Mare 
Spiridonova, žymi revoliuci
onierė, kuri liko išliuosuota 
iš Sibiro nuvertus carą.

Atidarymas Susirinkimo 
buvo paskirtas vidurdienyj, 
bet nesusipratimai apie re
gistraciją užvilkino atidary
mą iki 4 vai. Biskį daugiau 
kaip 400 atstovų buvo savo 
vietose. Iš tų bolševikai ir 
k a i r ie j i sočiai- re voliucionie- 
riai, kurie eina su pirmai
siais išvien, turėjo apie 150 
balsų, likusieji ėjo su deši
niaisiais social-revoliucio- 
nieriais.

Kadetai nedalyvavo.
Steigiamasis Susirinki

mas atidarė pirmą posėdį 
vakar po piet Tauridos rū
muose, pirmininkaujant 
Sverdovui iš Sovietų centra- 
lihio pildomojo komiteto.

Pasiūlymas, kad seniau
sias atstovas, kuriuo yra so- 
cial-revoiiuciorrierius, butų 
pirmininku, liko užreikštas.

Sverdlov perskaitė Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
d e k 1 arac i ją, re i k a 1 a u j ancią, 
kad Steigiamasis Susirinki
mas užgirių bolševikų prog
ramą apie taiką ir žemę.

Tam gausiai plojo bolševi
kai nariai, bet dešinieji ir so
cialistai švilpė.

Delegatai, prigulintis prie 
social-revoliucionierių parti
jos, visai nedalyvavo pirma 
me posėdyje.

Norėjo nušauti Ceretelli
Kad bolševikai yra didelė

je mažumoje Steigiamąjame 
Susirinkime, parodyta vėl 
balsavimu pereitą naktį. Bo
lševikai reikalavo, kad dar
bininku ir kareiviu valdžios 
autoriteto klausimas butų 
svarstoma pirmiausia. Tas 
liko atmesta 237 balsais prieš 
146.

Bolševikai tada paprašė 
dviejų valandų pertraukos, 
kad jie galėtų atlaikyti par
tijos konferenciją apsvars
tymui tolimesnio veikimo. 
Nubalsuota tik pusės valan
dos pertrauka. Užsibaigus 
tam laikui kiti Susirinkimo 
nariai nutarė tęsti posėdį be 
'bolševikų ir pradėta svarsty
ti apie patvarkymus taikos 
ir žemės klausimuose, kal
bant apie tuzinui nar ų.

Laike vienos iš kalbų že
mės klčiusime, sociabrevoliu- 
cionierius, sėdėjęs užpakalyj 
buvusio vidaus reikalų mi- 
nisterio ir Tarybos nario Ce
retelli, pašoko prie jo, tuo 
pačiu laiku išsitraukdamas 
revolverį. Kiti nariai nugi
nklavo jį, bet tas pagimdė 
paniką, laike kurios visi pra
dėjo bėgti prie durų.

Siųs taikos delegatus.
Pasitraukus bolševikams, 

Steigiamojo Susirinkimo bi
jodamies nuolatinio Šivaiky- 
mo ir grasinamo apsiėjimo 
kaipo su “kontr-revoliucine” 
organizacija, skubiai priėmė 
patvarkymus,, atiduodančius 
žemę valstiečiams ir nuta
riančius pasiųsti delegatus i

visas kariaujančias šalis su
sitarimui apie pasauline tai
ka. . t

Patvarkymai priimti šįryt 
5 vai., kada siena štikų sar
gybos jurininkų rankose 
slinko arčiau Susirinkimo 
narių, kuriems jurininkai 
paliepė išsiskirstyti ir eiti 
namo.

Užbaigimas posėdžio.
P a s i t r a u k i m a s bolševikų 

i v social-revoliucionierių 
(kairiųjų) sekė po atmeti
mui kairiųjų reikalavimo, 
kad Susir;ūkimas svarstytų 
priėmimo ’Smolny instituto 
programo klausimą, kas siū
lė pripažinimą bolševikų au
toriteto užgyrimui visų pa- 
tvarkvmu.

c *• a

Sumišimas padidėjo j pa
baigą posėdžio ir daugelis 
narių pribėgo prie Černovo 
ir ragino jį tvioiaus pastaty 
ti taikos klausimą.

Jurininkas, kuris stovėjo 
sale černovo, pakėlė savo 
ranką ir garsi.';! prabilo į jį:

“Mes pavargome! Eikite 
namo! Labanaktis!”

Jurininkai prie durų susi
glaudo arč au, kuomet tuo 
laiku pirmininkas skaitė tai
kos rezoliuciją.

Kalbėjęs i ž jurininkus ta
da sugrįžo į r-i e estrados ir 
vėl pareikąl \ o, kad visi esa
ntis eitų namo. Tada Čer
nov šaltai pastatė klausimą 
priėmimo rezoliucijos, kuri 
tuojaus liko priimta.

Pirmininkm- tada uždarė 
]/Obė(iį iki pietų ir likusieji 
nariai užre^škė savo pasiri- 
žimą atlaikyti toje valando
je kitą posėdį.

5 žmonės užmušti.

Vakar 5 žmonės užmušti 
ir daug įveista gatviniame 
mūšyje sąryšyj su atidary 
mu Susirinkimo.

Mieste buvo pilna kareiviu 
jų tarpe ir daugybės karei
vių, atvožtų bolševikų į mim 
stą, pu formaliu paskelbimo 
susekto^ konir-revoliucinio 
suokalbio, mai i -na, vado
vaujamo buvus u premievn 
Kerenskio.

Sakoma, 
imkis slapsi

Tarp užr 
\va ir Log
stiečių k- ’-’vrrsu pildomojo 
komiteto. Tarp sužeist1? ;ų 
yra da>;g e. t m g

True translation filed \vith the post- 
niaster at Chicago, January 21, 1918, 
as require<i by the act of Oct. 6, 1917
ČECHAI REIKALAUJA 

RESPUBLIKOS

Austrijos valdžia susirūpi
nusi tuo reikalavimu.

AMSI’EIUTAM. Saus. 17 Su
lig čia gautųjų žinių, riebų va
dovai iš Cecilijos (Bohemijos), 
Silezijos ir Moravijos nesenai 
susirinko Pragoję ir priėmė re
zoliuciją. reikalaujančią riebi
uos respublikos.

Valdžia, sakomu, yra siisiru- 
pinusi augimu respublikoniško
jo si-nlimento iv dvigubai padi
dino garnizoną Pragoję.

(rautuji čia vokiečių ir aust
rų laikraščiai nurodo i ugi čr- 
chų judėjimo ir reikalauja iš 
vjddž.ios veikimo, kad ji nuslo
pinus.

kad u* pats 
losi Petrograde 
ntiš'i jų riaušėse 

inov. narys vai-

Generalis Streikas Austrijoje
100,000 Vienos amunicijos darbi

ninkų reikalauja taikos
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, JanuaiA 21, 1018. 
ns rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

YOUNGSOVVN, OH1O.

Aukos LSS. Apsigynimo Fondui.

Man apsilankius Liek Prg. 
Kliube, pasisekė parinkti aukų 
LSS. Apsigyn. Fondui. Aukavo 
šios ypatos: ,1. Možuika, N ir Z. 
MožuiJtienė po $1.00; A. Janu
šauskas. .1. Kasporavicius ir .1. 
Janušauskas po 50c; K. Aurila, 
J. Rudžinokas, S. Backis, J. Ro
džius. K. Busilionis. .1. Lekavi
čius, A. Kuokšlis. J. Doula, A. 
Markauskas, K. Keras, A. Pa
kirkus, P. Karsokas. .1. Karto
kas ir J. Povilionis po 25c; J. 
liminskas 20c. \’iso labo surin
kta $8.20.

Kaip girdėjau, tai klerikalai 
ne juokais rengia šventą krikš
tą Youngstovvno Liet. Progres. 
Kliubui. kam. sako. Rimbo kon
stitucija perdaug bedieviška.

Kažin, ar ne pcrto.lis čia za
kristijonai siekia?

Youngstono klerikalai vis la
biau smunka. O tai Clevelan- 
diškiii vyčių darbų pasekmės. 
Mat Yoimgslovvno katalikai dar 
in buvo mate vyčių pilnoj švie
soj, bet dabar pažino. Apie dvi- 
(h šimts jų metė rymiečius ir pri
sidėjo prie Susivienijimo L. A. 
157 kuopos.

laip ir gerai. Dar daugiau 
1 tokių parengimų ir maža kas 

b< liks “rymiečių“ tarpe.
šiai kur puikus protestas prieš 

vvčių ble vyzgas ant socialislų. 
penis Shipnikcvieimi!

SLA. 157 kuopa auga. Tik 
vienu gruodžio menesiu prisira
šė 22 nauji nariai, gi sausyje1 š. 
m., be' abejo, ir nemažiau prisi
rašys.

Ryniieėiai 'ne riasi iš kailio. Y- 
pač viena moterėle nuo Tyndail 
avė., sumanytu, lai Keleivi ne- 
kramčius prarytų. Mat ir šis, 
sako, prisielėjęs prie* išvedimo a- 
pie tuziną rymiečių iš kuopos 
per- sprovą J. Mažeikos. ..

Kas be ko, ir SLA. kuopoj y- 
ra taisytinų dalykų. Viena, rei- 
kia geresnės tvarkos susirinki- 
muost': antra, perdaug leidžia
ma šeimininkaut vienam kleri
kalui. Mano nuomone, teikiam 
g» riausia tinka vieta rymie čių 
Kuopoj skylę užlipdyti.

Tūla dalis Yemngstovvno li<‘- 
tuvių nusitarė“ ant žut-bul Įsistei
gti parapiją. Turi kasoj apie* <hi 
lukštam 'm dolerių. Kaip jie pa
sakojas, Ia sumą rinke; apie p< r 
trylika metu, surinkdami kas- « o *•
metai po penkis šimtus dolerių. 
Jus juokiatės? Nebijokit. Da 
trylika metų parinks po penkis 
šimtus kasme t, ir bus kili etų tū
kstančiai. .. —J. Mažeika.

100,000 DARBININKU 
STREIKUOJA VIENNOIE 

IR NEI STADT’E.

Darbininkai reikalauja 
taikos.

LONDONAS, s. 20. — Su
lig Exchange Telegraph šios 
dienos pranešimo iš Pary
žiaus, visoj Austrijoj kilo 
geralis streikas. Jis sako, 
kad Viennoje ir Neustadt’e 
sustreikavo 100.000 darbini
nkų uždarydami visas kari
nes dirbtuves.

Streikieriai, sakoma, atvi
rai eina prieš vokiečius ir vi
sas tas judėjimas yra politišJ 
kas ir ekonominis, ypač at
kreiptas už įgijimą tiakos.

Priduriama dar, kad dau* 
gelyj vietų įvyko viešos de
monstracijos, kuriose išreik- 
Šsta pasipriešinimas Berli- 
nui bandyme1 priversti Aus
triją ir toliau tęsti karę.

True translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, Jamiary 21, 1918, 
as rcquired by Ihc act of Oct. 6, 1917.

PASKANDINO TURKŲ 
KARIŠKĄ LAIVĄ.

Kitas laivas užvarytas ant 
krašto.

■ M— | n, Į....

LONDONAS, s. 20. — Ad- 
nhraltija šiąnakt paskelbė, 
kad jūriniame susirėmime 
tarp anglų ir turkų spėkų 
ties Dardaneliais, turkų kru- 
izeris Midullu, buvęs pir
miau vokiečių Breslau, liko 
Suitan Yawuz Selini, buvęs 
paskandintas, o kruizeris 
vokiečių Goeben, užvarytas 
ant krašto.

» ............   ■ I ,
Treic translation filed with the post- 
master at Chicago, January 21. 1918, 
as rc(|uircd by Ihe act of Oct. 6, 1917.

ANTRA BOMBA GUB. 
STEPHENS.

Norėta pasiųsti, bet 
neužteko.

SAN FRANCISGO, s. 17. • 
Šiandie patirta, kad bomba, tiž- 
adresuota gube rualoriui \\ il- 
liani D. Stephcns. Sacramcnto, 
liko perimta vietinėje krušoje.

Pakinkė buvo kelios lazdelės 
dinamito ir nužiūrėta jį delei 
trukumo k rasos žneklelių. Kru
šos darbininkas atidarė pakinką, 
kad patyrus ar kartais jis nėra 
neteisingai klasifikuotas, ir ra
do dinamitą, taipgi laikrodi su 
aparatu, kuris turėjo dinamitą 
išsprogdinti.

Gub. Stephcns namas buvo 
dinamituotas gr. 17 nakli, bet 
niekas nesužeista.

Policija tada tyrinėdama api<‘ 
eksploziją areštavo 55 mena
muosius 1. \V. W. narius.

Skaitykite ir Platinkite
-NAUJIENAS"

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N A S ”
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Rėjas, p. Lopeta, ragino miestų 
valdžias, kad jos neduotų L. š.

vių Dienoje*?
Ar netiesa, kad jųsų vadas

Telephone Canal 1506

įlinkus su valdžios pagelba “imti 
už keteros“, kaipo “niekšus”,

matiųuą

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienins. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III.—Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ................
Savyitei .........................
Mėnesiui .................. .. ■

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ........................... ’• 'š’-PP
Pusei meto ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiatn .............
Vienam mėnesiui .............

Kanadoj, metams _................
Visur kitur užsieniuose.......
Pinigus reikia siųsti Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui, lai.kraš- 
t\ j rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia Imtinai rašjti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės. be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei 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.

komiteto
leidimo?

srovės nuskirtų po 3 žmones, ir 
kad tie 9 žmonės peržiūrėtų fo
ndų atskaitas. Jeigu jo reika
las imas nebusiąs išpildytas ikį 
paskirto laiko, tai jisai trauk
siąs “teisminėn atsakomybėn“.

Nekalbant jau apie tai, kad 
šitokie grasinimai yi’a apskritai 
labai žioplas dalykas, bet jų au
torius, matoma, visai nesižino.

bininkų Taryba. ? 
šunis ant jos karti.

Rymu i 
kunigų 
maldingi 
ir sesers
liuosavimo nuo jungo, nuo pa
vergimo. nuo amžino išnaudoji-

tarnaujančių lietuvių 
nualinti, nukankinti 
žmonės, musų broliai

štai. T
' Lastoškinas nepajiegė sekti 

srovųjį studentijos gyvenimą, f-
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Apžvalga
TAUTININKl
DEJAVIMAI.

\ imais?

licluviai? Ar jie 
momento reikalu- 
r jie yra pasiryžę

išgavimo Lietuvai
Ne. ant nelaimes

sai negražiai jie negali per
traukti savo kivirčių, jie ne
paiso. kad šiame iiioinentv rei

kūmas... Tas reikalinga ne 
sudrutinimui kokios nors sro-

\II1IUI

nes...
musų

A

šitokiu dcjovimų

kviename jų numeryje telpa il
giausi straipsniai apie lai. kad

pranta tiktai vieni tautininkai 
o kitos srovės “elgiasi visai ne
gražiai”.

užmetimus. kuriuos
Juk, jiems daro jų oponentai, 

tautininkams daug kartų
apie- 
dar

bams. Jų pare igu butų atsakyt 
i šituos užme timus, užuot be- pa-

jų

javinius.

šituos kluasimus:

Lietuvos šelpimo l'onda. kuris, 
jums patiems dalyvaujant, buvo 
įsteigtas Brooklyno seimo?

Ar netiesii, kad jus. užuot 
stengėsi prašalint partyvišku- 
mus iš šelpimo darbo, kėlėte

nri prieš L. š. F.?

su klerikalais, stengėtės nepri
leist socialistų prie Lietuvių Die
nos organi varno?

bendro Lietuvių Dienos rengi
mo?

kalus, pasiglemždami Central į 
Komitetą ir laikydami jį iki šios 
dienos, nežiūrint to. kad tas ko

Dienos (1016 m.) suorganizavi
mui?

Ir ar netiesa, kad žmonės, ma
čiusieji šitas jūsų intrygas ir ap
gavystes, šiandie turi pamato 
skaityt jųsų šnekas apie vieny
be veidmainingomis?

Ką jisai ketina traukt “teismi
nei! atsakomybėn”: sroves ar 
fondus? Nes juk jo reikalavi
mas yra atkreiptas, viena, į tris 
sroves kad jos paskirtų revi
zijos komisiją iš 9 žmonių; o an
tra. į tris fondus kajd jie pa
rodytų savo atskaitas tai komi
sijai. Mums butų įdomu patirt, 
kaip galima patrauki “teismi
nei! atsakomybėn” sroves; ir jei-

resnia, ima steigti nepriklauso
mą nuo Rymo savo tautinę ka
talikų bažnyčią, tai žiūrėk, mu
sų didvyriai iš tautininkų aba
zo “Lietuva”, “Vienybe Lie
tuvninkų“ apsišaukia savo ge
rais piemenimis ir valio! visas 
nepaklusniąsias aveles atgal ir 
Rymo jungą, atgal į pavergimą 
varyti, nors tie patįs ponai iš 
“Vienybės Lietuvninkų” ir “Lie
tuvos“ senai pasitiuosavę ir ant 
bažnyčios jirakeikto grašio nėra 
davę ir nemano duoti.

Jiems gera pasiliuosavus. Del 
ko-gi jie nenori, kad liaudis pa- 
siliuosuotų?

jiniai ginčai-kivircai jam buvo 
kas (ai tokia nauja, nepaprasta. 
Kolia mat, nedaug teįdomauda- 
vo įvairiais draugijiniais klau
simais. nesekdavo jų spaudoje.

toli atsilikęs nuo kitų. Tode*

piai dalyvaujant susirinkimuo
se*, referatuose ir šiaip prisi-

lbas dienos klausimais Namuo
se jis daug skaitė

Universitete Lastoškinas nc- 
jieškojo pažinčių Tik ypatingu 
stropumu sekė draugų-shidentų

MARTAUS “UL- 
TIMATUMAS”.

išsiuntinėjo 3 šelpimo fondams 
“uit i mat urną”, reikalaudamas.

menei savo atskaitas. Jeigu jo 
“ultimatumas” nebusiąs išpildy
tas iki kovo mėnesio 1 d. šių me
lų. Ui i jisai apskųsiąs visus tris 
fondus Suv. Valstijų valdžiai.

šilas pastebėtinas (o drąsuolio 
“ultimatumas” skamba seka
mai !

“Visiems žinoma, kad aš 
(A. M. Marius) netoli per iš
tisus metus važinėjau po lic-

aukas ir organizuodamas šel
pėjų grupas. Vienur aukas 
pats siunčiau į fondus, kitur 
palikau ant rankų rengėjų. 
Tų aukų daugiausiai nusiųsta

čių) fondą, nemaža jų yra 
('<idealiniame Komitete, rau
tos (klerikalų) fonde ir Lielu-

rDabar gaunu ganėtinai lai-

tu atskaitų neišduoda fondai.V J c

Kaip nėra pilnų ir patikrintų 
atskaitų, tai žmonės visaip

“...Todėl visos trįs visuome
ninės srovės turi nuskirti po 3 
žnimies ir tie 9 žmonės nuo
dugniai perkralvs visus tris

vimą visiems fondams per jų 
pirmininkus ir visuomenei 
per laikraščius. Tas turi būti 
atlikta iki 1 kovo 1918 metu.

norės pasiduoti tokiai visuo
meniniai kontrolei, aš kreip
siuosi prie \Vashingtono val
džios, tai yra traukdamas tei
sminė!) atsakomybėn. Tuo-

gali ilgiau būti. Išdiuikite* iš-

nenorite. tai prasižengiate 
prieš visuomenės užsilikėji- 
mą ir turit būt nubausti.”
Mes nežinome kiek yra tiesos 

p. Martaus pasakojime, kad jo 
surinktųjų aukų esą taipgi ir 
Lietuvos šelpimo Fonde; mes a-

dėję. Be to, mes jau pirminius 
turėjome progos įsitikinti, kad

jo “ultimatumas” irgi rodo vie
ną jo melą, būtent: laikydamas 
savo “oracijas” Cbieagoie ir a-

tu r), p. Marius skelbdavo, kad 
jo surinktosios aukos eisiančios

fondą, nes jie visi esą parlyviš- 
ki ir negeri. Dabar-gi jisai pats 
prisipažįsta (o mes tą žinojome

• mos “daugiausia į Lietuvos

bausmę* galėtų teismas paskirt 
sreivėms. Kad “srovė” butų ka- 
da-nors, pavvzelžiui. buvus pa-

šį klausimą?
. Delko nė vienas laikraštis šio 
keblaus klausimo negvildena 
rimtai, iš pat pamato, o moka

Dienos tvarkoje dabar buvo 
politiniai klausimai, kurie nu
stumdavo į šalį akademiškuo
sius. Solidarus ir draugingi 
tarp savęs buvo tik tie studen
tai. kurių politinės pažiūros bu

teismo nubausta, mums dar iki

Ne mažiaus įdomu mums bu
tų žinot, kokiu bildu ketina p. 
Marius traukt sroves ir fondus 
“teisminei! atsakomybėn”. Tei
smai, kaip žinia, ima Į nagą 
žmones arba įstaigas liktai ta
da. kada tei žmonės arba įstai
gos yra kaltinama už peržengi
mą kokio-nors įstatymo. Taigi. 
Urmą negu gąsdint fondus “tei

smine atsakomybe”, p. Marius 
urėtu turėt raukosi* faktu, liu- 

dijančių apie prieš-iįstalyminius 
fondų darbus. O jeigu jisai to-i 
kių fondų netur; jeigu visas šito 
jo “ultimatumo“ pamatas yra 
tiktai kokie nors jo arba kieno 
kito spėliojimai apie tą, ko jie 
patįs nežino, tai jisai pliauškia

1 Galima pilnai apverlint p. Ma
rtaus norą, kad fondų atskaitos 
butu patikrintos. Tą norą, be
je, turi ne jisai vienas. Pavyz-

ninku daryba paskutinėje savo 
delegatų konferencijoje nutarė 
kreipties j visus fondus ir pra-

duot visuomenei kokią-nors pro
poziciją apie fondų reviziją. Bet 
p. Martaus “ultimatumas” ir 
grasinimai teismu yra kvailas

Norint kalbėt į visuomenę* 
svarbiu reikalu, reikia turėt 
smagenų galvoje.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Opieji klausimai.

Tikiuosi. kad priimsite šitą 
straipsnelį ir duosite jam vielos

kai kas apskaito, esama apie 
milijonas lietuvių. Aš esu vie
nas tų. kur tą skaitlinę pripažį
stu artima tikrenybei. Na. bet c v
vis tiek, kiek ten ne butų te
būnie jų Amerikoj lik ir puse to 
skaitliaus, t. y. penki šimtai tūk
stančių. Vis lik ne maža. O to
kiam dideliam skaitliui yra la
bai platus laukas veikti veikli 
apšvietus srityj ir socialiu klau
simo gvildenime.

Bet ar tais reikalais kas nors 
rimta pas mus daroma?

mokslo šakų, dailės, ir tt. Jei 
kas pasiima kokį klausimą nuo-

jau žiūrėk, ir šmaukšt, atsiran-

visomis keturiomis niekina, pei
kia ir šmeižia, nors patsai iš sa
vo pusės nieko nesugeba, nei ini-

Mes norime girdėt iš žmonių 
įimtų argumentų prieš ir už.

Desėlkai tuksiančių priaugan
čio jaunimo lankosi į musų Ry
mo-katalikiškas parapijines mo
kyklas. Didelė nepalyginamai

kusois nuo kilų viešųjų mokyk
lų bent ant keturių ar penkių 
melų sayo mokslo programo
mis! Jos yra, jos gyvuoja. Vai
kai jas lanko tėvai jas lankyti
savo vaikas varyte varo. O mes 

v

ko sulaukiame iš jų? Sulaukia
me nepalavinlo, aklo, sufanati
zuoto priaugančio jaunimo, to-

tiiicsmu viešu ii* ne viešu
C V 'A

k ėjų“.
Gyvas, en« rgi įgas jaunuolis 

nori veikli, ir jis veikia, be*t — 
savo ir l.ili, broliu ir sesučių

V A *r

prakeikimui.

jei tie jaunikaičiai butų įgiję 
bent pamatinių tikrojo mokslo 
žinių, jei jie butų rimčiau apsi-

labiau išlavinta pažinimu tikros 
artimo meilės ir tolerantišku
mo !

Kita jų dalis, ir tai didžioji da 
lis, pasilieka tetinkama tik jun

žinanti. kaip tik įkaitą .jų tam
sinu sąmonei! “melskis ir dirbk, 
ir pasninkauk, o visą uždarb

Nagi, ar jau nėra rimto socio
logo, kurs susirūpintų tais gy
vaisiais klausimais ir panorėti,

Atsiliepkite, prabilkite rimtu 
ilsu. Visuomenietis.

—A. Verešnikov.

Provokatorius

Savo tylumu ir drovumu jis 
dažnai primindavo likimo sle
giamą žmogų. Tėvai į tatai ne
kreipė domus, lik, matydami jo 
atsargumą ir tylumą, mislyda-

toliau nuvažiuosi, šeimynose, 
Įkul Kolia buvo repetitorium, jį 
paprastai vadindavo jaunu ty
liu žmogumi, krasos žygūnų a- 
nuku“. Apskritai, namie* ir ki
tur jisai buvo žinomas kaipo 
“Kolinka”.

Pats savimi Keilia niekuomet 
ne*buvo patenkintas. Kiekvieno

yra sakoma, drebančiom ran
kom.

Gali būt. kad šios užduoties 
paveikiami reikalinga nepapra
stų jiegų. gabumo - jis misly- 
davo; gali būt, kad visa tai galų

- išstatys mane draugų pajuo-

visuomet nbc jodavo;
i gabumus, jų gerąsias

šnekų tema buvo partijų takti
ka ir naujasnįeji nuolikiai poli
tiniame gyvenime. Lastoškinas

reikiamos tuo klausimu linijos, 
Todėl jis vengė kiekvieno arly- 
incsnio susidūrimo su savo kole
gomis.

Nuolat bastydamas! tarpe slu-

bėjo, kad tie universiteto augin
tiniai turi ką tokia bendra, kas 
visus juos jungia į daiktą. At
skiri draugų ir pažįstamų būre
liai čia pasidarė nepastebimi. 
Buvo tik viena didelė, tvirtai su
sijungusi niasa. Vienas asmuo 
toje mūsoje buvo tik nulis ir vei
kiai dingdavo joje.

Visi pripuolami, kasdieniniai 
žmonės dingo margojoj, siūbuo
jančioj minioj. Ir Lastoškinas

(ttiise taip artymi drangai nebe- 
įdoniauja apie kilo asmenį ir 
irivatinį gyvenimą. Čia dalyvau

jantis žmonės visiškai užmiršo 
savo aš. Dargi išėjo iš' mados 
»atįs populeriausi klausimai:

e? kodėl tamsta išrodo i toks 
kur pirkote savo

tartum ka-Visi čia gyveno 
riuomenės lageryj. 
nas jautėsi kaip anas naujai at
gabentas kareivis-naujokas, dar 
neprirengtas kovai atvirtame 
lauke*, kur reikalinga muštie*s 
dviese, trise*, burvje* ir visame

Lastoškiną slėgė vienbutybė, 
net ir tada, kuomet jis vienu ar 
kitu klausimu buvo įgijęs aiške
snį nusimanymą, jis vis dar dro
vėjosi išreikšti savo pažiūras. 
Matant kai kurių kalbėtojų drą-

dint jų turiningas ir rimtas, kal
bas, Kolia dąr aiškiau įsitikino 
apie savo nežinojimą... Taip 
jis bastėsi vienui vienas, sayyj 
užsidaręs ir niekam neišreiš- 
kianl savo pažiūrų.

Kartą Lastoškinas įsidrąsino 
ir užsimojo peržengtį savo vien- 
butybės slenkstį. Tai buvo uni-

ją Valstybės Durną. Kolia rado
si vienoje universiteto auditori
joje. Du šalia jo stovintįs stu
dentai taip nuoširdžiai ginčijos, 
kad nenorint kreipė savin paša
linių durną. Ginčuose įsimaišė 
ir Kolia. Abudu studentai gin
čijos apie Valstybės Dūmą ir 
social-demokratiją.

lovin... Tai juk visiška nesą
monė!.. žaidimas su buržuazi
ja! Išvedimas yra aiškus: to- 
kieųe* Durnoje* sarmata dalyvauti 
- iššaukiančiai kalbėjo vienas

- Tatai reiškia sąmoningą 
kompromisą... Jei Karolis Mar
ksas 'šiandie atsikeltų iš savo 
grabo. .. — pradėję) kitas.

Čia Lastoškinas juodu per
trauke:

- Draugai, mano manymu. 
Durna yra parlamentarė įstai
ga... taigi social-demokralijai

Naujienų Skaitytojams.
S I Iin iaaes«MMiMMMa

Naujienų Administracija dabar gauna daug pasi
skundimų ir rugojimų iš savo skaitytojų, gyvenančių ne 
Chicagoj, kad jie dienraštį gauną labai nereguliariai. 
Tolesnėse nuo Chicagos vietose Naujienos, sako, gauna
mos tik ketvirtą arba dagi penktą dieną. Kartais per 
kokias tris keturias dienas visai negauną, o paskui vienu 
sykiu ateiną kelių dienų numeriai.

Mes pranešame todėl da sykį savo skaitytojams, kad 
dienraštis kaip pirmiau, taip ir dabar, leidžiamas ir iš-

Kad skaitytojai labai nereguleriai gauna Naujienas, ne 
mes esame kalti, bet pačtas, o ypatingai — pairimas ko
munikacijos, netvarka geležinkelių sistemoj.

Dėlto mes prašome gerb. savo skaitytojų ir ėmėjų ne 
“kikinti” mus’ nes ne mes kalti, bet suprasti dalyką, ir tu
rėti kantrybės, kol geležinkeliai susitvarkys.

Draugai, supraskite, kad dėl šios geležinkelių ne
tvarkos mes daugiausia nukenčiame; užtat nebauskite 
mus be reikalo, bet užtarkite Naujienas ir dar labiau —- 
remkite jas!

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA

randa, bet dar laimi, 
jo Kolia.

Tuo

- pasako
jo balsas jaučiamai

klausės jo

Drauge, ai' galiu tamstos

kas žiuri į šį dalyką?- kreipė
si į ji studentas dideliais garbi
niuotais plaukais.

Kolia dar labiau paraudo ir 
mikčiodamas pratarė:

Kaip čia pasakius. .. aš

4? nekantriai 
garsiai kalbantis

studentas.
Didesnis negu menševikas

liesą sakant, tai v ra mano as- 
C i *

meniška pažinia.

mą. tuo budu likusios partijos 
nebegali lošt vadovaujamą ro-

su galutinai persitikrinęs minė
tam klausime, Lastoškinas 
nenorint prisipažino.

(Bus daugiau)

Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus.
I). P—kis iš Cbicago, rašo: 

“Liko man nulaužta abu kaulu 
dešinės blauzdos. Jau išgulė,jau

ir daktarai sako, kad da 3 savai
tes reikės gulėt. Skausmo

dėta, todėl nežinau apie jos 
kima. Noriu žinot, ar aš 

4»

ne-

lik-

2. Ir noriu žinot, ar aš gausiu 
atlyginimą iš tos kompanijos, 
kur likau sužeistas. Kiti sako, 
kad tik insurance* kompanija ap
mokės.”

Atsakymas: — Reikia tikėtis 
pilno kaulų sugijime> ir šlubiui! 
neprisieis. Žinoma, yra svarbu

blauzdom
kaulai liko sulaužyti. Jei arti 
kelio sąnario, tuomet sąnarys 
gali likti pagadintas. Jei arti 
riešo (sąnario prie letenos), ten

čiau ir tuomet, jei kaulai nėra 
sutraškinti, galima laukt gerų

sakančiai sustato nulužusius ka
ulus, palaiko juos vietoj ir ne
užkrečia laike operacijos. Bei 
jei kaulai nulūžo toliau nuo są
narių, tuomet turite laukt gerą 
rezultatų ir neturėsite šlubavi
mo. Reikėtų žinot ir jųsų am
žių, nes seniem žmonėm kaulai 
nesugyja taip greitai 
kaip jauniem.

2.' Patariu kreipties į 
tą. Iš jūsų klausimo
ar darbe* likot sužeistas ar kur 
kitur. Je i darbe, tai Illinois val
stijoj yra nustatytos atlyginimo 
.sumos už žinomus susižeidkruis. 
nors ir jus būtumėte buvę kal-

ir gerai

advoka- 
neai.šku.

dy!, kad kompanija buvo kalta, 
kreipkitės Į advokatą ir traukite 
ją i teismą. Dr. A. Mont vidas.

Kazimieras Gugis

visokius reikalus, ka.p kriintnahškuost 
taip rr cMHikuose teismuose. Dari 

visokius dokumentus ir popierių..
N«rmų Ofisas :

S. ttalsted SI.
Ant trečių lubų

Td. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 N. Bctrfrjrn SI.

UIIUBnlty
TeL Central 1411

Nariai Cook County Real Eatata Tarytos 
A. PETRATI8 & CO. 

Kcal Eatate Ofiaaa 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Periiuri npotraktua, pa<Uro popieras 
NOTARY PUBLIC 

751 W. 85ta gatvi 
kampas Halsted Drorer 24M

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 812*9*4 Nationa Life B14*., 
29 So. La Salio St, Chic-ro, UL

Tol Central 111)0-4401. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir aobatoo vaka- 
rala nuo 1 1*1 8 vakaro, po numerio: 
IMI MILWAUKBB AVĖ, Ckle*««. DL 

Tol Humboldt 17.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Florai 15c. Balkonai Itc, 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra G AT V i

DR. J. JONI KAI T is 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted Si, Chican*

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!

1840 So. Halsted St., Chicago, UI.

šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų“ pla
tintojams, “Naujienų“ rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų“ Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio {vairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laikų.

Reikale kreipkitės: 

NUMĖTO



anedėlis, Sausio 21, 1918. NAUJIENOS,

F. A. Jaučauskas.

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

kadų 25000 Petrogrado gatvėse ėjusių pas carų maldaut laisvės ir 
duonos. O šiandie Rusijos bolševikų kova eina už laisvę ir duo
na ir liko nebepergalima, nors ir žūva tūkstančiai kovoje. I ain 
ir Amerikos P. P. Darbininkų kova už laisvę ir nasihuosavimą iš 
alginės vergijos; ir kuom ji skiriasi nuo Rusijos bolševikų.

Kalbėtojai kalbės rusų ir lenkų kalbose. Prakalbas rengia P. P. 
D. Org. šiose vielose: utarninke. sausio 22 d., I.iuoslybčs svet., 1821 
Wabansia avė., ir seredoje, sausio 23 d., Černausko svetainėje, 
Union avė. ir kampas 19 st. Kviečia P. P. D. komitetas.

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebaisu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pinuiaus 
bus:
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem-

Elekt tiškus Dar- 
jvedu į senus ir naujus

padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

Repair Co.
2417 W. 45th St, Chicago 

Tel. McKinly 5233.

L'iftll

Dabar laikas %
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
dingu žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaadėjlm<.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda skys skaitant arba siuvant, tuokart asl 

reikalingas akiniu-
Daukits apžiūrėti savo akis specialistui aklų, kuris turi 15 metu pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsų aklų ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ,
RimiiH llt-tos gatves Ant Platt’a Aptiekus 3-ras auiMat. 
Valandos: nuo 9 ryto iki f rak. Nedaliom nuo • ryto iki U diena.

T«L Canal IUS

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.XMOKYKLA’
American College Preparatory Schoal

I l I .v. ChicaoO hJ
KAMPAS 11 MO . IR HAISIEI) UAiVIŲ

Jei nori greitai ir pasekmingai Umokti Angli
ai d kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Angių kalbos, čia mokinama> 

Uetovių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenku " S.V.Valdybos PriekybosTeisių
Uty.n, S.V. Pilietį Gramatikos

ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
rl.HAMMARir lllbtt SCHOOL Kursų. Gyve- 

nčtoa toliau mok.name per laiškus. Viskas 
(narna lietu v'Akai.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Mintis — žmonių 
valdytoja.

tiniais pražūtingais 
mais. Silpnaširdžiai 
Ii prrspejami, kaip

nėra viena- 
susijudini- 

žmonės es- 
pražu Ii nga 

yra nepaprasti susi judinimai,
bet daug mažesnę blėdį jie tei
kia drūtam žmogui. Daugelis 
susijudinimų arba siautimai ja-' 
usnių audros buvo priežasčia a- 
popleksijos ir kitokios rūšies 
mirčių. Liudėsis, piktumas ir 
kiti blogi susijudinimai esti

Susikrimtimas yra vienas iš 
plačiai žinomų pražūtingų susi
judinimų. Dailininkas (’orre- 
uio. vra sakoma, mirė iš susi

dukatų už savo piešinį, kuris da
bar yra vienas iš didžiausiųjų 
turtų Dresdeno muzejaus. Keats 
mile iš priežasties kritikos, per-

laip-pal kaip ir šimtai kilų jau
trių sielų. Neretai tenka girdė

linksmybė užmuša žmogų, jeigu 
ji esti ūmia. Tenka matyti laik-

savo senai pražuvusį kūdiki, nu-

mirė iš džiaugsmo

rijos tikietas laimėjo didelį tur
tą. Poni (’orea iš C.opaks, U. 
Y. mirė į penkialą minučių po 
to, kaip jos suims netikėtai apsi-

Jeigu susijudinimas ir neuž
muša žmogų, bet padaro jam 
neatlyginamą blėdį. Siautimas 
ii paros - - pikto ūpo sunaiki
na apetitą, sustabdo maisto ma
limą viduriuose, suerzina nervų 
sistemą ir praeina ilgos valan
dos, net ir keletas dienų, ko ji 
ateina i savo normali stovi. Pik
tumas pagimdo blėdingas per-

kaip kad permaino skaistų vei
dą paveikslan lišinos. Motinos 
piktas ūpas gali užunodinti žin
domai! kudikj. Kraštutinis už-

nekuriuose atsitikimuose; pana
šus susijudinimas gali iššaukti
vėmimą.

is pražūtingiausių, pavojingiau
sių sveikatos priešų; jis išardo 
žmogaus organizmą ir užkerta 
kelią linksmybei ir pasisekimui. 
Pavydo aukos visiškai netenka

moralizuojami, jų dvasia esti 
taip nuslopinama, kad jie gali

dysles arba jie gali pamišti. Dru-

sunaikina maisto virškinimą, 
malimą, nelik išplėšia prakil
nias ir ramias mintis, bet ir su
darko žmogaus charakterį.

lodei, kad laike susijudinimo,

elementus, kurie panėši j gyva
čių nuodus. Tie nuodai, iššauk
dami baimę ir piktumą gyvatė-

zmo-

tus rezervuarus, krepšelius gy
vačių žiotyse ir tarnauja joms 
įrankiu apsigynimo, bet 
gaus kūne jie esti krauju išne
šiojami po visą kūną ir tokiu 
budu užnuodija organizmą, ne
paisant kraujo pastangų paša
linti juos.

Prof. Emil Gatės, kuris dau
giausia už visus nuveikė toje sri-

“Turbūt nei vienas nenustebs, 
kad susijudinimai arba jausmai 
liūdesio, skausmo ir susikrimti
mo paliečia visas kūno funkci-

palemyti, kaip kiekvienas žmo

Su pagelba tūlų bandymų 
prof. Gatės prirodė, kad po įtek
ini“ linksimų ir prakilnių jaus
mų bei susijaudinimų žmogus 
esti daug veiklesnis, jo muškit-1 
lai esti daug drutesni ir jo pro-

įtekme dvasią slopinančių jaus
mų.C

linli iš kūno nuodingus elemen
tus” sako prof. Gatės, todėl 
lai nenuostabu, kad laike susi
krimtimo ašaros neveltui teka 
Iš akių; laike baimės viduriai 
pradeda nepaprastą judėjimą ir

todel tai laike ilgo baimės ūpo 
kūnas esti išpilamas šaltu pra
kaitu; laike užpykimo ypo jau
čiasi burnoje karius skonis

mo iš kimo prašalinamos siero- 
mėldažinės rūgšties (sulpbo-cy- 
anates). Prakaitas baimės lai
ke skiriasi nuo paprasto prakai
to ir net turi yplaingą smarvę.

Toliau profesorius E. Gatės 
tęsia:

tai yra prašalinamoji sunaikin-

jausmų bei susijaudinimų; a-

kiekybę tų nuodų. Priešingai 
tam, linksmi, prakilnus jausmai

dingų ir dvasią slopinančių jau
smu, verčia kūno celes išdirbtiC

kima muilinančius elementus, v

išvesti iš tų bandymų (eksperi
mentų). Laike liūdesio ir susi
krimtimo reikia dėti visas pas
tangas, kad iššaukus apstesnį 
prakaitavimą, alsavimą ir iššau
kus inkstų veiklumą prašalini- 
mui tų nuodų.- Išeik atvirau o- 
ran ir dirbk kuliai prakaitas iš
pils; tuomet maudydamasis nu

noje; priešingame atsitikime ga
li sekti odos užkrėtimas, egze-

šiai stengkis pakelti nupuolusią

Stengkis sužadinti 
ir prakilnius jaus- 

Linksmybe pagimdo ene-

tus ar tai butų drama, poezija 
arba dailė.
linksmins
mus.
rgiją, pagerina bei pagelbsti au
gimui maitindama kūną ir pra
ilgina gyvenimą. Prakilnus jau
smai suteikia mums visus pasi
linksminimus, kokie tik yra ga
limi gyvenime, ir moksliškas jų 
studijavimas, laipsniškas lavini-

mums galę valdyti savo jaus
mus. Su pagelba tinkančio la
vinimo* dvasią slopinanti jaus
mai gali būti prašalinami iš gy
venimo ir prakilnus linksmi 
jausmai įčiepyti jį. į

Auklėjimas susikrimtimo iš 
mėnesio menesiu, iš metų į me-

yra netik prasikaltimas sau, bet 
prasikaltimas visiems tiems, su 
kuriais mes sueiname. Susikri
mtimas neduoda naudos nei vie
nam, o labiausiai susikrimtime 
kankinančiu! žmogui, kuris ir
gi nėra neikiek laimingesnis.

jusią nuolatiniu lindėsiu; kiek
vieno žmogaus, gyvenančio su 
lindėtoj u dvasia esti taipgi slo
pinama. Tokie liufeis yra tik 
sau-pasigailėjimas, saumylystč. 
Susiraminimas, linksmybė gal 
būt žuvo ant visuomet tūlose 
gyvenimo šakose, bet kode! 
žmogus negalėtų džiaugties ir 
gerėties linksmais atsiminimais 
iš praeities, vietoje lindėjus ir 
pripildžius savo ir kitų gyveni
mą skurdu vien lik todėl, kad 
negali džiaugties tomis linksmy
bėmis visuomet. Ką gi jus ma
nytumėte apie keliauninką, ku
ris, liūdėdamas ir verkdamas 
sugrįžtų iš Šveicarijos todėl,1

gus, pagautas tu jausmų, lėčiau/ ant visuomet ir negalėjo visuo
li včpuoja, maisto virškinimas 
apsistoja, kraujo cirkuliacija 
silpnėja, veidai išblykšta ir akįs

kinis kalnais, upėmis ir klo
niais? Jo jausmai geri, jo akįs 
blizga, kuomet jis pasakoja a-

□mnrjnonDannnDODanaoEJOEjaagjjjfjEjanjjjjfjnfjjjgj

Keturios Pasitiketinos Gyduoles
nesmagus apsireiškimas, 

HU«Ulyari ikalaujanlis malonaus vaisto, loi 
ris patcngvinlų ašlrmii:, skausmu ir paliimsuo- 
tij skreplius.

gEVERA'S
Balsam for lungs 

(Severus Balsamas Plaučiams) yra malonus, 
tobulas ir atsakantis kosuliui, vaistas kiekvie
nam šeunynos nariui. Ir jauniausias kūdikis 
gali jį naudoti geriausiom pasekmėm. Jame ne
siranda jokis opiumas ar morfinas.

Kainos 25 ir 50 centų.

Šfllcifli I)ranesa i,pie savo buvimą atkartoti- ddlVIa! nuj (iaudėjirmų sausumu nosies ir 
galvos skaudėjimu. Yra geru papročiu panai
kinti šaltį pačioj pradžioj imant.

SEVERAS
Cold and Grip Tablets

(Severus Plotkelės nuo Peršalimo ir Gripo). 
Jie yra gerai žinomi greitam sulaikymui šalčio, 
prašai i n imu šalčio į dienų arba dvi, jeigu jos 
pamainomos laike ir sulyg nurodymų.

Kaina 30 centų.

Kaipo Linimenta o,»lenyj<: V"'*.-” fer;,i r . _ įneš galime patarti Jums
žinomos naminės gyduolės, garsinamos vardu

SEVERAS
Gothard Oil

(Severus <i<j(hardišk;is Aliejus). Tai yra geras 
Hnimenlas gydymui skausmų krutinėję*, pe
čiuose arba šonuose, reumatizmui; strėnų gėli
mui; ir bile kur yra žinoma, kad linimenlas at
neša pagelbą. Kainos 30 ir 60 centų.

—j . „ _

Strėnų skaLdennig|,:,,>l :is,:i1 Perina nuo ink- h; 0UCIIU betvarL-.s ir ,lcga|i hu. FJ
Ii apleistas. Atkreipkite atydą j šita gamtos 
persergėjimą. Prižiūrėkite dalyką ir imkite M 

SEVERAS g
Kidney and Liver Remedy q 

(Severo* Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų), lai Q 
5 ra galingas inkstams vaisias gydymui šlapina- 
iriosios ir pūslės l>etv;U’kių, strėnų skaudėjimo, ■■ 
kojų tinimo; apkvaitimo, geltligės, piktumo ir U 
rūgščių vidurių. . Kainos 75 centai ir $1.25. f’“.

By kuri iš šių ketinių gyduolių, arba by kuri kita i.š Severos gyduolių galima pirkti sav 
apiclinkės aptiekoje. Jeigu aptiekorius negali .Jums pristatyti, rašykite i

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, lowa

Iloract’ Flvlclier rašo:
“šiame a t vėjuje mirties at

sitikime, žmogus privalo pertik
rinti sau, kad persiskyrimas yra 
neatbūtinas ir neapšilenkiamas.

\ isuomel;

tuose atsiliki
muose.

‘’.Mvda i mirti turėtu buti to- *•4 V C
kia, kad ji sužadintų linksmins 
ir prakilnius jausmus. Kodėl 
netarti: “Ilsėkis ramybėje, ma
no numylėtini; žengk geresniu 
gyvenimai!, kuris yra pasekmė 
visokių gamtos apsireiškimų.

mano linksmybė, mano padėka 
yra sudėta jums, mano meile y- 
ra palaiminta ta linksmybe, ku
rią man suteikti; jūsų geri dur

suomei ir aš jūsų neužmiršiu.
(Bus daugiau.) .

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti graįit 

j trumpų laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiau 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

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

Orkestrą 
Praktika 

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

PEARL Ql)EEN
KONCERTINOS

Dabar patvirtintos Ir virti 
lietuvio, kurie gr» 

ir augštai rekomeijija koncertiną ir augštai rekomei 
duojama kaipo geriausia koncertin
padaryta Suvienytose Valstijose, h 
merikoje. Mes galime Jas parupir 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri ilsint 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Go
1M0 W 47 th St.. Chicago. I)

Tel. Yards 3651. AKUŠERKA ' 

(Mrs.A.VIOIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 

ii i jo j. Pasekmingai
patarnauju prie gim-i 
dymo. UŽdykų duodu 
rodę visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

I (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Hfl5TER .5T5TEH

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigą.
Visur rcucalinga daug kirpS- 

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Pntrenos daromos pagal Jų- 

sų mierą -bite stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Maater Dcaigning School
J. F. Kaanicka, Perdėtinls 

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

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

3119 S. Morgan St.. kertė 32 »t. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vsriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisą. uždar\las. 

Tolephone Yards 687

==t=
a . j

'■ '■ vphone 1273

M. SAHUD M. D
Šonan iii'SHS Gydytoju ir Chirurge 

Specialiuta* Moteriška, Vyr škų ii
Vaikų, thipgi Chro.ūakų L’cų
OFIHAR: 1579 M'hvaokec Avė..

mpas North Avė. Kambaryj 20 
VALANDOS: 8:30 iki JO išryto1

I :30 ik. 3 L- 7:30 ;1. 9 vukere j

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, I)c- 
signing, dcl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išniokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 

; $10. Phone Seeley 1643
SARA PATEK, Pirmininkė

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

kampas Ashland Boul., vir
šui banko, Room 600.

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

Prirenka vi»;<me tinkamus akinius, egtamt 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

783-88 Milwauker are., arti Chicaca ar. Iras 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iSryto iki rak* 
ruL Nydėliomia nuo 9 išryto iki 2 po pista

Tel. Havniarket 2484.

Telephone Yards 5032

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

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

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškar-AnEliškas
Angliškai-Lietuviškas 

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

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

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

| J ERB. Naujienų skai- 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

DR. A. A. ROTH
RC.ŠAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiataa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

933 S. .Ashland Avė., Chicago, III, 
Tefcphonc llayraarket 2544

VALANDOS: 10 11 ryto; 2 
7-—8 vakare. Nedaliomis 10-

3354 S. Halsted St,,
Ttlephone Drover 9693

3 popietų; 
■12 • dieną.

Chicago

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaijio patyręs gydytojas, chirurgus 
ir skuteris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telepbone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 8. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

•TELEPHONE YARDS 5834.

Dr. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11

331 ■> So. Halsted SL, Chicaio.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SP1NDULIAI
1121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Panedėlis, Sausio 21, 1918.
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to posėdyje,- laikytame

mmgam dai 
doin. Kom. parinkti 

ir pilnai 
kompetenčius asmenis. Jais yra:

I. šmotelis. A. Zyinontas.
Dr.

ur-rytinio ir piet-vakarinio katė-
laukai svarui

(“Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

Įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti 
numeriais,
išpildyt jų reikalavimą.

dienraštį pavieniais 
l oik I norėdamas, 

čionai 
s. kur

galima gaut nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais, štai 
jos:

Lincoln si. ir Mihvankee avė., 
tint piet-rytinio kanųio.

MiRvaukcr ir Paulina st.. ant 
šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ii' Mikvaukee avc. ant 
piet-rytinio kani|x>.-

Tie, kur norėtų gauti Naujie
nas į namus kasdieną, 
kitę užsiprenumeruoti 
nu” ofise. Chicagoj 
nas galima gauti per 
pačią dien.
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog

Palaidi, geriausi
Paprastieji ....

Kalakutai 
švieži .........
Šaldyti .............

ViStoa
. šviežios ...........

Gidžiai, švieži

Vid u rmiestyj.

State ir Madison. šiaurvakari
nis kampas (prie Boston storo).

ir Van Buren, ant abiejųpastotvt niu- , ... ... . ' 1 kampų, prie elevatorioriaus sto-reikianm au-| . 1 ‘ 1

Stati' ir 18 st., šiaurvakarinis '

sijos ir Tarybos Pild. Komite- 
veikiina bus pranešta vėliau. 
C.b. Liet. 1). T. Pild. Kom.: j

sek n t. P.* Jakavičius.

susirinkimas.
Kruvinojo Nedėldienio apvai- 

kščiojimas \Vest Side Auditori- 
ume vakar pavyko geriau nei 
buvo tikėtasi. Paskirtą valan
da svetaine ' "i Levo kimštinai

mt
šiaur-rytinio

nuilonč-

paČtą tą 
Buto galima užsisa-'

Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisą 1840 So. Hal
sted st., Chicago, III.

J. Aceris,
N-nų cirkui, užžiurvtojas.

VOKIETIJOS PAVALDI
NIŲ ŽINIAI

laivių, len-*

<>ciilų. Dar iit'- 
\ dbom minioje 
gyvu debatų apie

urvakarinis kampas.
Clark ir Van Būn u st., šiaur-

• vakarinis kampas.
Fifth Avarine ir Van Buren

i st. ant šiaurvakarinio ir piet- 
1 rytinio kampų.

l’ranklin ir Van Buren stI 
šiaur-vakarinio ir 
kampų.

Adams ir La Šalie st., šiaurva~| 
karinis kampas.

Franklin ir Madison sts.. aut 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam-j 
Kr.

Jackson blvd. ir Halsted st., j 
aid šiaur-vakarinio kampo.

Chicagos policijos viršininkas 
paskelbia šitai:

Sulig prezidento proklamaci
ja išleista lapkr. 16,1917, visi vo
kiečiai ateiviai, nepiliečiai. pra
dedant nuo 11 metų amžiaus, 
gyvenantieji Chiragoj. turi užsi
registruoti po mano, kaipo Chi- 
cagos miesto vyriausiojo regis
tratoriaus priežiūra.

vai. ryto, vasario 4, 1918, ir tę-

vimi gyrė, 
is Rusijos

nnt

, kad čia susiėjo du grii

. Ne. čia nebus susitaiky- 
painaiįiau. Mano many- 
bėtgi pasirodė esąs kluidin-

apie Kruviną-
idžiaia Rusi-

rusu, t 
lenkų ir

miglų kallx?tojani.
l okių entuziastiškų susirinki

mu retai matyti. Ypač yankių

kyli “šaltai’...
Iš kalbėtojų atsimenu 

mus: “Naujienų rudaki
rusiškai).

didžiuo-

m<-

pasimitė

Misi ri likimo pirmininkui su pa

duotui zmo- 
s ir lai- 
—Rep.

Naujieną distrikte.

llalsted ir W. 12 st.. ant šiau
rvakarinio kampo( prie 12 st.

Halsted ir W. llth st.. auti 
siaur-rytinio kampo (prie Klein

llalsted st. ir 18 st., ant šiaur-; 
vakarinio ir šiaur-rytinio kam-i 
PM- i

8 vai. vak. vasario 9. 1918.
Kas turi registruotis. — Visi 

Vokiečių imperijos, arba vokie
čių valdžios pavaldiniai vyriškos 
gimties, pradediuit nuo 14 me
tų amžiaus, gyvenantieji Suvie
nytose Valstijose bet nepatapę 
pilnais Amerikos piliečiais, turi 
registruotis kaipo ateiviai prie
šai (alien enemies). Turintieji, 
lik pirmas p<»pieras deklanmtai, 
taipgi gavusieji iš Lnited States 
Marshall leidimą gyventi apry- 
botose juostose, turi taipjau re-

llalsted ir \V. 22ud st.. anl 
siaur-rytinio ir šiaur-vakarinio

Bridgeporto distrikte.
Halsted ir Archer avė., šiaur- 
karinis ir piet-vakarinis kam-

Halsted ir 31 st.. ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

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

Kiekvienas Vokietijos ateivis 
priešas turi atsinešt su savim į 
registravimos vietų keturias sa- 
vo fotografijas, ne didesnes kaip 
3x3 colių, ant plonos popieros 
imtus. Registrą vimos vietoje 
bus suteikiamos visos reikalin
gos informacijos registracijos 
reikalu.

ant visu kampu.
,».i 16

Atlantic City distrikte.

ris neužsiregistruos pilnai bėgiu 
paskirto tani laiko, be kitų pa
baudų pažymėtų įstatymuose, 
gali būt dar nubaustas kalėjimu 
ir laikomas nelaisvėj visą laiką

Ant Wentworth avė. ii' 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

llalsted ir 17 st., ant šiaur-rv-
(Pasirašo:) H. T. Schuettier, 

Policijos Viršininkas.

Tolvn of laike distrikte.

\V. 17 st.. kampai Asli- 
(iross avė., šiaur-rytinio

Heruiilagc avė. (Jobu Karnels- 
kio kriaučša|)ėj).

\Vest Side distrikte.
Aid kampų \V. 22 st. ir Lea- 
tt st. Pas agentą A. Ambro-

(Shoe Kepairing Sliop). Ir kam
pas Blne Island ir Westvrn avė, 
prie Macormicko dirbtuves.

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų, 
-g Dabartinės gyvenimo aplinkybės* privertė mus pa- .
■ branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
H didelį.
■ Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
H gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi-

duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę vienių.
Šia senų tikrų "gyduolę gausite visuomet tokiame 

k pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
3 butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
p ,.1.0X01.,” o taipgi musų pavardė.
« Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
■ apt iekose. Galite‘gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių
. igubai daugiau, negu už 35 centus.

F. A D. RICHTER & CO.
NevvYork CjN.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Standi
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ...
Miltai
/ Vi bačkos maišas ...
( % bačkos maišas ... 

’ 5‘svaru bačkos maišas 
Rusriu Miltui

Bohemian style bač. 1.27—1.42 
Juodi, % bačkos ..
5 svarai ................
Graliam miltai 1 sv

Corn Meni
Balti ar geltoni ...

Mainas (įlomius), svaras 
Ryžiui.

Fancy head ..................
Rlue rose ......................

Bulvės (10 svarų)
N 1 Mis., Min., ir Dak. .. 26—29 

(Kena** 
. 19—22 
16 v,—19 
13—15»
svaras 

. 50—56 
. 46—53 
. 46—53

svaras 
32—35< 

. 31—34 
29—33 

tuzinas 
65—71 
48—55 

. 46—52
svarui 

. 16^—19^2 

........ 17—20

e

.. 8—8 ki
(Maišas » 

2.85—2.98 
1.45—1.51 
. 33—37c

Maišas
.. 1.20—1.32
....... 29—33 
maiš. 28—34

svarus
5__(j 14
švara* 
11—14

74-80 VVaahington Street

Pienas
Condensed, geriausias 
Vidutiniškas ...........
Evaporated. nesald. .

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

tiutterine
Plvtnse .........
Šmotuose .......
Vidutiniškas ,. 

hinušiniai
švieži extra .
Itefrigeratorių, extra 
Hefrigei atariu N 1 .

PunoR (beansi
Navy .........................
Lima .........................

slyvos, geros svariu... 
Vidutinės ...............
Prastesnės ...............

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

11—14
32—36

PARDAVIMUI
UŽ PKilAUSlA kainą parsiduoda 

barzdaskutykla, patogioj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų. Naujausi 
intaisymai, ant trijų sėdynių. Savi
ninkas eina kariuomenėn. Norintis 

•^1 hu'-’iį pigiai nupirk! kreipkitės lai
šku į Naujienų Ofisą, pažymint 163.

;:u pnžj->tamų iš Lietuvos, 
t iii Vainių ir Bikiny sodos, 

parapijos. Gyvenantis 
atsiliepkite. Aš gyvenu 

irma's au
te alsilie-

Gulbių, < 
Laukuvos 

25¥j— 31. Chicag<»jc
prie 1967 Cannlport avė, 
Kštas —priekis. Kurie ga 
pti prisiųskite atvirutę paduodami 
savo antrašų arba ateikite patįs. Iš 
Gulbių sodos Simus Pranciškaus 
Mockaus, Kazimieras Mockus.
1967 Canalport avė., Chicago.

29-31

svarui 
34—40 
30—37
svarui 
30—34 
22- 26
30--35
27 33 

dėžutės 
19-23 
27—33

žuvįa (salmon)
Pink ...........
Red Alaska .

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 

• šm'ote ............................... 30—35
Supiaustytas .. .............. 32¥2—39

Balta duona, svarui ................  8—9
Šitokiomis kainomis groserninkm 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik* 
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kat 
na, nepirkite, bet jieškokite tokitį. 
kurie parduos Jums Storais kaino- 
nut.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus Ra- 
manaueko, 
Lygumų parapijos ir 
Miežio, Sakalų sodžiaus, 
veno Argentinoje 
j< . ...arba kas žino praneškite jų adresus.

Monika Ramanauskaitė 
3625 Emerald Avė.,

kauno gub., Šiaulių pav.,
Pranciškaus

Pirma gy- 
dnbar Chicago-

Geistina, kad patįs atsišauktų

h.M’RA. Parduodu puikų pečių iŠ 
priežasties ėjimo mano vyro į ka
riuomenę. Juozapas Valentinas, 
3422 Parncll Avė., Chicago.

RAKANDAI
Juškienė, 
Chicago.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų praneiimua •kalbiam* 

M utmokeatiea. Pranešimai turi būt priduoti 
A vakaro, laUkeliu arba telefonu, Ganai 1508. 
Priduoti ta pačia diena, kada spausdinama* 
tisnraltis, nebegali būt tditi.—"Nauj." Red.

.. Sausio 22 d. Mildos svetainėje L. 
S. S. 4-toji kuopa rengia prakalbas 
paminėjimui Kruvinojo nedėldienio, 
kur 1905 m. Petrogrado gatvėse žu
vo daug darbininkų, ėjusių pas ca
rų maldaut duonos ir laisvės. Kalbės 
Naujienų Redaktorius d P. Grigaitis*. 
Kviečiame visus atsilankvti skaitlin
gai. .LSS. 4 kuopa.

LSS. 22-roH kuopos vakarus įvyks 
sausio 27, M. Meldažio svet., Kalbės 
“Naujienų” Redaktorius d. P. Grigai
tis. Apart kitko bus sulošat komedi
ja "Viduj klebonijos”, "Hutų Darže
lis” ir kitkas. —Komitetas.

Cicero Draugijos, kurios turite pa
ėmę svetainę nuo P. Pakšto dėl ba
lių, malonėkite ateiti ir pranešt man, 
nes man atpirkus tų pleisą yra neži
noma, kas turi paėmę svetainę. Ku
rie turite paėmę svetaine turite pra
nešti man už trijų nedėlių prieš jų- 
sų rengiamų balių, o jei nepranešite 
bus išrandavota svetainė kitiems.

Matt Jankaitis, Salės savininkas, 
1837 W. llth St., Cicero, III.

Cicero, 111.—Liet. Mot. Progr. Shh. 
43 kp. extra susirinkimas įvyks pa- 
nedčlyj, sausio 21 d. 7:30 vai. vak. 
Tanniliuno ir Gudgalio svetainėje.— 
Narės būtinai turite atvykti, nVs po 
susirinkimo bus lavinimąsi. Turime 
jau ir mokytojų. —Raštininkė.

LSS. 158 kuopos susirinkimas į- 
vyks utarninke, 22 sausio, 7 v. vak. 
John Gruss svetainėje, 1100 So. Cen
tral Purk avė., Chicago, III.—Visi 
kuopos nariai malonėkite būti susi
rinkime: turim daug svarbių reika
lu. —Rašt. F. S. Striška.

Laisvos Jaunuomenės Draugijos 
Choro susirinkimas įvyks sausio 21 
d. Radavičiaus svet., 936 W 33rd st. 
8 vai. vak. —Nariai malonėkite at
silankyti paskirtu laiku. M. Youdes.

Turime pranešti draugams ir rė- 
nu’6*'Hns, kad Chicagos Vyrų Choras 
persikėlė į naujų vietų — Mildos sve
tainę, 3113 So. Halsted gat. Choras 
dabar ten laikys savo susirinkimus 
ii- nuolatines repeticijas kožni} ne- 
dėldienį mp> 10:30 iSryto iki 1 vai. 
popiet. Draugystės, kliubai ir pavie
niai asmens, kurie turėjote kokių 
nors reikalų su viršminėtu choru, to
lesniu! bukite malonus kreiptis nau- 
jojon vieton —M .M. Youdis.

LMPSA. 29 kp. metinis susirinki
mas įvyks panedėlyj, sausio 21 d. 
7:30 vai. vak. Viešojo Knygyno kam
bariuose, 1617 N. Robey st.—Visos 
narės malonėsite ateiti paskirtu lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų, 

—Rašt. A. čepukienė.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbi mama kainos: 

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Stos Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

iNaujienas kasdien skaito 
tuksiančiai 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 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Kukanaužienės, Amilrjos Pocaitės ir 
nusbrolių Juozapo, Antano, Ignaco ir 
Benedikto Pocių, visi Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Geržgerio kaimo. Jie 
patįs lai atsišaukia arba kas juos ži
no malonės pranešti jų adresus. Aš 
atvažiavau iš Argentinos.

Veronika Stupuraitė, 
4317 So. Herinitage Avė Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Antano Pet
rausko, naeina iš Suvalkų gub., Kap
čiamiesčio miestelio. Seniau gyveno 
St. Louis. UI. Malonėkite atsišaukti. 
Tučiu svarbų reikalų. Jiisu sesuo— 
Petrauckiutė, po vvru Janciukienė, 
adressas: Mrs. M. Janciukienė,

Pajieškau savo pusbrolio. Jono 
Juškos, 18 metų kaip Amerikoj. Tu
rėjo farmų netoli nuo Chicagos. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos miestelio. Kadagini) so- 
elos. Ji** >>nt*> nr jį žinot
kite rji;«n pranerti .šiuo adresu:

Marijona Pctkaitč,
1121 \Vashburne «>vc., Chicago, III.

Už $56 NUPIRKSI $200 dvigubais 
spnngsais phonografą, 2 Jewel j 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotų ir ir ke 
lėtą rakandų už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus ] 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 I 
manesiui 1520 N. Western Avė.. 
(IhicriHo. I1L

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO anglių kasy

klose. Kas žinote, kur galimų gauti 
to darbo, atsišaukite:

Slefendor John 
Chicago Beach Hotcl,

51 and Cornell avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU janitoriaus darbo, es- 
mi atsakantis tame darbe. Moku pri
žiūrėti boilerį. Kam reikalingas, 
malonėkite atsišaukti. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
F.smi nevedęs, 40 metų amžiaus.

L žalimas,
726 VV. 18 st., Chicago, III.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius^ beveik naujus, rakandui 
už retai pigią kainą, $125.09 sekly, 
čios setas, tikros skuros, ui $20. Vfr 
hausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. 8i« 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsiimi- 
kitę tuojąus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzic avė., arti 22-ros gatvės Chicago, III.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

JAUNAS VYRAS —pajieškau kam
bario ir užlaikymo prie gerų žmonių 
Town of Lake apielinkėje. Atsišau
kite šiuo adresu: No 161 "Naujienos” 
1810 So. Halsted St.. Chicago, 11b

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skutos, di- 
vonus, 59.00; misinginės lovos, 822. 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 victrola, defrnenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210i00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd.. 
arti Kedzio Avė., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
■t ■ afe afe n ■ Vyrams ir Moterims VI.II A U D A I S0K10S metnloį I U K H U I nrbn medžio dirbamose|< Oi 11 U ̂ 1 I finuose, fabrikuose, ho-

teliuone, restoranuos, •«- 
iunuo.se, ligonbučiuone, raStindse, sankrovose, 
namuose Ir tt. Pamatykit musų DIDELI »u« 
rc.fią Otriausio* mokestis.

Advance Employment Exchange 
ž-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALINGA vedusi pora, moterč 
neinanti darban, prižiūrėjimui na
mų. šeimyna, aš ir 12 metų mer
gaitė. Aš estui akušerė ir man rei
dą išvažiuoti iš namų. Duodu kam- 
>urį už dykų. Meldžiu atsišaukti.

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

Vyrišky Drapany Baigei
*Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės mu 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ove.- 
kotai, vertės nūn $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdiei ą, uedėliomis ir v* 
karais.

S. G O P i) O N
1415 H Halsted St. M

RANDAI
TURIU DEL Išrandavojimo 4-rių 

kambarių flatą, su rakandais. Kam
bariai tinkami mažai šeimynai. Iš 
randavoju už visai mažą primokėji- 
ma. Juozapas Adomaitis, 
3636 S. Union avė., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

NAL’JAS 4 ii- 4 kambarių mūrinis 
namas prie 39-tos gatves arti Crjuio 
dirbtuvių, dviem lovom miegamieji 
kambariai, maudynės, karštam van
deniui kubilai, kieto medžio grindis, 
china klozetai, gatvė ištaisyta ir iš
mokėta. $3650.60 grynais pinigais. 
Suteiksime didelę paskolų pirkėjui.

MCDONNELL, 
2630 W. 38 St.. Chicago, III.

Jūsų Akys
gali reikalauti 

gydymo arba a- 
kinių.
Mes galim jum 

tą pasakyt. Jeigu 
reikalinga aki
nių, juos galima 

L gauti musų op- 
tiškame depar- 
tame.

Kainos nebrangios.
1O metij Paauksuoti 

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

$3, 4, 5, 6, 7, 8, 
$5. 6, 7, 8, 9, 10 
atkreipiame ypatingą 

į mokyklą lankančius 
Jeigu jums skauda

AMATŲ MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!, 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyi 
tės, stenografijos, typewrlting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, • 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt* 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki S:Jt> 
3106 So. Halsted St., Chicago, II)

Mes 
(lomą 
vaikus. „ ___  _____
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užtikimą akių 
gydytoją ir chirurgą, gyvenan
tį Chicagojc virš 26 metų.

IŠKABA BESISUKANTI 
...........ŠVIESA

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

The Fair 
VALANIX)S: 9 iki 7:

Nedėldieniais 10 iki 12.
-7

PARDAVIMUI

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

PARSIDUODA 2 ‘shovvcase’ai” ir 
3 "svallcasc’ai”, kur galimu vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba |gro- 
serio krautuvėse. 1 "seifas” dvigu
bom durim, 1 "benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Mille.r, 
2128 W. 22 st (Storus) Chicago.

PARDAVIMUI žuvų sankrova ir 
grosernė. Nuo seno laiko išdirbta 
vieta, gerai eina prekyba per 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 
anglų kalboj.

J. GOODMAN, 
1806 S. Halstbd St., Chicago.

31—35 7301 Domild uve., CJėveland, Ohio. cago, III,

GI'RA PROGA BARBERIUI.
Pigiai, už nu.sę kainos, negu man kai
navo, parduodu barber shop. Biznis 
išdirbtas per daugelį .' metų. Vieta 
nuiki.7* Pardavimo priežastis—perku 
forma Luisianos valstijoj ir noriu ko 
greičiausia išvažiuot. Kreipkitės nas 
savininkų: 3116 S. Halsted st., Ga

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboj

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

1840 So. Halsted St
Chicago, IIL

Ka-tik išėjo iš spaudos

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorine, 
išvedęs scenom Račkulj, 
bėgai lestingai pašiepia 
nesubrendusius klerfca- 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštn 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.
Gaunama ‘‘Naujienų” 

Knygyne.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujieną 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

7*

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
-Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, 111.
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t Moralybes Išsivysimas i
§ Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje J 
X lybės išsivystymų. * g

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- X 
x Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino ? 
X Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c. X 
? "NAUJIENOS”
0 1840 So. Halsted St, Chicago, III £

iunuo.se

