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Rusijos Darbininku Kongresas Atsidarė
Svarsto Rusijos tvarkos

pamatus
.... .  “ Tmckio IIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHšaukti.

pampinti jiems speciali trauki-

Vokiečiai sako Lietuva norinti 
prisidėti prie Vokietijos

duodami kaipo priežastį tai, kad 
kadangi Rusija nenori priimti 
Vokietijos sąlygų, komisijos bu
vimas Petrograde yra bereika
lingas. Trocki atsakė, kad vo
kiečių komisija neturi apie lai 
rupinlies ir kad taika galiausiai 
bus Įvykinta. Komisija spyrė
si. kad (raukinis butų prireng
tas, o Trockis spyrėsi, kad dele-

RUMUNIJOS UI JT IMATO
MAS RUSIJAI

Reikalauja satisfakcijos 
už areštavimą ambasado
riaus ir ištraukimo iš Ru
munijos rusų kariuomenės

CZERNINAS ATSAKO 
PREZIDENT. WILSONUI

Sutinka su Wilsono princi- 
pais ir galėtų pradėti sva
rstyti apie taiką.

Austrija ir Vokietija at
sakfr Wilsonui

TREČIAS RUSIJOS DAR
BININKŲ IR KAREIVIŲ 
ATSTOVŲ TARYBŲ KON
GRESAS ATSIDARĖ.

tomai bijodamos! kategoriško 
atmetimo jos reikalavimo leisti 
sugrįžti jai į Vokietiją, nutarė 
pasilikti Petrograde dar trims 
dienoms.

kareiviais.
Datigelyj vielų fortifikacijos 

liko sunaikintos, kas daro pasi
priešinimą negalimu dabartinė
je linijoj net ir su gerais karei-

Kongresas svarstys taikos ir Ainis. >į
karės klausimą. Rusijos Įvairus štabo skyriai turės 
armijos padėjimas kuo- greitai nustoti vrikę delei betva- 
blogiausias.

True Iranslation filed vvitli the post- 
master ai Chicago, Jundltry 26, 1918, 
>as required by the act of Oct. G, 1917

PETROGRADAS, Sausio 25 
Neseniai Rumunijos karalius su
šaukė Jassuose sosto tarybą ir 
suformulavo ką čia skaitoma ul
timatumu Sovieto valdžiai Pet
rograde.

Jis reikalauja satisfakcijos už 
areštavimą Rumunijos
sadoriaus Rusijoj, grąsindamas, 
kad nebus gauta gvartmlija. le- 
gacija apleis Petrogradą.

Jis taipgi reikalavo, kad vi
siems’ rusų kareiviams butų pa
liepta iki tam tikro nuskirto lai
ku evakuoti Rumunijos terito-

amini-

True translalion filed vvith the post- 
master at Chicago*, January 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, s. 25. Sulig 
Eschange Telegrapli pranešimo 
iš Copenhageno grafus C.zernin 
kalbėdamas vakar prieš parla
mento atstovus apie I I punktų 
prezidento Wilsono kalboj apie 
karės tikslus pasakė, kad Aus
tro-Vengrija ir Amerika beveik 
sutinka apie didžiuosius princi
pus naujo susitvarkymo po ka-

Wilsono ir Lloyd George taikos są 
•lygos Vokietijai nepriimtinos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 26, 191 K.

rkės ir tuo bus sugriautas eko
nominis armijos gyvenimas.

TAIKOS TARYBOS NE- 
PASEKMINGOS

Sako Leninas.

as required by the act of Oct. 6. 1917.1 LIETUVA NUTARUSI 
-1141x44' ’ 1 IBZ'HHT ■ \ A V IM I AF/AIZ’ TT7*LIKTI DALIMI VOKIE

TIJOS
PETROC. BADAS, s. 2'».

Trečias visos Rusijos darbinin
kų kongresus atsidarė seredos 
naktį Taiiridos minuose, kur 
buvo susirinkęs trumpai gyva
vęs Steigiamasis Susirinkimas.

Pirmininkas centralinio Dar- 
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta- ( 
rybų pildomojo komiteto, Svcr- 
dlov, kuris pirmininkavo ir kon- ( Visos Rusijos Sovietų koi|.venei- 
grese, paprašė kongreso tuojaus jn VHkur pnidėjo darbą. Cžbai- 
nuspręsti kokiais pamatais jis pinną posėdį šįryt 5 vai., 
pabudavos Rusijos vaisinę: “Ar Leonas Trocki pasakė Nveikina- 
ji turi likti visų klesų valdoma ' mąją kalbą varde liaudies komi-

True transhition filed with the post- 
mastei* at Chicago, Januaėy 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sako vokiečių delegatai 
taikos tarybose.

šiandie gautomis iš Petrogrado 
žinipmis. bolševikų valdžios pre
mjeras paskelbi: apie nepasiseki-

f master at Chicago, January 26, 1918, 
■js recpiired by tne act of Oct.6, 1917

PETROGRADAS. Sausio 25 NEĮSILEIST JAPONIJOS 
KAREIVIŲ

Liepia bolševikai Vladivos
toku! ir Charbinui.

Ilillllllllllllllllllllllllllli

Vokietijos juri
ninkų maištas

Grafas C.zernin aplikavo sa'Vo 
pranešimą apie nckuriuos Wil- 
sono pasiūlymus pasakymu, kad 
Austro-Vengrija rems Vokieti
ją

“Man aišku,“ sakė Czemin, 
“kati apsimaiuymas nuomonių 
tarp Amerikos ir Austro-Veng
rijos galėtų sudaryti pradžią 
laikos diskusijų tarp visų vals
tybių, kurios dar neprisidėjo prie

True Iranslation filed wi|h the post1 mastei* ai Chicago. .lanuai y 26, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.
SKIRTUMAI AUSTRŲ IR VOKIEČIŲ PASIŪLYMŲ.

Hertling sAko:

Nekurie prezidento \Vilsono 
principai gali būti priimtais, liet 
visi kartu pasiūlymai yra neuž- 
ganėdinantįs.

Lenkijos klausimas bus nu
spręstas Vokietijos ir Austro- 
Vcngrijos.

Rusijos teritorijos evakuacija 
yra klausimas, kuris paliečia 
vien Rusiją ir centralines vals-

('žeminas sako.
Austro-Vengrija ir Amerika 

beveik sutinka apie principus su
sitvarkymo po karės.

Patįs Lenkijos gyventojai nu
spręs savo likimą.

rentimo kontribucijos 
kalaujama iš Rusijos.

ir “nė 
nerei-

VOKIETIJA NEATIDUOS
ALSACE-LORRAINE

kalbos apie 
Lorraine.

atidavimą Alsace-

44 JUlUNINKAI NU
ŠAUTI.

valstybe, ar valdoma proletaria
to diktatūros”.

Po lo, sakė pirmininkas, kon
gresas turi išrišti taikos ar ka
res klausimą.

Sverdlov prašė kongreso pa
tvirtinti Darbininkų ir Kareivių 
Atstovui Tarybos patvarkymą, 
atiduodantį visą galę proletaria
tui ir užgirti veikimą valdžios 
komisarų, ką Steigiamasis Su
sirinkimas atsisakė svarstyti.

Kongrese atidarant dalyvavo 
G25 nanai. daugiausia darbinin
kai ir kareiviai, su nedideliu 
skailium jurininkų ir moterų.

Delegatai pagiedojo “Interna
cionalą” ir triukšmingai pasvei
kino bolševikų premierą Leni
ną. 4

Armija visai sudemoralizuota.

Maj.-gen. Bonč-Rruevič. vir
šininkas štabo Rusijos fronte 
savo raporte vyriausiam koma- 
nduotojui praporščikui Krylen- 
ko, piešia tamsų paveikslą apie 
Rusijos armijos padėjimą. Jis 
sako, kad armijos organizųicija 
yra visai sudemoralizuota, ofi- 
cieriai yra neišlavinti ir palaiky
mas disciplinos yra negalimas.

Jis sako, kad vienatinis išga
nymas armijai, vienatinė proga 
padaryti didesnį pasipriešinimą, 
yra įvairių armijos dalių pasi
traukime prie gamtiškų apsigy
nimų, kur turi būti padaryta pil
na reorganizacija
priežiūra išlavintų vadovų.

Daugelis dalių vakariniame v s tarybas atskirai nuo liaudies 
fronte yra visai atdaros. Dauge- komisarų.
lyj vietų yra tik 210 pėstininkų 
vienoj mylioj. /

Rezervai atsisako pavaduoti 
kareivius tranšėjose ir kareiviai 
pulkais bėga iš armijos.

Komunikacija yra sutrauky
ta ir tik kuli arkliai likę. Vielų
užtvaros suiiajkiiitos, kad pa j kiečių delegatų 
Į. n ;. imi . bnili.is imasi ir apsi ( liaudies komisaru 
iii.mmii’i daiktais su vokiečių legatai, kurie matomai buvo at-

puikų, po

snru. Jo kalba tesėsi 20 minu-* * 
tų. Jis pasakė:

“\Vilson;is, Lloyd George ir 
Cleinenceau negali suprasti in
ternacionalistų judėjimą”. Jis 
taipgi sakė,, kad “Rusijos pozici
ja yra labai kritiška jos pastan
gose įvykinti taiką”.

Vokiečiu akyplėšiški pienai.
Taika yni svarbiausiu valan

dos klausimu. Visa konvencija 
įdomauja, ar yra koks-nors iš
rišimas šios problemos. Abelna 
situacija Brest-Lilovskc yra da
bar gana gerai suprantama, ka
dangi laikraščiuose tilpo išaiški
nimai Vokietijos akyplėšiškų 
siekiniu.4

Liaudies komisarai ir Rusijos 
delegatai yra pesimistiški ir nu
siminę. Dr. von Kuehhnann pra
nešė jiems, kad spigliuotųjų vie
lą užtvaros rytiniame fronte su
daro ateities Rusijos-Vokietijos 
rubežiu; kad Lenkija, Kurliandi- 

ir Lietuva jau ganėtinai išrei
škė savo norą likti dalimi Vokie
tijos imperijos, ir kad rusai gali 
“žaisti“ su socializmu Rusijos 
teritorijose, bet reikalaujama, 
kad jie nelįstą į Vpkiejos terito
rijas, tikrąsias ar užimtas, ku
rios yra į Vakarus nuo priekinių 
tranšėją liniją.

Ukraina yra atsiskyrusi.
Ant kiek paliečiama Vokietija, 

l’kraina (tiri atskirą ir skirtingą 
valdžią nuo didžiosios Rusijos ir 

; sulig sutarties su Vokietija, jis

True trauslation filed with the post- 
master ai Chicago, January 26, 1918, 
as recjuired by the art of Oct. 6, 1917.

PETROGRAD, Sausio 25.
Liaudies komisarai šiandie tele-

ir ('herbine tvirtai priešidties iš
sodinimui ar įėjimui japonų ar 
cbiniečių kareivių nuo karinių 
laivu.

PASKENDO DU VOKIE
ČIŲ KARIŠKI LAIVAI.

Užvažiavo ant savo minų.

True translalion filed with the pus1- 
master at Chicago, January 26, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6. 1917

COPENHAGEN, Sausio 25.
Minų laukai, priklausantis vo
kiečiams, paskandino pereitą įle- 
dėldieni du vokiečių lorpedinų

Tik 17 žmonių iš A-79 į gulos iš
sigelbėjo. kiti gi visi žuvo ant 
abiejų laivų. Ir išsigelbėjusieji 
panešė daug vargo beplaukdami 
per I dienas atvirose jurose. Iš 
jų lai ir patirta, kad minųdau- 
kii priklausė vokiečiams.

NAUJAS STREIKAS 
AUSTRIJOJ

Jurininkai Hamburge atsi
sakė klausyti paliepimų. J 
juos šaudyta.

True translalion filed with the post- 
mastei* at Chicago, .Irtnitnry 26, 1918. 
as rcquircd by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Sausio 25. T Iš 
Amsterdamo j Daily Express 
pranešamu, kad iš vokiečių lai
vyno inžinierių lieiitenanlas. ku-

ni č

mi

Manomu yra, kad Vo’kietija 
nori priversti Rusiją užmokėti 
už nuostolius, padarytus Rusi
jos armijos Rytinėj Prūsijoj.

Barniai su vokiečių komisija.

Keletas barnių įvyko tarp vo-
Petrograde ir

100.000 darbininkų sustrei
kavo Pragoję.

True triuislatįon filed Wttn tne post- 
masler at (’hit-ago, January 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

ZCRICll, Sausio 25. Iš Vie
nuos pranešama, kad ketverge 
sustreikavo tOO.OOO darbininkų 
Pragoję (Cechijoj). Dideli put- 
kai streikierių per visą (liepą pa
rodavo gatvėmis.

Jau kelinta diena čia negauna
ma austrų laikraščių.

VENGRIJOS PREMIERAS
REZIGNAV ES

užsiganėdinimas tarp vokiečiu 
laivyno jurininkų yni didesnis, 
negu armijoj. Jis tvirtina, kad 
buvo svarbių sukilimų, j 
tarp minų gaudytojų įgulų.

150 atsisakė klausyti.

Tris savaitės atgal eskadra
nu gaudytojų laivai a įplaukė į 
Hamburgą po ekspedicijos; lai
ke kurios susirėmime su anglais 
žuvo 3 žmonės ir vienas laivas 
pagadinta. Pirm negu jurinin
kams leistu išlipti, jiems prane
šta, kad jie turi už valandos grį
žti prie tarnybos. Jie paprašė 
laiko poilsiui. Hamburgo ko- 
manduotojas atsisakė, po ko 150 
žmonių atsisakė jo klausyti.

Prigirdė lieutenantą.

Cž valandos atėjo lieutenan- 
las vardu Wagner ir paliepė ju
rininkams grįžti į savo laivus. 
Jie atsisakė. Lieti temintas pra
dėjo juos keikti ir du jų užgavo. 
Jis liko įmestas į vandenį ir pri
girdytas.

šaudė j jurininkus.
Komanduotojas, kuris dabojo 

sukilimą, pasiuntė motorinį lai
vą su dviem kulkasvaidžiais, iš 
kurių pradėta šaudyti j jurinin
kus, 11 jų užmušant, o 73 sužei- 
<lžiimt. Kiti liko areštuoti ir nu
teisti nuo penkių iki 20 metų ka- 
lejinuin.

Trur Iranslation filed with the posl- 
niiisler at Chicago, January 26, I9t8, 

Vokiečiu di’-Lis reguircd by the act ofOet, 6, 1917.
COPENHAGEN, Sausio 25.

Austro-Vengrija ir Amciika, 
C.zernin sakė, yra dvi kariaujan
čios šalis, kurių reikalai ma
žiausiai įpinti. Jis charakteri
zavo prezidento Wilsono kalbą 
kaipo svarbų žingsnį linkui Au
stro-Vengrijos pa žvalgos ir kai
po turinčią tuos pačius pasiūly
mus, prie kurių Austro-Vengri
ja mielai prisidėtų.

('žeminas sakė, kad palįs Le
nkijos gyventojai nuspręs savoi •
likimą. Lenkijos klausimas 
neturi atitolinti taikos ne vienai

Kancleris Hertling prašo tai 
kininkų duoti naujus pa* 
siūlymus.

tikrino, kad 
nereikalavo

norės susiartinti su Austro-Ven
grija. toks susiartinimas Ims 
sveikinamas.

BERLINAS. Sausio 21. Kan
cleris von Hertling savo kalboj 
prieš reichstago komitetą, laiky- 
toj šiandie, reikalavo, kad esan-•
čių karėje su Vokietija šalių va
dovai išstatytų naujus pasiūly
mus. Sąlygos išdėstytos pVezi- 
dento Wilsotio ir premjero Llo
yd George užveria nckuriuos 
principus, kuriuos Vokietija pri
imtų, bet visi kurtu pasiūlymui 

yra neii/.ganėdinaiilis.
Kalbėdamas apie prezidento 

Wilsono 1 I punktų pasaulinės

lija niekad
gimo Belgijos per prievartą.

Jis sakė, kad I junki jos valsty
bės klausimas bus išrištas Vo
kietijos ir Austro-Vengrijos.

Kada visi kiti klausimai bus 
išrišti Vokietija bus pasiren-

prij mi

SOCIALISTAI PRIEft VO
KIETIJOS KARĖS 

TIKSLUS

Scheidemann aštriai smer
kia kanclerio kalbą.

kimo žmonių pagimdė skirtu
mą tarp Vokietijos ir Austrijos, 
bet kompromisas turi būti pa
darytas. Skirtumas pažvalgo- 
se nėra toks didelis, kad galėtų 
pateisinti panaikinimą laikos ta
rybų.

“Aš nereikalauju iš Rusijos 
ne metro teritorijos ir nė renti
mo kontribucijų”, sakęs Czerni- 
nas, “ir taika galės įvykti, jei 
Rusija laikysis tos pažvalgos, 
kurios ji, matomai, mano laiky
tis”.

sake komitetui, kad susitarimas 
butų galimas padaryti pirmuose 
keturiuose punktuose*.

liutu sunkumu susi-* <
{.irime.

pirmiausiai turi Imti

NEPRIARTINA PRIE 
TAIKOS.

Hertlingo ir Czernino 
kalbos.

True translalion filed \vilh the post- 
master at Chicago, January 26, 1918, 
as reąuircd by Ine act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, s. 25. Ne
matoma čia jokio priartinan
čio žingsnio prie taikos kal
bose, laikytose Berline ir 
Viennoje vokiečių kancleriu 
ir Austrijos užrubežinių rei
kalų ministeriu apie centra- 
llnių valstybių karės tikslus.

BiTrUNAS, Sausicf 25. Vie
nuos telegramn seredos vakare 
į vokiečų laikraščius sako:
bas atnaujintas visose be išėmi
mo dirbtuvėse. Pranešimai iš 
provincijos sako, kad darbiniu*

- kai beveik visur sugrįžo j dar-j jos.
bą”." Jis tikrino, kad negali būti ir

Vėl pranešama šiandie apie re- 
z.ignavimą Vengrijos premiero 
Wekerlc, kas parodo, kad Aus
tro-Vengrijoj politiškas nera
mumas tebesitęsia. bą”»

Dar

1'ruc trauslation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, January 26, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Sausio 25. Di
džiumos socialistų vadovas Phi
lip Scbeidemann visai nesutiko 
su nekurtais punktais kanclerio 
Hertlingo išdėstytos Vokietijos 
pažvelgus į Wilsono ir Lloyd 
George kalbas.

sakymai
palikti Austrijai, bet ten kur pa
liečiama Vokietijos reikalai, jie 
bus energiškai apginami.

Hertling sakė, kad klausimas 
apie sumažinimą ginklavimosi 
yra atviras diskusijoms. Kanc
leris pridūrė, kad finansinis sto
vis visų Europos šalių po karės 
galbūt padarys didžiausią įtek
mę į išrišimą šios problemos.

Alsace-Lorraine.

Kaslink Alsace-Lorraine gra
fas von Hertling tvirtino, kad 
los provincijos yra beveik gry
nai vokiškos ir kad jos išplėšta 
nuo vokiečių per prievartą. Vo
kiečių atsiėmimas 1871 m. buvo 
neužkariavimu svetimos terito
rijos. bet disaneksija. Tas bu
vo pripažinta tuo laiku balsavi
mu Francijos parlamento ir vie
šosios nuomonės Anglijoj.

Svarstys vien su Franclja.

Kancleris toliau sakė, kad Vo
kietija nenori aneksijų per prie* 
vartą, bet klausimai apie šiauri
nę FrunCiją gali būti svarstomas 
vien tarp Francijos ir Vokieli-

A

kalbą prieš reichstago komitetą. 
Schcidemaim'as išreiškė nepri
tarimą valdžios pažvalgai. Jis 
užreiškė, kad karė submariįlo
mis, kuri įtraukė Ameriką į ka
rę. nepasisekė.

Jis taipgi apgailestavo, kad 
kancleris von Hertling neskaitė 
prezidento Wilsono kalbos kai
po teisingą deklaraciją už tai-

.lis taipgi pasmerkė Hertlingo 
užreiškimą, kad Alsace-Lorrai
ne turi pasilipti prie Vokietijos, 
išreikšdamas nuomonę, kad jei 
Belgijos klausimas butų išaiš
kintas, Alsace-Lorraine proble
mą butų galima išrišti.

Nori pripažinti bolševikus.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, January 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
t LONDONAS, s. 25. — Pra- 
basadorių tariasi apie for 
nešama,. kad nekurie iš am- 
bolševikų valdžios, žinia ne- 
malį jų valdžių pripažinimą 
paduoda kokie ambasadoriai 
tHiiasi, tiepj nurodo apie ja 
galutiną nuosprendį.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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pilki skuriiiiai čeverykai, II colių 
augsi uini 
ji kaina

Žalčio tarnai ..........
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daugiau žmonių, 

nauji ne- 
vcidtii Imsi išsklaidė

Hiislulis, Vaidevučių sūnūs ...................
Vainis, Vaidevučių sunūs .....................
Auske Vaidevučių duktė ..................... .
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Baniulė, augintoja dievaičio vaistančio, 
Kaimietes merginos

kuždėjo Kolia. 
it tyrei p tos i 

nei praeiviai ir alo- 
ir lie kerštingai 
Jisai stovėjo ta- 

rimlvse.

12lh St. Tel. Kedzie 8903 
Paulina. Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Loula Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tb 
St., Chicago, III.

PROGRAMAS RENGIAMOJO X 
Žaltys, žalčių karalius, vandeninis 
Gulbi-Dievailis, sergėtojas žmonių, 
Vaidevutis, ūkininkas ................... '..
Audrone, jo pati ...............................

<*iji kambarį 
ryj buvo dm

Nuolatinis užėsis 
pažįstami 
jo mintis apie įkyrųjį studentą. 
Vėlėje liko lik sunki neramumo

Jan. 27, 1918
T., 3312 S. Morgan st.

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros
CARR BROS. WRECK1NG CO.

3003-3039 S. Halstcd St.. Chicatro

ir PERSTATYMU paminėjimui KRUVINO NEDĖLDIENIO 

Rengiamas L.S.S. 22-ros Kuopos, įvyks
Nedėlioj, Sausio 27 d. 1918m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Placc. Chicago

Rengiamas L. S. S. 235 Kuopos įvyks
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO (Jan.) 27 d. 1918, 7 valandą vakare
K. of P." SVETAINĖJ, 11037 Michigan Avė., Roseland, III

pasitraukė į šalį 
Imu siūbavo 
sukosi ratu. . 
dus, kad kas 
kęs ja sunkia 
sų v?idai jam ro 
lesti, be kaktų ir kaklu 
lik gili, tamsi peliiiš; 
žvalgėsi j jj baisios

šiame veikale bus vartojami tikrai lietuviški įrankiai, I 
’ . t. L. M. Dr-stC
prabočių tikrų būdą.

r. , . j .... , , ,• ------ <?—sMosėJus; surinko
linkės tautiškas rankų darbo drapanas, kaišytinius žiurstus 
lūs marškinius, ir pakvietė režisieriaul M. Dundulienę, km i 
rengė lietuviškai scenai didžiulius veikalus ..........
čianie ne vien lik Chi<

MILDOS SVETAINĖJE (ant 2 ir 3 lubų)
3138 So. Halstcd St., kampas 32 st.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25c porai
Kviečiame visus atsilankyti i viršnrinėta Baliu

Pusiu ha __ ......
vytuškos, verpluvas, lanktis, karšl’uvai, dalgiai ir tt 
deda visas paslaugas, kad atvaizdinti

toki'l 
jį pirštais ir rei- 
inimu. Kolia Iv i *

neišlaiko, ir 
Grindįs tar

po jo koių, sienos 
Galva svaigo, ro- 

nors butų sutrcij- 
nesvaria slciįa. Vi-

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites į šį 
puikų balių, nes bus su įvairiai pamar
gintais šokiais kaip tai: Grand March, Snow 
Bali, Gents Rob, Ladies Rob, ir Moon Light, 
taipgi dar grieš vėliausios mados lietuviškus 
ir angliškus šokius iki 3 vai. ryto.

Kviečia Dr-ste L. Mindaugio.

i iip neištikimai žiuri į mam 
į nmtmč Kolia. Sekioja be 
I ios matomos pricžaslu 
cos, akimis prarytų...
I nogi jis mano mane esant? Ga
li būt mano, kad a,š esu nederu 
i jas dėl jo bičiulis, ar. paprastai 
jum netinka mano fizionomija., 
beliket'ai jis prisiminė savo ii 

ij švarkų su baltu pamušalu 
Lurį jiš kiek galint stengėsi už

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevillaus Permainų.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoina ir 

1c ir jžc kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN .
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stip.ret, gerai dirbt, 
išsivalė. Nervai čiuė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Boa- 

tebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas 
tų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
teria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 

>s ir nakties. Dabar jaučiuos 
dų dekuoju SaJutaras rnylistųLge- 
augain ir pažįstamiem ši lokiais

(ikatoi
•alvon.
lolia.c

dip be
ii stač

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telophone Hiiymuiket 254 t

Mos turimi' šimtus kitokių sur įsų tuo pačiu bildu 
apkaiuuolų sulig jų 
ir nusipirk Ii ką jus 
išnaujo pakils.
Atminkite, kad mes turime dideli sandelį čeverykų 
merginoms, vaikams ir vaikinams, ir mes nupigi 
iiome jų kainas kaip ir kilų.
Ateikite anksti ir pasirinkite guriausius.

REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAI
Ar Jų»ų name jau randasi puikus Rusijos Revoliucijos paveikslai? 
Jeigu dar ne, tai nusipirkite tuojuus. Kainu 25c.
J. B. AGLINSKAS, 3316 S. Halstcd St., Chicago. Tel. Boulvard 7328

Kalbės Naujienų Redaktorius d.P. GRIGAITIS. Be to bus su
lošta dvi komedijos: “Rūtų Darželis” ir “Viduje klebonijos”. 
Bus ir daugiau visokių pamarginimų. ’ Programe dalyvaus 
gabiausios Lietuvių lošėjų (artistų) spėkos. Todėl, gerbiami 
lietuviai ir lietuvės, atsilankykite visi, o tikimės, kad pilnai 
liksite užganėdinti, nes 22-roji kuopa niekuomet dar nesuvylė 
publikos savo parengimais. Kviečia visus L$S. 22-roji Kp.

kaip staklės, 
5 “Apšvieta” 
. Ji pakvietė 

iš visos apie- 
juostas, siuvinė
jai! nekartų pei

li) kvie- 
Ateikite, pamaly- 
ną ir padorų jau- 
— ;j.», nes šitokį 
eiktdanja nemaža

K'ij-t-y-i' -yr---.-'- ■■ ■
> Wte'Š' AN ę

». M. MASIROF?, 
J«1 jų« a«rgat« Ir reikalaujate patarimo arb» 
Uekoriua RueiJoj viri 10 metų. Amerikoj 
padaryti bitą kokiu* rutiiku* vai»to». Ai rtkoiaunduoju tik GltUliS. deki* 
ariturao įmonių B. M. MBaiKOn “ ................

t <l|\iugų akim.
> Ruda, padengta ilgu 
ligura išties priminė 

l’ranla. c
•gi aš vienas turiu švar

l'odcl pamatyti šį veikai 
igos visiionienę o ir visos apielinki-s.
i| Lietuvi), darbščius jos žmones, linksmų i 

Ininų, (aulinius šokius, gražias dainas. Ateikite brolužiai ir sesutės 
veikalų negreitai kas nors surengs, kadangi jo surengimas reikalai 
darbo ii‘ daug pinigo, dėlto ir sunku bilc kam jį surengti.

rikiytų kainos, palyginamai su veikalo puikumu, tai labai žemos tik 35c 
ir augščiaiL Svetainė atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai 6:30 vai. vakare. 
Kurie norite pamatyti visų veikalų, nesi vėluokite. Kviečia visus RENGĖJOS

DR. A. J. K A h ALIUS
Gydytojas- Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
fl21 N. Westeru

Valandos: >—12 ryku 2—• 
vakare.

........... L Yuknis 
.. I. Yokubonis 
......................................... X .Kidvaičiutė 
...................................... A. žemaičiulč 
....................... Pclraičiule-Maliorienč 
V. Briedis, A. Briedis, B. Baleckiulė 
. ..... I. Stasiūnas 
...................................... O. Kalvaičiulė 

................. S. Yuknieue, M, žeiuaičiiilė, A. ž., O. K. A. K„ 
M. Yurgaitienė, M. Pelytė.

J. šarkunas, J. Virbickas, K. Karpavičius, Balčiūnas, 
Gura, SI. Galeckas. 

 I. šarkunas ir St. G. 
M. Tittškis. Scenarijai: B. I.utkevičius ir J. Yuknis. 
Dundulienė. Muzika—Brolių Sarpidių Orkestrą.

tik netvarkų balsų dūzgimų, km 
ris kariais likdavo ylin stipriu, 
kartais vėl sumažėdavo.

Lasloškinas apie niekų nebe- 
minlijo; jo megens tartum su
stingo, apmirė.
. Nesenai priejusis prie būrio 
sulctjKe nugarą, gddvų įkišo tarp 

veikti alkūnėm, 
inėi.janiis t|pradejo kalbėli 

pagalios girdėjos lik ne
ramus šnabždesys. Būrelis su- 
siuba-vo.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAI’.
Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dis’pep- 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abeioas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageibos, įiesigailėiuu visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaistų, Bitleria, ILranjo valyto
jo, Nervalona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolė;, tai po suvartiųiiuui 
minėtos gyduolės pradėji “ ' "
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo 
matizmas pranyko, diegliai 
išnyko po užmušimui visų 1 
vailė po buteli SaJutaras, B 
mačiau lokį skirtumą kaip tarp dieno 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių d 
radėjistei ir linkiu visiem savo nu ~ 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties prė Salutaras:

S A, L U T ARAS 
CHEMICAL TNSTrrUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halstcd St., Telepbone Ganai 6417. Chicago, IR
1- ---T=-L.-r.-:r.----.rr - ■ -r- ■'

Sausio menesyje
Musų didelis čeverykų sandais turi būt išparduotas nežiūrint kainos, dėl pratušti- 
ninio vietos musų pavasarinėms prekėms. Pas mus yra iki šiol daug čeverykų ir 
jus pirkimas bus dideliu sutahpymu pinigų. Mes surašysim vos keletą ypatingumų.

i su b-dtu pamušalu! Ne. lai 
■gali Imt tikroji priežastis. .. 
pam inė Lasloškinas.
Kad tik galų gale jie nepama- 

vlu mam'esant kokiu nors pro- 
'iii? dingtelėjo Koltai 

Šaltas šiurpis sukrėtė 
Bet. lai juk negalima, 

jokios priežasties 
iog kvaila, tikrino 
r, Tad 
mintis, ils ir vėl prade|< 

lili iš vii no kambario antrai) 
(cirbemiolojo studento jis nie 

ur m bepastebėjo. bi I mintis a

Nuo to laiko,, kuomet 
pastebėjo garbeimolųjį 
tų, jiedu nuolat sergėd 
nas antrų. Karlais jiedu atsis
todavo gretimais, arba atsirė
mę kur nors į sienų, vienas vie
name kitas kitame kambario 
šone, j ieškodavusi akimis. Svc- 
limasai studentas vis 
gūsi į jį kerštingom 
kėjimo ‘|)ilnom akim

Galų*gale Lasloškinas pradė
jo vengti nepakenčiamojo bi
čiulio: kartų jis užlindo kanų 
pan už kitų studentų nugarų, 
ir atsisėdo. t ž poros minu
čių sugirgždėjo šalę jo esanti ‘kė
dė ir Kolia atsisukęs pamatė sa
vo persekiotojų. Garbenuota- 

sai studentas dilbsėjo į ji akimis 
ir. nuolat linguodamas galva, ka 
tokio niurnėjo sau vienas. Ko
lia kaž-ko aitriai jo klausė, bet 
nesulaukė atsakymd. Garbe- 
nuotasai skubiai pakilo ir dingo.

Lasloškinas pakilo nuo kėdės 
ir liūdnai apsižvalgė. Kodėl jis

Didelis Rožinis Balius!
SU DOVANOMIS (Paskirta 10 Dovanu) 

Rengia ROŽANČAVOS DRAUGYSTĖ, įvyks
Nedėlioj, Sausio-
A. MICKEVIČIAUS SVE
Pradžia 5 valandą vakare. Inžanga

Muzika Brolių Šaipai
Kviečiami visi atsilankyti

čiam iš studentų, kursisčių ir 
kelių privačių asmenų. I.aslo- 
škinas sustojo netoli būrelio ir 
pradėjo klausytiem. Jis aiškiai 
girdėjo tariamus žodžius, bet 
kaž kodėl negalėjo suprasti, a- 
pie ką eina kalba. Kolia jautė
si Imtum apkvaišęs.

Veidai, nugaros, langai ir kė
dės tartum sukosi ratu 
stengėsi žiūrėti virš jų 
nors toli-toli. Prie būrelio pri
siartino tūlas žmogus. Lusto- 
škinas matė tik jo nugarų. Gin
čai valandėlei nutilo, bet neužil- 
gio jie ir vėl prasidėjo tukino jau 
nuoširdumu, kaip ir pirma.

Lrstoškma stovėjo tartum nu
tirpęs ir žvelgėši į siūbuojančią 
m isa m'gyvii, sustingusiu žvilg
sniu ir klausėsi. Jo mintis ne- 
įvaikiai pynėsi viena su kita, 
alkose ūžė balsų garsai, bei Ko
lia ui,-ko nesuprato: jis girdėjo

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisus: 3354 S. Hatsted St., Chicago 

Tvteplioiu Diovei t'ftf l
VA LAN DOH i 10 II ryto; 2 3 popiet ip;

' 8 vduuie, Ne<i#lloiuit> to 13 įlieta).

Rengia

Subatoje, Sausio-Jan. 26, 1918 ,
M, Meldažio svet. 2.242 W. 23 pi• Inžanga 25c porai

Lasloškinas urnai pakirdo. 
Tartum kokia uždanga nukrito 
nuo jo akių: besigiučijaulįs kla
usančiai žiurėjo į Kolia.

Kolia dilbtelėjo akim ir nedrą
siai pasižvalgė: netoli jo, būrelio 
viduryj, stovėjo garbenuotasai 
studentas ir žvelgesį į jį panie
kos ir išdaviko žvilgsniu. Kolia 
butų velijęs nors žemėn įlysti.

Neaiškus balsai dūzgė kils už 
l.ilo. Nugara, kuri bu\o atkrei
pta arčiausia prie Kulius, staigu 
tipsisuko ir jos savimnll 
grįžo j ji veidu.

Ko tamsta čia jiešl 
suskambėjo I.asloškino 
t’žkalbinlasai nublanko^ surau 
kė veidų ir nuleido akis.

Aš... man rodos, kad paša 
linių asmenų čia nesiranda. Įdo 
m i pašnekti

Visų akys buvo
I .asloškiii 
kimi stovintieji 
žiurėjo i Kolia, 
rlum įaiig(4

Aplink stovintieji

Didelis Balius

Didelis Teatras 
l„ M. DR-STĖS “APšVlETA” /

Scenoje siūloma A. Fromo 5 kili ak
‘ EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

NEDĖLIOJĘ, Sausio (Jan.) 27 d., 1918.
S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18th Str., Chicago

AKARO 
dievaitis ........

žalčio prielelis

f VUNABNIB BKUISTftUOTAI IttMB A?T1ME.O«n M ANT HH'm.įc ORI- 

į VYRAMS IR fisUAUGIKMS y
.„..M no. i..O, u- L

(lc.au. Sidąbro romuo»« BUu 11.0* u 
aupiv-ifen l'ritaikuruo akiniu* ')
i.cuiinluti Galvo? »
mftA, aklų ♦. §
tt. yra-Vaisiais {vai- ių lutų, kuri* jta! * 
būti pralalbitiM ūkinių »n;ata» V 
UJU, lllyrimat iftdykį, jei p«r»u M ft 

. tkauda aku. J«n jon rųudcn<>«, gal V 
1 «uj»a, jei blo-uu matai, <aj akt, e v. į 
f neteik \ljriau, o jleikek s*
| Kpciekoj, kur Kiek vienam priteU->ui» *• 

kiniai ųidyką. .Ntiiunk VrU V" 
num rvarantoojaiur. akiniu* Ir kianti* fi 

‘.(ihlii iferftl pru-VTilta n. 
Hkayt>it*a Optika*, oiatų - - __

1* matą. A* dumiu'jutrarimtu D) K Al 

«14» SO. >«DKCAN , U H-ACh
MHAiMK-'V'..- ■ . ... ■

Priaugančioms mergaitėms, juodi 
angliški 9 Colių augšlumo, iniria 
22 iki 8, labai tvirti, musų pir
mumu* kaina $3.85, spe- ČIZ 
ciali; i po ................... tmaVj

AKUŠERIU

|Mrs.A.VIOIKAS 
įBuigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 

Ivus Pennsytvanijos ho- 
spitalėse ir Philadeb 
phijoj. Pasekmingai 
[patarnauju prie gim-| 
dymo. Uždyką duodu;

įį$Rrodą visokiose ligose 
• eterini ir merginom.

B3113 So. Halstcd Str., I 
(Anl antrų lubų) ( 

Chicago.
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Subata, Sausio 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
BINGHAMTON, N. Y.

Margumynai.

Sausio 12 d. buvo LSS. kp. 
Julius. Publikos buvo nedaug 
r kuopa turės keliūtų dolerių 
uVbstolių. Priežastis tame, kad 
(garsinta ir nepakviesta kilų 
•uitu socialistai, nors susirinki- 
te ir buvo kuopos komitetui pa

vęs kuopos narys A. Brazdžio
nis. Jis dejuoja, kad geros dar
bininkiškos literatūros pas juos 
trūksta ir nėra kaštų išleidimui.

—Nevystanti Gėlė.

LIMA, OHIO.

ir kitos draugijos susipras, pa-*, dų dienų, LSS 87 kuopa statė čia 
ims pavizdį iš tų trijų draugijų! scenoj “Kares Nuotakos'’. Sn- 
ir prisidės prie Laisvės Draugi-J lošta vidutiniškai. Publikos bu
jos. Juk, pamųsčiųs gerai, gali- vo atsilankę pilnutėlė svetaine, 
ma aiškiai suprasti, kad Balti- taigi iš vakaro pajamų kuopai 
morėj visai nėra reikalo turėt Į liko aštuoniasdešimta dolerių 
trylikų pašelpinių draugijų. Je- pelno. Iš savo iždo kuopa pai
lgu jau negalbna su bažnytinė
mis susivienyti, tai jau laisvo
sioms ir progresyviosioms regis 
jokių kliūčių čia negali būti.

—Z. Gapšis.

kyre 30 dolerių LSS. Apsigini 
mo Fondui.

—Vargšė Moteris.

CHICAGO HEIGTHE, ILI

> »k;ilb<»s. Kalbėjo V. Andriu- 
'vičius, Valparaiso l’niversite- 
.'studentas.
Tos pat ditaios vakare d. An- 

jriulcy ičius skaitė protekcijų te
ina: “Ekonominis istorijos aiš- 
linimas“.

Prakalba buvo trumpa, o pre- 
kcija nelabai aiški ir sunkiai

čin lietuvių gyvena ne visai 
mažas skaičius, šeimynų apie 
dvidešimt ir apie šimtas pavie
nių. Bet veikimo nėra jokio, nė 
draugijų nėra, išskiriant vienos I Plačioji* visuomenė, liaudis, 
lik SLA. kuopelės, kuri irgi pu- šiandie vis labiau ir labiau prit% 
šiai! apmirus.. Kažin, ar nebu- j rja socialistams ir remia jų. jn- 
(ų gera, jei pavyzdžiui, Clevclan-1 dėjimų, remia ne tik žodžiu, bet 
<io draugai, kuriems juk, regis, 
netoliausia į šį miestelį, atsilan
kytų čia vietos žmonelių pajn- I de buvo didelis soęialistų sureng- 
dinli? Būt vietos, be abejo, yra | į.is susirinkimus 
vyrukų, kurie norėtų šį tų veikti, 
ir galėtų veikti, jei tik pradžių 
padarius.
lai sunkiausia.

CLEVELAND, OHIO.

Didelis minty susirinkimas.

ir savo centais.
Nedėlioj, sausio 20, Clevelan-

Kai

Margumnyai.

žiuraų, tai Shicago 
nors ir irtažas miestu- 
lietuviai taip smarkiai

Bet mat ta pradžia 
Galėtų Čia įsi-

(‘padarė i publikų įspūdžio, ir, 
nip girdėt, nelabai patenkino, 
ūkų padengimui lėšų surinkta 

pie 8 dol.
Reikia paminėti, kad los pra- 

įalbos buvo rengtos LSS. VII 
ajono ir Bajono komitetas at- 
lausdino plekatus, kuriuose pa
inė jo, jog rengia L. š. F. Ne- 
nia. kodėl Bajono komitetas 
“pe socialistų vardų, o prisiden- 
" svetimu. Kuopa iš to labai ne- 
hsitenkinus ir nutarė reikalauti 

komiteto pasiaiškinimo.

jungus kuopele.
—Limo Svetis.

MALTIMORE, MD.

Susivienijimas pašelpinių 
draugijų.

Naujai įsikūrusi

Senai jau laivo nu

4 pastaruoju laiku padėjo į 
iii, sakydami, jog nesu pakeli
amai aktorių. Bet, kaip gir- 

I, rutelieėiai eina talkon pro- 
rsisčiii kuopai: mokinasi vei
dų “Valkatą“ ir kt. Ratelio 
lutuose pasakyta, jog nariai, 
• Batelio žinios, neturi teisės ci- 
lošli kitiems talkon, o visas 

otelis neturi teises lošti kitoms

irimo. Dabar gi to viso nebu- 
>. Ar lik Batelis nekrypsta iš 

Ižiy? Kuopa turėtu tame tarti 
vo žodi.

Musų miesto lietuviai kelioli
ka melų atgal savo nesusiprati
mu prilipino daugybes pašelpi
nių drtriigijų.
draugija išpradlžių kiekviena gy-

‘ vuoja gerai, bet praslinkus kele
tui metų ji pradeda eiti silpnyn, 
ir galinus prieina prie bankruto. 
Tuo budu jau keletas senų drau
gijų subankrutijo. Mat jau to
kia žmonėse mada įsigyvenus, 
kad kas nauja tai ir gera.

Baltimorėj iki šiol buvo try
lika pašelpinių draugijų; buvo 
net tokių, kad narių turėjo tik 
apie 60. Su tokiu narių skai
čiumi', žinoma, draugija ilgai 
gy\uol negali.

Jau keli metai atgal buvo su
manyta vienyti visas draugijas 
į daiktų, bet nesuvienyta-'K Pe
reitu metų pradžioj vėl kilo su- 
1917 melus ėjo derybos tuo rei- 
manymas vienytis. Per visus 
1917 metuK ėjo darbas tuo rei-

Susirinkime, sausio 20 d., i dr-

■ augija gyvuoja neblogai ir na- 
ų ski’itlimni viršija kilas drau-

kas einasi su padarymu kon- 
įitucjjos. Mat ta dr-ja yra su- 
enyla iš pirmiaus buvusių 

Lieju draugysčių, ir jau suvirs 
(•tai laiko, kaip komisijos dir- 

i konstituciją, bet vis negali pa- 
sigti negali sušaukt susirin- 
Įnio jos apsvarstymui ir priė-

Sausio 20 d. LSS. kuopos suši
lkime Išlojo i kuopų du nauji

Kuopa nutarė paminėti 10 mc- 
sukaktuvių nuo savo gyveni- 

o: surengti koncertų ir prakal
us. Diena dar nepaskirta, nes 
žinia, kada kalbėtojų gaus. 
Kuopos nariai smuikavo $10. 

jpirkimui ir pasiuntimui Jite- 
duros į Bosiju, kurios prašė bu-

stitucijų darbas nesisekė. Su
sivienijo tik trįs draugijos į vie
nų: D. L. K. Mindaugio, Viiauto 
ir Darbininkų Susivienijimas, 
los trįs draugijos, galutinai su
sijungusios į vienų, kūnų sausio 
kuriame tapo išrinktas .komite
tas. Vardas priimta “Laisvės 
Draugija”. Vienijimo komisija 
nutarė duot visai naujų vardų 
dėlto, kad nebūtų užmetiuėjimų 
iš buvusių draugijų narių. Vis 
dėlto buvo ginčų; mat kai ku
riems netiko, kam “moteriškas“ 
vardas, jie siūle geriau kad butų 
kukio nors Lietuvos kunigaikš
čiu vardu, bet didžiuma stovėjo 
už pirmesnįjj.

Tuo hudu dabar Baltimorčj 
didžiausia pa.šelpi nė draugija tai 
Laisvės Draugija. Narių yra a- 
pie tuksiantis; pinigų apie 10 
tuksiančių dolerių. Aš tikiu, 
kad draugija augs ir bujos, nes 
dabar pavojus pašalinta. Jeigu 
jau Laisvės Draugija kada ban- 
krutytų, tai kitos turėtų daug 
pirmiau subankrutyt. Bet gal

New Miarket 
I skvere tikslu protestuoti prieš at
kaklų persekiojimų socialistų. 
Mat pastaruoju laiku čia tapo 
suimti ir teismo pasmerkti vie
niems metams kalėjimo įžymus 
socialistų veikėjai, dd. Buther- 
berg, VVagenknecht ir Baker už 
tai, kad buk jie savo prakalbose 
pereito gegužės menesio 20 ir 
22 dienomis agitavę nesiregis- 
truoti.

šis milžiniškas susirinkimas 
buvo kartu ir kaipo atsisveikini
mas su pasmerktaisiais, kadan
gi sausio 31 diena jie turės eiti 
kalėjimam Kalbėdamas susirin
kimui d. Wagenknecht pasakė, 
kad persekiojimu socialistų ga
lios turintieji nieko gera neal- 
sieks, socialistų judėjimo jie tųp 
ne tik nesustabdys, ir nesusilp- 

I nins, bet kaip lik atbulai - dar 
labiau jį sustiprins.

Kalbėjo taipjau apie persekio
jimų ir smaugimų socialistų 
spaudos šioje šidyj ir ragino 
žmones tų spaudų remti visoms 
pajiegbnrt.

i Paskui kalbėjo d. Butbenberg. 
Bagino pasiliekančius laisvėj 
draugus dar energingiau veikli 
ir užpildyti visas spragas, ku
rias dėl areštų ir persekiojimų 
kartais pasidaro socialistų ei
lėse.

| Nors diena buvo labai šalta ir 
initingas laikomas po atviru dan 
gum, bet žmonių buvo susirin
kę gal daugiau kaip trįs tūkstan
čiai. Aukų surinkta apie tris 
šimtus dolerių.

—A. Glodenis.

kas, bet 
darbuojasi, kad beveik nealsi- 
lieka nuo milžiniškos <'.liientt»os 
lietuvių. Čia nėra los subalos ar 
nedėlios, kad nebūt parengtu 
koks vakaras balius. 'Pik gaila, 
kad merginų nėra. Jeigu jų bu
tų daugiau, lai turbūt rengtų 
balius ir šiaip paprastais vaka
rais...

Pas mus labai snliunihkai pra
dėjo nerimauti. Mat nuo sau
sio menesio lufes mokėti tūk
stanti doleriu laisnių už galiūnų, 
kuomet lig šiol mokėjo tik še
šis šimtus. 'liesa sakant, gaila 
tų saliuninkų, nes turbūt teks 
ir jiems eit ten, kur (Pumai rūk
sta ir suodžių netrūksta.

Seniau čia buvo pusėtinas bū
relis vvčiu. Bet, nelaimė, alsi- v c

rado tarp vyčių bolševikų, ir lo
kiu budu vyčių grupa nuskilo. 
Paliko lik ar šeši nariai ir tie 
patįs vaikščioja vos gyvi, kai žą
siukai vikių prilcsę. Ar neteks 
klebonui duoti paskutinį pate
pimų vyčių kuopai, o jau mes 
socialistai, prisižadam atgiedoti 
jai amžiną atsilsį.

—Iškė Bihel.
<

Prie koresp. iš Kevanee.
r '■ T?HPlt

Apie tų pat vakarėlį gavome ir 
antrą korespodencijų. Be kit-ko 
korespodenlas šokėjas priduria:

“Kevaniečiai susilaukė nepa
prasto socialisto-agitaloriaus. 
Juo yra Mykolas Strakauskulis, 
vyrus 13 metų amžiaus. Apie 
socializmų jis kalba, tai kai ropę 
kremta, net suaugusieji negali 
prieš jį atsilaikyti... Tame vaka-

e. ST. louis, u.l.
Diskusijos ir kita kas.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

įaugtoje ir tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedanroje Rankoje. 
. Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House).Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE 1SLANI) AVĖ, kampa* 19 gatvės.

VVALENTY SZYMANSKI V. F.“MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co. 

OTTO KUB1N 
prez. Atlas 

[Brewing Co-

W. KASPAR 
prezidentas

ITO KASPAK 
vice-prezidentns 
1LLI \M OETTING 
I- . / < b !;• • I’.r- v I, ■■ 
I \ UI.ES KRI PK \ 

ivire-prezidentus
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

pirklys
H. E. OTTE

vice-prcz. Nat. City Bank
GEO. C. VVILCE

Ho. vicc-prez. T. Wilce Co, 
JOZEF SIKYTA 

knsierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Vietos LSS. 87 kuopti sausio 
20 d. buvo surengus diskusijas 
tema: “Kas pagerins darbinin
kų būvį, socializmas ar tikėji
mas?” Buvo kviesta vietos kle
bonas ginti tikėjimo pusę, arba, 
pačiam negalint, atsiųsti kų-nors 
savo vietoj. Tečiaus nei kuni
gas, nei du karšti jo apgynėjai, 
kurie buvo žadėję aleįti, nepasi
rodė. Jie mat smarkus tik savo 
vietose vieni sakykloj, kur 
žmonės netur balso, kiti prie 
rūgšties, kur tik saviškiai susi
renka ir oponentų neatsiranda. 
Bet kad juos pakviečia tie “at
skalūnai” socialistai stoti viešai, 
kur kiekvienas gal imti balso, 
tai jie ir pasislepia kai pelės po 
šluota. 

9

Taigi kad diskusijos eitų savo 
keliu, teko statyt* iš savo tarpo 
ir tikėjimo gynėjų. Juo'buvo d. 
J. Dau jotis, o jo oponentas d. A. 
M. Metelionis. Publikos buvo 
susirinkę skaitineningas būrys 
diskusijų pasiklausyti, ir buvo 
ganėtinai užinteresuoti klau
sės indomiai Neryniavo tik vie
nas vyčių rycierius ir kelios vy-

Buvo renkamos aukos politi
niams kaliniams. Surinkta $14.- 
50, už kų aukautojams reikia 
tarti ačiū.

Gruodžio 25 p. m., taigi Kalė1

“Dievo vaikus” net visus nu
stebino. Dg. V. Petraitis, maty
damas, kad iš to vaikinėlio gali 
išeiti gabus visuomenės veikė
jas, užorderiaVo jam už tris do
lerius socialistinių knygų, ir ku
rių jis galėtų plačiau su socializ
mo ir darbininkiškais kiauši
niais susipažinti.”—

WATERBURY, CONN

Ir teisybė, parėdai (larė puikų 
įspūdį, bet kuomet nrliliškumas 
neatsakė ptipudsalams, lai išro
dė ne kaip. Deklamacijos kitos 
išėjo silpniau, kilos geriau.

Dainos beveik visos buvo a- 
merikoniškos ir tai nudėvėtos. 
Iš to reikia suprasti, kad kon
certų sur. nge nekokios ten “gri- 
norkos”, bet “jankės”. Kas blo- 
gitui, kad (didžiuma tų dainų bu
vo sulietuvintos, bet taip sudar
kytai, kad žodžių akcentas visai 
neatsakė melodijai. Žodžių ver-

klaidų, būtent, kad ant progra
mų nepažymėta veikalo auto
riaus vardas.

Svečias.

INDIANA HARBOR, INI).

Stilisto 16 d. Ant. Mikuločiaus 
svet. įvyko SLA. 185 kp. sisirin- 
kimas. Nors šis susirinkimas 
buvo .šaukiamas dagi atvirutė
mis tikslui nominuoti centro 
viršininkus, tečiaus narių atsi
lankė visai mažti. Ir pildomo
sios J'ttrybos nuominaeijos ati- 
idflti sekančiam susirinkimui, 
kurs gal bus skaitmeningesnis.

Prakalbų rengimo komitetas 
padavė skunda ant St. Barzdžių 
už pik įžodžiu vimą rengiant pra
kalbas ir grųsinimų suardyti jas, 
kaipo “•nelegališkas”. Skundas 
atidėta sekaman susirinkimui, 
kur kallinamdsis bus laišku pa
šauktas pasiaiškinti, kuo pama
tuodamas jis lai (kire.

Reikia pažymėli, kad kuopoj 
vis dtir randasi žmonių, kurie 
nelanko kuopos susirinkimų ir

nutariama ir vygdoma, lai tie 
ponai varo - kaip čia pasakius 

priešingą smuklinę agitacijų.
o paskui nei i kuopos susirinki
mus nedrįsta pasirodyt.

Beje, pažymėsiu, kad kuopos 
nariai labai nepatenkinti orga
no suvelinimu. Paskutiniu lai
ku pas mus organas gaunamas 
dvi sųvaili paskiau negu jis išei-j 
nu. (Greičiausia tai kaltė pai
rusios komunikacijos. N.B.).

kibą jum pasiųstus SLA. reika
luose raštelius. Kuopa buvo pa
siuntus keletą tarimų, liet jau 
praslinko apie (i savaites, o or
gane kaip nematyt taip nema- jj

EXTRA EXTRA EXTRA

Kam mokėti renda?
Specialis išpardavimas tiktai šiame me

nesyje 5 namų, kurie liko. Mes pastatėme 
38 dviejų augštų murinais namus ir tiktai 
5 liko, kurie neparduoti. Mes parduosime 
likusius 5 namus labai pigiai, tiktai šiame 
mėnesyje. Jeigu jus turite keletą šimtų do
lerių'grynų pinigų ir mokate randą, ateiki
te dabar į musų ofisą ir mes parodysime 
jums šiuos puikius namus ir išaiškinsim są- 
lygas. Šie namai yra dviejų augštų, mūri
niai, gesas, elektros šviesos ,ir visas moder
niškas plombavimas, ir tiktai 1 blokas nuo 
naujos didelės Črane’o Co. dirbtuvės ir arti 
3 karti linijų ir bažnyčios.

Šie namai bus parduodami su mažu įmo
kė j imu ir likusieji mažais mėnesiniais išmo
kėjimais.

Ateikite nedėlioję ir atsiveskite savo mo- ✓
terį ir mums bus labai malonu parodyti 
jums šiuos puikius mūrinius namus ir išaiš
kinti jums pirkimo sąlygas.

Sandera, Wajer & Co.
Namų Statytojai

4244 Archer Avė., arti Albany Avė.
Archer Cicero karai važinėja pro mus duris.

Ofisas atdaras nedėliomis visą dieną

August Saldukas & (Geo.gLucas
UŽŽIURĖTOJAI IR PARDAVĖJAI

Gyvenimo vieta: 4114 So. Ciilifornia ava, Chicago.

DIČNINE
IK

Vakarinė
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbMi, skaitvfi ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Anglų Raibos, čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.Istoriios Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
lotynų ” S.V.Pilietybčs Gramatikos

į Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.,
UrGRANMARir H1GH SCHOOL Kursų. Gyve- 
įnančiiis toliau mokiname per lai$kU3. Viskas 
įaiškitiama Hetuvjškai.

į American College Preparatory Schooi 
'3103 S. Halsted St. Chicago Ill.K 

I KAMPAS 31-M0S IR HAL3TED GATVIŲ J

Moteris 'TuriKiekviena
Del svciknfOs daktarai rekonicn- 

(liKo.ja vartoti Spray Sy ringe. Musiji 
Sy ringe yra kaip tik toks, koks jums 
reikalingas. Padarytas iš geriausios 
kokybės liauno raudono gumo, pri
laikytas su natūraliai lenkta juoda 
Mumine dūda, gal.iimi lengvai išva
lyti. Turi guminę piiedanga ir ap

tyl. Nutarki išreikšti organo 
štabui vieša pąpeikimą už nctal- 
pinimų jam prisiunčiamų SLA. 
reikaluose raštelių.

K-pos Koresp-tas.
Kazimieras Gugis

v

Miesto Oflnna:
127 N. Bourborn $t 

aibUVnity BMr.
Tel. Cent>«‘ iii l

• tolaus raikalun, kaip krimtnalilkuuits 
viviiiikuusf teumuot<i. Daro

r.^ukiuu dokiunentu.t ir popiarriH.

Otisna:
. s. tfjlrtad St
,■ Ant trečių lubų
į! Tel. Urovrr 1310

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 komišina.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Gruodžio 30 d. 1917 m. vietos 
Moterių Apšvietos Kliubas buvo 
surengęs koncertų. Programas 
susidėjo iš dainų, dcklemacijų 
ir piano solo. Programų išpil
dė vien moters. Geriausia pro- 
gramo dalis tapo išpildyta tai 
choro (dviem balsais) “ameri
koniškas himnas” “Už inariu” ' s:,l’K(l’ «e,ai Padaryta ir paprasta. komsKas Himnas , i z manų , Mes gvaranluojHme šijJ syrJuge vie- 
“Anarvlis” ir “Forget me not”. I m»m melui. Kam už visų $1.98. Mes 

užmokame visas Exprcso arba Par- 
Vidutnuskai sudainavo tautišką (Cį p()S| išlaidas. j - 

himnų (Kudirkos). Prastai išėjo , ....
“Garbinkim, didvyrius mus tau- NEVARTOKITE, ir 
tos“ ir “Sudiev, . inotinėle”, pa-

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 

la išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1043

SARA PATEK, Pirmininkė

i! Gir Povilas Žilvitis
U Lictuvvii Gydytojas, Chirurgas 

1 GYVENIMO VIETA:
3203 So. Ihdsted St.,

Tol. D rovė r 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str. 
VALANDOS: 4 -8 vakare; ne- 

dčldieniais 10—12 išryto.
Te). Canal 4946. Chicago, III.

TELEPUONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 11d 11

3325 So. ĮĮąbted 8L, Chicago.

A t.s i ąsk ii e Ex press 
arba Postai Money order. Jeigu jus 
esi 11 n c u žga n čil i n I a, sugrų ž. i n k i t tuoj. 

...  r mes sugr<‘)žinsi- 
me jums jųsų pinigus. Adresuokite: 

The Hygienic Co., Dcsk 1() 
starosios žodžių akcentas labai l-:,s| •‘»3rd Si., Chicago, III. 

nepritaikytas prie gaidos. Trio 
“Sudiev brangi” taipgi išėjo pra
stai. Solai, kurių buvo, rodos, 
apie astuoni publikos nepaten
kino, kadangi balsai nelavinti ir 
nedideli. Berodo p. Laskevičie- 
nė, kiek sužinojau, tai lavinu
sis dainavimo, bet šį kartą man 
rodos silpniau sudainavo negu 
onos nesilayinusios, ir' publika 
jai mažiau plojo. AVaterburio 
progresyvė publika koncertuose 
pratilsi girdei vienų kitų lavintą 
dainininkų, lodei bemoksliai so
listai jau jai nepatinka. Dainuo
tojas turbūt mane, kad bile tik 
puikiai kaip artistės, pasipuoš, 
tai jau ii’ atliksi kaip artistė...

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Reumatizmas Sau*
A Nesikankykite savęs skaus- 4 Z mals, Reumatizmu, Sausgėla, I 
A Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu į 
Z —raumenų sukimu; nes skau- k A dėjimai naikina kūno gyvybę Z 
t ir dažnai ant patalo paguldo. X 
S CAPSICO COMPOUND mo- 1 Z sfis lengvai prašalina viršmi- C 
ft nčfas ligas; mums šiandie dau- X 
V gybė žmonių siunčia padėka- A Z vonrs pasveikę. Kaina 25c. J y per pačių 28c. i
Ji Justin Kulis ! 
| 3259 S. Ilalsled St., Chicago, III, J 
f Knyga BALTINIS SVEIKA- I y TOS”, augalais gydyties, kai- 1 
7 na 50c. ■

jk

Dabar yra patvirtintos ir varu 
jamos daugumos lietuviu, kurie <r» 
jija koncertinų ir augštai rekomet 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupir 
ti augšto arba Žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur) IŽMn* 
Mamė dykai.

Georgi & Vitak Music Ccr.
1H0 W. 47th St., Chicago, IH

Telcphonc Yards 5032

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

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

■T*.

Vyriški! Drapan ų Sargeliai
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės 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 pamul 
(ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ii augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iai $7.50

Atdara kasdier ą nedaliomis ir ve- 
forais.

S. G O R D O N
1416 A. Halited SU Chicaaa. lUig

IMPERFECT IN ORIGINAL
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Puhljshed Daily except Sunday by 
fhe Lithuanian Nevvs Pub. Co., Ine.

1810 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

liui. Tokie žmonės bus ti
kri aristokratai.”
žodžiu, akmens ima pra

bilti ir skelbti atėjimą tos 
tvarkos, kuri neišvengiama!

Telephune Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
cedėldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

$6.00
3.50 
1.85 
1.45

. .75

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 
.65 

7.00 
8.00

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

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

esuvienjtose Valstijose, ne Chicagoje, 
oečtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.
rtašvtojų ir korespondentų prašome 
dunčiamus išspausdinimui laikraš- 
hj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
>us tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
[o visas teises rankraščius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius 
>arcikalau.ia jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 
ėšoms apmokėti.

uta tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
■UF 'HI'

I Redakcijos
Straipsniai

Pranašauja
Socializuią

na u-

Lavinančios 
Diskusijos

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba padarė pieną 
surengt artimiausiu laiku ei; 
lę pasikalbėjimų — diskusi
jų apie Lietuvos laisvės klau
simą. Kolkas pienuojama 
tokie pasikalbėjimai septy
niose vietose, Chicagoje ir 
apielinkėse. Pirmas pasikal
bėjimas įvyks ryto South 
Chicagoje; referentu bus 
drg. Kl. Jurgelionis.

Tų pasikalbėjimų tikslas 
yra visapusiškai išgvildent 
augščiau minėtąjį klausimą 
ir nušviest jį iš darbininkiš
ko atžvilgio.

Tiek Lietuvos tiek šiaip 
tautų klausimas yra pas mus 
mažai gvildentas. Platesnės i 
minios visai nepažįsta jo; ir, 
nepajiegdamos į jį įsigilint, 
jos dažnai duodasi suvedžiot 
visokiems politikieriams, ku
rie iš to šiandie taip opaus 
dalyko stengiasi pasidaryt 
politiško kapitalo.

Tik paklausykite klerika* 
liškųjų politikierių, kaip jie 
garsiai šūkauja apie musų 
tautos “laisvę”, statydamie
si dideliais kovotojais ir žmo 
nijos liuosuotojais! O mes 
juk visi žinome, kad klerika- 

I lai yra didžiausi vergijos pa
laikytojai, aršiausi laisvės 
priešai.

Arba imkite tautininkus: 
kiek jie triukšmo kelia delei 
“Lietuvos laisvės” ir su ko
kia drąsa jie skelbiasi lietu-1 
vių tautos apaštalais! Jų 
“diplomatui” Šliupui tik siun 
čiama, tik siunčiama tūksta
nčiai dolerių, ir vis dar šau
kiama: “Broliai lietuviai, au
kaukite dar dauginus! Jų- 
sų aukomis mes ‘iškovosime’ 
geresnę ateitį tėvynei!’

Ir daugelis žmonių aukau
ja savo centus tautininkams, 
aukauja klerikalams, tikėda
miesi, kad iš to išeis kas- 
nors gera, lemtai ir nežino
dami, kokiu budu tatai gali 

išeiti. .
Randasi, tečiaus jau ir to

kių žmonių, kurie netiki tų 
“diplpmatų” šukavimais ir 
prižadais. Jų veikiausia yra 

Į didelė didžiuma musų darbi
ninkų miniose. Bet kodėl y- 
ra negeros klerikališkai-tau-j 
tiškos “diplomatijos” ir ko-j 
kių budu reikėtų Lietuvos 
•klausimą rišti, — retas kuris 
jų lemtai supranta ir galėtų 
išaiškint kitiems, mažiaus iš
silavinusiems savo drau
gams.

Taigi reikia tasai klausi
mas rimtai panagrinėt.

Darbininkų Taryba, paim
dama iniciativą šitame da
lyke, stengsis, viena, para
gint musų žmones prie svar
stymo to klausimo; antra,Į 
parodyt jį sąryšyje su darbi
ninkų klesos reikalais.

Klerikalai skelbia savo o- 
balsius apie Lietuvą, atsižvel 
gdami visų-pirma i bažny
čios, katalikybės ir savo “do
ros” (mes žinome, kokia ta 
“dora”!) reikalus; o tauti
ninkai “darbuojasi” vardan 
“tautybės”, užmiršdami, kad 
tautoje dažnai esti taip, jo- 
gei tas pats dalykas neša di
delės naudos vienai tautos 
daliai ir labai kenkia — ant
rai. Aišku, kad darbininkai 
negali tokiai politikai prita
rti.

Darbininkai, kurie sudaro 
tarpe Amerikos lietuvių mil
žinišką žmonių didžiumą, 
privalo į kiekvieną klausimą

Ar žinote, kas patapo so
cializmo pranašu?

Ugi prezidentas vieno di
džiausiųjų Amerikos trustų: 
Charles M. Schwab, Bethle- 
hem Steel kompanijos prezi
dentas !

Užvakar jisai laikė pra
kalba viešosios mokyklos, 
No. 40, mokiniams, New Yo- 
rke, ir patarė savo klausyto
jams rengties prie naujos vi
suomenės tvarkos, kurioje 
pasaulio valdymas bus pro
letariato, o ne aristokratijos | 
ii* lobininkij rankose.

Štai jo žodžiai :

“Mes stovime ant
jos socialės gadynės slenk
sčio. Ši nauja tvarka gal 
suteiks didelių nemalonu
mų daugeliui musų. Ji už
klups mus greičiaus, negu 
mes tikimės. Tai bus so
cialia viso* pasaulio atgi
mimas. Kaikurie žmonės 
vadina tatai socializmu; 
kiti vadina tatai bolševiz
mu.

“Bet tai reiškia vieną 
dalyką, būtent, kad tąsi 
žmogus, kuris dirba ran
komis ir kuris neturi nuo
savybės, paims pasauli^ 
valdžią, ne tiktai Rusijoje, 
Vokietijoje ir Suvienytose 
Valstijose, o visame pa
saulyje.

“ši didi atmaina bus pri
sitaikymas prie naujų vi
suomenės reikalavimų. 
Dar kartą sakau, kad tai 
bus didelis nepatogumas 
tiems, kurie kontroliuoja 
turtą, bet galų-gale tatai 
gal išeis ant naudos mums 
visiems. Todėl musų par
eiga yra ne priešinties,»o 
pažint, suseit ir pasidalint] 
kitų mintimis.

“Aš nesibijau atiduot 
savo lobius. Juo žmogus] 
dauginus turi lobių ir ga-1 
lios, tuo daugiau nori...

“Ateities aristokratija 
nebus turto aristokratija; 
ji bus aristokratija žmo
nių, kurie šį-tą nuveikė sa-| 
vo šaliai ir visam pašau- pažvelgt per savo klesos rei- ■

NAUJIENOS, CHėSgS, Bt 
-JJULJ JIE""

sistemų, taip kad atstovų butui, 
ir jo renkamai vyriausybei pri
klausytų visa valdžia šalyje. Prie 
to žmonių atstovybei turi pri
klausyt vyriausioji galia taip tai
kos bei karės klausime, kaip ir 
išlaukinėje politikoje.

Tolinus, s.-d. reikalaus, kad 
demokratiniai vietinės savy val
dos organai — miestuose ir že
mietijose —, išrinkti tokiu-pat 
budu, kaip ir visos valstybės pa
rlamentas, butų kartu ir vieti
niais administracijos organais 
ir, specialiai, kad jų klausytų 
miestų ir žemietijų milicija.

S.-d., pagalios, reikalaus, kad 
teisėjai butų renkami, ir kad vi
si valdininkai ir tarnyboje esan- 
tįs asmens, lygiai su kitais pilie- 

prieš

kalus. Tiktai kada jie suras, 
kas jiems yra naudinga, kaL 
po darbininkams, jie žinos, 
kokią poziciją jie privalo už
imti. /

Darbininkų Taryba yra 
musų darbo žmonių organi
zacija, kurioje jie susivieni
jo, idant geriaus sutaikius 
savo mintis ir savo jiegas 
bendruose, visus juos palie
čiančiuose dalykuose. Tas 
sutaikymas įvyksta pasitari
mo, nuomonių apsikeitimo 
budu, o ne per komandą ar
ba prievartą. Todėl ir aug- 
ščiaus minėtuose .pasikalbė
jimuose Tarybai rūpės ne 
padiktuot ką-nors žmonėms, 
ko jie negeidžia arba dar ne
suspėjo viskpusiškai supras-|čiaiH, butų atsakomingi 
ti ,o tiktai duoti progos jiems prišalki n tųjų teismus, 
pagalvot apie klausimą ir iš- . —7——7 . .
reikšt, kas norės, savo nuo-
monės >nų slegHiiy u- persokiojnny,

Tuo budu darbininkai lavi- Prieš tautų apsisprendimo teisės 
nsis, įgydami aiškią nuovo- ^ Hlcmokralai, al
ką viename iš kebliausiu ir ’^lgdanu į visų Rusijos ftulų 
svarbiausių šios dienos klau- !’r“lctar.lato kovos uMa.svę rei- 
simų, ir bus apsaugoti nuo P?'lls’s <>!* ,llž ■|os clcyl {■’ '*e a? 
suklaidinimo tuščiais viso- ,‘f vienumų, ku<tang!
kių “geradarių” šauksmais vu,»tybšs vienumas užtikrins pa- 
ir prižadais. togianmąs sąlygas Rusijos cko-

H ‘ * įnominiam ir politiniam pietoj i-
wii  - ,į|“>,,;“; '

Toliaus, saugodami tvirtą va
lstybės vienumą, s.-d. reikalaus 
kuoplačiausios savy valdos (iki

~ ..u .u 1 autonomijos) apskričiams, ku-True translation filed with the post- I . ...
mastei’at C|iica«o, Jamiary 26, 1918,1 ne pasižymi savo tautiniais, c- 
as reųuircd by the apt of Oct. 6,, 1917. Į konominiais arba papročių ypa

tingumais.
Bet prie mišraus laidų sąsta

to Rusijoje, ne savyvalda. nė at
skirų apskričių autonomija nc-

(Žiur. “Naujienų” intm. 21-ą) | prašalins įvairių tautų kovos

Apžvalga

RUSIJOS MENŠEVIKŲ 
PLATFORMA.

Steigiamam Susirinkime soc.- Todėl s.-d. kovos su visokia 
demokratai sudaro atskirą trak- tautų priespauda, reikalaus lau- 
eijtj, kuri pastatys sekamus |»i-| (iučius mažumoms teisės gaut 
matinius reikalavimus išrišimui apšvietę savo prigimta kalba, o

Į pagimdė kare ir revoliucija. Ise jr kitose valstybės, apskričių 
Į L Karės likvidavimas. Į ir vietinėse įstaigose:
I I ■ f •

Jeigu, iki bus sušauktas Stci-| Be lo, tautoms, išsklaidytoms 
giamasis Susirinkimas, taika dar įvairiuose apskričiuose ir netu- 

| nebus padaryta, tai social-demo-l rinčioms jokios tikros teritori- 
I kratai, visomis jiegomis padeda- j°s» s-’d. pasiūlys kulturiniai- 
mi atremti priešo užpuolimą, tautinę autonomiją, t. y. įsteigi- 
kartu pasiūlys Steigiamajam mą savim besivaldančių susivie- 

| Susirinkimui kreipties į visas | nijimų, apimančių visus tautos 
kariaujančiąsias valstybes, rą-| narius ir tiems susivieniji- 
ginant pradėt taikos derybas to- nuims valstybė paves rupinties 
mis sąlygomis, kurias jau pas-1 visais dalykais, paliečiančiais tų 
kelbe .revoliucine Rusija ir pri-|UuitlJ kultūrų, t. y. Z1UO1UŲ SVIC- 
etuiC milžiniška didžiuma sočia-1 limo klausimais ir tt.
listų visose kariaujančiose ir L Sulig visų pilkčių, lai s,-d. 
neutralėse šalyse. griežtai kovos su visais mūgini-

| Darant taiką, social-demokra-Į nulis apkarpyt arba susiaurini 
tai, idant užtikrinus jai pastovu-] jau iškovotąsias laisves: neapri- 

I iną ir išvengus karių ateityje, | buotą sąžinės laisvę, žodžio, 
pastatys sekamus reikalavimus: spaudos, susirinkimų, organiza- 
apribuot ginklavimąsi visose sa-Įcijų ir streikų; reikalaus asmens 

lyse. įsteigt tarptautinius trečių- ir gyvenamo buto nepaliečiamy- 
jų teismus visiems kįlantiems bes, luomų, titulų, činų ir orde- 
kpnfliktams rišti, panaikint atei-Įny panaikinimo, pilnos ir abso- 
tyje visokią slaptą diplomatiją liučios visų piliečių lygybės be 
ir visas slaptas sutartis, ir paga- skirtumo lyties, tautos, tikėjimo 
lios, pripažint ekonominio ploto-Į ir visuomenio padėjimo.

jimosi laisvę visoms dabar 
riaujančioms ir neutralėms 
litus.

Likviduojant karę ir jos
sekines Busi j oje, s.-d. reikalaus, Į tino mokinimo visiems vaikams 
kad valstybė aprūpintų invali-] iki lt> metų amžiaus.
dus ir jų šeimynas, lygiai kaip Į (Bus daugiau.)
ir visų karėje užmuštųjų šei-l----------------------------------------------

ka-[ Pagalios, s.-d. reikalaus baž- 
šaJ nyėios atskyrimo nuo valstybės 

ir mokyklos nuo bažnyčios, o
pa- taip-pat nemokamo ir vers-

plačią^ paramų nuken tėjusiems 
dėl karės darbo žmonėms.

*
Be to, s.-d. reikalaus praša

lint nuolatinę armijų ir pakeist 
ją žmonių milicija. O koliai šis 
reikalavimas bus įvykintas, s.-d, 
stos už demokratinę kariuome
nės organizacijų ir pripažinimą 
kareiviams visų žmogaus ir pi
liečio teisų.

2. Valstybės tvarka, tautų klau
simas ir piliečio teisės.

Pamatinių įstatymų, arba ša
lies konstitucijos, srityje s.-d. 
reikalaus pilnos žmonių val
džios, t. y, demokratinės respub
likos be prezidento ir su vienu 
parlamento butu, renkamu vi
suotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu, pagal proporeionalę

Skaitytoju Balsai
(Ųž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Kas perdaug tai perdaug.

Sausio 22 š. m. teko man būti 
prakalbose, su programų, Mil-

Nuėjusi radau bekalbant p. 
Grigaitį. Jo kalbų ne syki, tur
būt, visi lietuviai yra girdėję ir 
žino, lodei jos turinio nėra ko 
beminėti.

Seka’ programas
mus jauno vaikelio ant piano, 
solo, labai malonus.
mandolinų puiku. Seka de-

’ skambini-

gaivių gražu.

li va r te tas

Išeina ant slei-

čiaus maža karikatūra klebono. 
Aprėdyta panašiais į kunigo rū
bais, kunigiška kepurė, ir visuo
met klebonams prikergiamu di
deliu pilvu... čiauška kažkokias 
eiles, paskvilių buk tai pats 
klebonas pliauškia. Kalbos ma
ža tegirdėti, nebent arlimiau- 
siems; o visu publika ploja, juo
kiasi, kvatoja. Kažkurie pikti
nasi. Sako: šlykštu!

Mau- suspaudė širdį, pagailo 
to kūdikio. Sako, tik šešių metų 
mergaičiukė tokius šposus daro. 
Ji nieko dar neišmano. Išmo
kinta žodžius, lygu paukštelis 
čiullba, nesuprasdama prasmės 
nė turinio... Bet stebėtina levams 
statyti viešai ant juoko visai ne- 
ifallą kūdikį!.

žmogui užgauti jausmus — ne
didelė garbė, nors sakoma, jog 
kunigas tai ne tikėjimas. Bet 
kunigai juk tie palįs žmonės, 
geromis ir blogomis ypalybė
mis.

Kiekvienas žmogus palinkęs 
kilojo blogas puses iškelti, pa
šiepti, o savo ydas paslėpt ar už
miršti,

Kartais pajnokina publikų ko
kia komedijėlė pašiepianti, taip 
kitų asmenų, įmaišytų ir kuni
gų, bpt lošia, perskilo užaugę 
žmonės, parodo savo gabumus, 
išmanydami ir suprasdami ką 
darų ir kų kalbų. •

Ne, toks mažas kijdikis tai ly
gu kokia slovylėlė ant sprenzi-* 
nų užsukta, automatiškai plepa 
ir juokina žmones vien tik savo 
išvaizda...

Yra sakoma: Kas perdaug— 
tas nesveika.

—žemaitė.
.      .         1 ■ "■ I ■ , I  —
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Supeizota lietuvyste

(Korespondencija)
Carnegie, Pa.-- Švento, Anta

no Draugystė didelė kariaunin- 
kė už lietuvystę. Statydama lie
tuvystę pirmon vieton, dar vasa
rų ji buvo parsikvietus garsųjį 
Bačkulį nelabiesiems socialis
tams pasijuokti, o dabar, sausio 
12, buvo vėl surengus balių lie
tuvystei pakelti, Ir šitokius bi
lietus išsispausdino 
din, raidė raidei):

po

Sv. Antano Driles 
ant Glucck Auf Hali, Hcidelberg.

12 diena Sausio 1918 M.
Šokis prasidės 7 vai vak. 

inzeriga porai 50c 
Lietuvystė laip ir muša į akis. 

Bet jeigu Bačkulis butų pastebė
jęs, ant kokios dar popieros bu
vo bilietai alspausdinti, jis bu
tų už galvos nusislvėręs: ant 
raudonų raudoninusios! ' 

—Stasius Potašius.

Pranašo likimas.
■ *

Kaip aš važiavau iš Lietuvos 
į Ameriką, vienas dvasiškas pie
muo man sakė:

—-Geriau tu nevažiuok į tų A 
merikų. Ten tokia bedievybė, 
kad už poros metų visa Amerika 
nugrims.

Jau keli metai praėjo, o Ame 
rika kaip mgrimsla laip negri- 
msta.

Bet kai kas nugrimzdo. Bu-j 
lent, tas patsai dvasiškas tėvas, 
deja! nugrimzdo su visomis sa
vo šventenybėmis ir turtais...

Kad ir šventa buvo asaba, bet 
vis dėlto gerai nęnuburė. i

—Onutė. I

Pastabėlės. i \

Narsumas pagirtinas lilę ka
da jis Vadovaujasi išminčių.

LSS. kuri ten kaupa luti sa

^Zuvyte kad nardo lai nardo, 
nusileisdamas j tamsias juros] 
gelmes, o kad pašoka uugštyn,

IMPERFECT IN ORIGlNAL

Subata, Sausio 26, 1918

Musu Moterims
Moteriška vieno gabalo suknia namams. - No. 8658.

Labai patogi ir namams tii 
kaina moteriška suknia. I)< 

y savo paprastumo labai lengv
T pasiūti. Suknia iš vieno gabi

K. 1° nuo l,(‘čių iki apačiai, lik p<
/ 1/ juosmenį įsideda elasliška jin

maugia. •Susegiojimas eina tri 
pūtį šonu. Rankovės gali būt i 
gos arba trumpos, kaip kam g< 
riau tinka, pasibaigiančios ai 
verstais antrankoviais. Antrai! 
koviai ir platokas kamienų# -tiĮ 
dumi iš kitokios prilaikytos ml 
lelios.

Tokios vieno gabalo mo teiti 
kos namines suknios No. 86f|

38, 10, 42, 41 ir 46 colių m icr<| 
per krutinę. Suknios apačia* 
platumas yra 2'/i vardo. Kap 
):;i\ i! sic - į šului.-' 11. i < ; . > . i 1 
colių reikia 5% yardo, jei mali 
rijos plolis 36 coliai. Belo, Vžs y| 
rdb kitokios materijos.

Kaina pavyzdžiui 10 centų, j

Norint gauti lokiai sukniai .sukirpti ir pasiūti pavyzei (|
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėli ten pavyl 
džio numerį, kokios mieros, parašyti savo vardą pa vari 
ir aiškų adresą ir! įdėjus kartu sii 10 centų (markėmis Arba Ii 
šiai dešimtuką), pasiųsti šiaip Užadresavus: NAUJIENOS PAį 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 10 cchlą, už kuriuos atsiųskite man pavyzdį (Pat1

) No.............................mieros.................... coliu

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS:

lai Imtinai taiko peleku “priva
tiniams” ir jų bendradarbiam?!

Atsargiai, žuvyte, kad gležnų 
pelekėlių karinis neužsigautum.

- Laisvės Mylėtojas.

Aukos LSS. Apsigynimo Fondui.

Gary, Ind. Vielos LSS. 20!) 
kuopa paaukojo iš savo kaso;-; 

Apsigynimo Fondui $15.00 ir se
kami nariai iš savo kišenės au 
kojo po $1.00: S. Verlelka, A. 
Valeika, T. Zaborskis, J. Maslo- 
kas, Adolfas. Valeika, M. Saba
liauskas, F. Šlekis, P. Adomaiti?;, 
S. Vitkauskas, M. šlekis. Viso 
labo tokiu budu pasidaro 25 do
leriai. —Finansų Raštininkas.

Akron Ohio. — Sausio 21) d. 
š. m. 214 kuopa turėjo metinį su
sirinkimų. Atlikus kuopos rei
kalus, tapo perskaitytas L. S. S. 
Apsig. Fondo atsišaukimas, ku
riuo raginama draugai aukoti 
gynimui areštuotųjų draugų ci> 
ntro įstaigoj. Atsišaukimas ta
po priimtas. Kadangi musų ku 
opa neturtinga finansais, tai nu
tarta, kad palįs draugai aukotų 
kas kiek gali. Surinkta $20.25. 
Aukavo šie draugai: \ Po $2.00:

K. Jom liūnas ir P. Kasiuliai 
čiiis; Po $1.110: A. luinas, 
Baublis, A. Korsak, S. Rasp

likauckas, A. Bartinka, A. D r 
videnas, K. Morkūnas, K. Trl 
niavičhis, A. Kuprevičius ir j 
Budreika; Po 50c.: P. šiska,l 
Yocis, M. Bukavičius, J. Štai

sįiuckas ir V. Lenkus; Po 251 
A. Laukus ir P. Sidcris. Aukl 
lapo pasiųstos Apsigynimo Fol 
<lan. K. Joneliunas, Kai

t
Christopher, ilk— Sausio 20 lw 
vo LSS 238 kuopos mėnesiing 
mę susirinkime suaukauta Ali 

F- |
sigynimo bondan $11.76. Ankf 

i; V. Mačiulis ^; C. K. Mačį 

vo: LSS. 2381<p. F. ZaveekĮ
lis 61c.; Ign. Gedminas 50c; I 
Bagdanskis 25c; V. Pclfauskl 
ir K. Bivinskis po 20 centų. I

Redakcijos Atsakymai i
r-------- ■

Pasaulio Vargšui, Cligo. I’| 
B naši žinute jau tilpo “Naujieną 

se”. Nedėsime. I
S. Tilvikui, Węsl Pullinan.i;:

Ar žinote, kad Rusijos caras bJvo visai 
ne Romanovų dinastijos?

Ar žinote, kad ant Rusijos 
sėdėjo bepročių, žmogžudžių ir 
paleistuvių?

Ar žinote, kaip atsirado Rusijos 
carizmas?

Visa tatai apipasakos ir išaiškins

K M

kurią neužilgio pradęs spausdint 
k “Naujienos”
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Redaktorius: C. M. August, 603 Si. Clair St.» Chicago, III.

Levas Tolstojus

| Jaunuolius
\ A. Kropotkino “Pa roles 

d’un rėvolte”)

Jaunuoliai, aš kreipiuos šian
die išimtinai į jus. 'Tegul seniai, 
t. v. seni dvasia ir širdimi palie
ka šią knygą ir nevargina ssavo 
akių b< reikalingu skaitymu, ku
ris neatneš jiems jokios naudos.

Aš manau, kad jums aštuonio
lika, dvidešimts metų, kad jus 
baigiate mokyklą ir rengiatės 
prie gyvenimo.

Tikiuosi, jus linas i nuo prieta
rų. kuriuos jums stengėsi įkvė
pti; jus nesibijote velnių ir neti
kite kunigų ir pastorių sapalio
jimams.

Jus, žinoma, nepriklausote 
prie tų liūdnų žmonijos produk
tų, prie tų žuirų, kurie su laasa- 
žotomis fizionomijomis ir pa
skučiausios mados kelinėmis iš
tisas dienas valkiojasi šaligat
viais ir svajoja apie tuščius pa
silinksminimus. Priešingai, aš 
manau, t ad jus sveiki žmonės, 
norinlįs išmintingo darbo, ir to
dėl aš kreipiuos į jus.

Nekuria jau jus, turbūt, užda
vėte sau sekamų klausimų: kuo 
nš busiu9 Jus jaučiate, kad mo
kinotės ne tuo tikslu, kad pas
kui savo žinojimų panaudojus, 
kaipo eksploatacijos įrankį. Kei
kia būti šiaudadušiu ir visai su
gadintu. kad netroškus jūsų am
žiuje pašvęsti visus savo gabu
mus tarnavimui tiems, kurie tu
ną tamsybėj.

Jus, žinoma, svajojate apie

jnsų patarimų nežino, kad visa 
tai yra reikalinga!

Jeigu jus mokėsite įgauti pa- 
įsilikėjimų, tai toji šeimyna papa
sakos jums, kad kitame kamba
ryj gyvena moteris, kurių bepa
liovus kankina kosulys, kad an| 
pirmųjų lubų visi vaikai serga, 
kad plovėja, gyvenanti skiepe, 
vargiai sulauks pavasario ir kad 
kituose namuose dedasi dar blo
gesnių dalykų. ,

Kų patarsite sergantiesiems? 
Gerų maistų, klimato permainų, 
lengvesnį darbų?.. Jus ncišdri- 
site, žinoma, to padaryti ir pa
siskubinsite apleisti namus su 
skaudančia širdimi, su keiksmu 
ant lupų.

Dar nespėjote pasiliuosuoti 
nuo pergyventų įspūdžių, kąip 
jūsų draugas pasakoja jums, kad 
jis buvo pašauktas į pirmos ry
ši es viešbutį gydili svietiška po-Į 
nią, kuri negali miegoti nakti
mis ir kurios visas gyveninias Į 
susideda iš tualetų, vizitų, šokių 
ir nepaliaujamų barnių su kvai-

Bet gilindamiesi į dalykų mes 
sužinome, kad savininkas eik
voja įplaukas tuštiems pasilink
sminimams, o nuomotojas vi
suomet dirbo. Savininkas nei 
piršto nepajudino pagerinimui

(laša iš nr. 308)

kunyli gyvenimai! tas svajones. 
Aš nežinau, kokiose apyslovose 
į<r. .gimėte ir užaugote prie iš
rinktųjų įsigijote mokslų; 
jus busite daktaras, advokatas,

jai ramesnį gyvenimų, mažiau 
valgio, daugiau maukšlinimus, 
kad užvadavus iki nekuriam 
laipsniui produktyvį darbų.

Viena miršta nuo to, kad jinai 
niekuomet nebuvo soti ir nie
kuomet nęgalėjo tinkamai pasil
sėti; o kita džiuna nuo to, kad vi
sa savo gyvenimų jinai nežinojo, 
kas tai yra darbas.

Jeigu jus priklausote prie tų 
žmonijos elementų, kurie leng
vai susigyvena su viskuo, ir aky- 
vaizdoj šlykščiausių faktų pa
sitenkina tuščiais žodžiais ir uu-i 
siramina alaus stikline, tuomet, 
žinoma, jus greit priprasite prie 
tų kontrastų ir pasistengsite, ne
sustojant prieš niekų, atsistoti

paskutinių penkių dešimčių me
tų tris syk tapo didesnė, ačiū iš
taisymui kelių, išdžiovinimui 
balų ir kitokiems pagerinimątps. 
Nuomotojas, kuris savo kaštais 
gerino ūkę, dabar įlindo iki au
sų į skolas ir nebegali užmokė
ti laiku rendos. Įstatymai, visuo
met apsaugojantis nuosavybę, 
kalba savininko naudai. . Bet kų 
jus darysite, jus, kuriuose gyvas 
jausmas dar nėra užmuštas ju
ridiškomis fikcijomis? Ar pa
reikalausite jus, kad savininkas 
išmestų gatvėn nuomotoją, ar 
kad savininkas iš savo įplaukų 
paskirtų taip tikrą dąlį nuomo
tojui už jo darbą? Juk pasta- 
rojo dalyko rt'ikalauja iš jūsų 
teisybė*. Ką jus ppremsite: ar 
įstatymus prieš teisybę, ar tei
sybę prieš įstatymus?

štai jums kitas pavyzdys. Pa
ryžiuj areštavo žmogų už tai, 
kad jis pavogė iš krautuvės mė
sos šmotą. Pasirodė, kad ta
riamasai vagis yra bedarbis dar
bininkas, kurio šeimyna badavo 
jau kętvirlą dienų. Visi prašo 
mėsininko, kad dovanotų prasi
kaltėliui. Bet kur tau! Mėsinin
kas peikalauja teismo. Ir ne- 
laiiningasai patenka šešiems mė
nesiams į katėjimų. To reika
lauja akloji Femida, — Ar gali
mas dalykas, kad, malant tokius 
faktus,^jųsų sąžinė nesuki!tų 
prieš įstatymus ir draugija!

prieš jus;> 
jus žengsite i gyvenimų su dide
liais žinojimais ir mokėjimiL-hi 
žinojimų pasinaudoti.

Gali buli, jus busite sąžinin
gais amatninkais; jūsų mokslas 
nesieks toliau pradines moky
klos; bet užtai jus gerai žinote, 
kaip sunkus yra gyvenimas mu
su darbininkų.

Yno dalcidimo. Sakysime, jus 
esiHe daktaras.

Ryto pašauks jus darbininkui 
prie ligonės.. Jis atves jus i vie
nų tų purviniausiy ir siaurų gat
vių, kur kaimynkos skersai gat
vės spaudžia viena kilai rankų.

Įeinate į namus. Žiba ma
žute lemputė, o nuo tvankaus 
orų galva svaigsta. Užeinate 
siaurais, slidžiais laiptais ant 
penkių lubų, šalto ir tamsaus 
kambario kampe guli ligonė, 
apdengta purvinais skarmalais. 
Išblyškę, sudžiūvę vaikai, drebė
dami nuo šalčio, plačiai atverto
mis akutėmis žiuri i jus. Visų

nors, nepapuolus įrengiamųjų 
skaičių. Bet jeigu jus “žmogui”, 
jeigu jūsų prakilnesnieji jaus
mai dar suvis nealbuko, jeigu 
gyvuliški insliktai neužmušė ga
lutinai jumyse mųstančios esy
bės, tuosyk, apleisdami skurdo 
ir vargo namus, jus pasakysite: 
“lai neteisinga, taip toliau tę
stis negali! Reikia apsaugoti 
nuo ligų, o ne gydili jus. («cres- 
nis gyvenimas ir didesnis žmo
nių išsilavinimas prašalins pusę 
ligų. Meskime visus vaisius! 
Oras, maistas, lengvesnis dar
bas, štai nuo ko reikia pradė
ti. Be tų dalykų medicina — 
tik apgavystė, ir moniji.mas a-

te, kad nelaimingasis, kuris 
per visų gyvenimų negirdėjo nie
ko gero, nuoširdaus žodžio, — 
butų nubaustas pagal įstatymus 
už tai, kad jis užmušė dėl pen
kių frankų savo kaimynų. Ar pa
reikalausite jus, kad prasikaltė
lis butų nuteistas miriop arba 
kas dar blogiau- pasodintas po
rai šilučių motų kalėjimai!? 
O tuo tarpu jus gerai žinosite, 
kad menamasis prasikaltėlis yra 
niekas daugiau kaip tik ligonis, 
už kurio prasižengimų privalo 
buli laikoma atsakomybėj pati 
draugija.

sodintų kalėjimai! audėjus, ku
rie desperaciios apimti padegė 
dirbtuvę? ar pareikalausite jus,

kų, trylika valandų paroj, nepai
sant (laibo sunkumo: bet dabar 
jau trečias mėnuo, kaip jis nebe
gali surasti sau darbo. Bedar- 
be būdavo ir pirma: jinai atsi
kartoja periodiškai kas metų. 
Bet tada pati dirbdavo... gali bū
ti, plovė jūsų marškinius.

Bet šlaž jau trįs menesiai, kaip 
jinai n^jali atsikelti iš lovos, ir 
pasibaisėtinas bado ir skurdo pa
veikslas stojosi prieš šeimynoj

Tų dienų jus suprasite, kas 
tai yra socializmas. Jus pano
rėsite arčiau susipažinti su juo, 
ir jeigu altruizmas dėl jųsų ne
tuščias garsas, ir jus pavartosi-! 
te natūralisto metodų studijavi
mui socialių klausimų, jus pa
pulsite į musų eilę ir dirbsite sy
kiu su mumis socialūs revoliu
cijos įvykinimui.

II.
Daleiskime, ius baigiate tei

sių skyrių ir manote užsiimti 
advokatūra; pas jus, turi buli, 
yra iliuzija kas dėl busimo vei
kimo; aš manau, kad jus sąži
ningi, nuoširdus žmonės, ir kad 
jums nėra svetimas altruizmas. 
“Ar begalima persistatyti sau 
prakilnesnį dalykų: pašvęsti sa
vo gyvenimų kovai su neteisy
be, priversti, kad įstatymai bu
tų pildomi!” Manote jus ir ei
nate gyvenimai! su pilnu savimi 
pasitikėjimu.

Bet atidengiame tolumai 
teismo chronikų ir pažiūrėki
me, kų pasakys pats gyvenimas.

'Turtingas žemes savininkas 
reikalauja, kad butų prašalin
tas jo ūkės nuomotojas už lie

n uoli, kuris kėsinosi užmušti 
karunavotų žmogžudį? kad šau
dytų sukilusius, kurie' nuspren
dė iškelti ant barikadų raudonų 
ateities vėliavų?

Ne, tūkstantį kartų ne!
Jeigu jus/ sužiniai ųtsinešate 

į gyvenimų, o ne kartojote tai, 
ko jus išmokino; jeigu aiškina
te įstatymų nuo fikcijų, kurio
mis užtemdė tų įstatymų, idant 
paslėpus jo paėjimų — stipres-

nimas visokių praeities nedory
bių, jus, be abejonės, atsigrį
ši te nuo to įstatymo. Jus supra
site, kad tie įstatymai priešina
si sąžinės įstatymams. Jus at
sisakysite nuo tradicijų ir atei
site dirbti pas mus, kad panai
kinus visas Htr.lc'isybes: ekono
miškas, politiškas ir sociales.

Bet lasyk jus busite socialis
tu, lasyk jus virsite revoliu
cionierių. K. A.

(Bus daugiau).

Tel. Cicero 252

I3Fi!.A.P. Gurskis

>- Kų jus patarsite, ponas dakta
re? Jus, kuris žinote, kad vie- 

, ui utėlė jos ligos priezųstis — ne- 
dalėklius maisto ir oro? Gerų 
maistų, mankštinimasi tyrame' mokėjimų remtos. Įstatų švic-
ore, sausų ir šviesų kambarį? soj negali būti mažiausios abe-

’ Kokia pajuoka! Argi jinai be jonės: jeigu nuomotojas neiš-

Valandos: Nuo 9 ryto iki, 9 va- 
Nodolioins pagal sutartį. 
A’. !•;<!' St, Cicero, III.

TELEPHOiUp YARDS 2721 «

D R. J. J0M5KAH1S į
Medikas h Chirurgai 1

3315 S. Hatetcd Si , Chkaye I

Yra manoma, jog Tolstojus 
tupiu tarpu buvo persitikrinęs, 
kad panašių karės baisenybių 
priežąslis yra netikusi žmonijos 
religija. Jo luolaikinwiir dieni
ne mes randame patikrinimų 
tam pasakymui. Būtent, Tolsto
jus rašo: “Pasikalbėjimus apie 
dievybę ir tikėjimų privedė ma
ne prie didelės ir prakilnios min
ties, įkūnijimui kurios aš jau
čiuos galėsiu pašvęsti visų gyve
nimų. Toji mintis — uždėjimas 
naujos religijos, egzistavimas 
kurios lyginsią žmogaus išsila
vinimui; uždėjimas religijos Kri
staus, tečiaus apvalytos nuo prie
tarų ir stebuklingumo; uždėji
mas religijos praktiškos, nepri
žadančios busiančio palaimini
mo, bet suteikiančios gerbuv 
ant žemės.” Taip tai Tols, svajo
jo Sevastopolyj, kuomet karės 
paveikslai ir visos baisenybės ap
supo jį. Jis j ieškojo priežųslies 
ir išvengimo tų baisenybių.

Norint suprasti ir aiškiai per
matyti visus Sevostopolinio ap
gulimo paveikslus; norint pažin
ti Tolstojų ir jo atsinešinią link 
kariškojo tragizmo; atsinešimų 
link tų gerų žmonių, kurie pavir
sta žvėrimis ir puola į priešu ei
les ir naikina vieni kilus, reikia 
skaityti Tolstojaus visus veika
lus o ypatingai “Sevostopolio 
pasakojimai”. Čia iš gilumos 
širdies autorius pasmerkia ka
res ir tas aplinkybes, kurios ve
da prie karių. »

Kuomet Scvostopolis puola, 
Tolstojus tampa pasiųstas į Pe
trapilį išduoti karinės atskaitos. 
Iš čia jis jau nebegrįšta armijom 
Atvažiavimas ir apsigyvenimas 
Tolstojaus Petrapilyj, 1855 m., 
laupė geriausiųjų tuolaikinių li- 
kratorių, yra minimos kaipo 
iradžia jo literatiško veikimo.

Tolstojus sandųrbininkauja prie 
geriausiojojjuolaikinio rusų žur
nalo “Sovremennik”, tečiaus jis 
visuomet jautėsi svetimu esąs 
tarpe kilų sandarbininkų to pa
les žurnalo. Be to, Tolstojus 
mėgdavo apkalbėti dienos klau
simus su kitais rašytojais ir vi
suomet išreikšdavo atvirai savo 
nuomones. ‘ Daugumui tas lie
ja liko ir lodei jis nustojo drau

gų. Dalykų stovis pasidarė, ne- 
jakenčiamu. Patsai Tolstojaus 
indas negalėjo pernešti to ego

izmo, kuris apsireikšdavo pas 
nickuriuos rašytojus ir matyda
mas nesųžiaiškų prie jo atsine- 
šimų, jis apleidžia Rusiją ir va
žiuoja užrubežin. 5

Būnant Fra nei joj, Paryžiuje, 
birželio 6 d. 1857 m. Tolstojus 
mate mirties bausmės baiseny
bes. Tas vaizdas ir pati draugi- 

i, i nė žaizda, kuri užgięia mirties 
>ausmę, giliai įsiskiepijo Tolsto- 

,jaus širdin. Nuo to laiko jis lie
ta prūsas panašaus įstatymo, 
irutoliškumo. Savo “Išpažin
tyje” jis šilko:.

“Kuomet aš pamačiau, kaip 
galva atsiskyrė nuo kimo ir šy
du (galva ir kūnas) subildėjo 
dėžėje, aš supratau — ne protu, 
>et visa savo esybe, - jog jokios 
šminlies teorijos egzistuojančio 
>regreso negali pateisinti pana-

Taip lai Tolstojus atvaizdina 
mirties bausmę. Be to, jis Lini
ja pertikrintas, jog panaši gady- 
iės žaizda privalo buli kuogrei- 

čiausia užgydonia. Jis giliai ti
ki, kad vietoje priespaudos turi 
viešpatauti meilė...

Paviešėjęs apie pusmetį laiko, 
Tolstojus grįsta Rusijon ir ap
sigyvena Jasnoj Polianoj.

Tas prasišalinimas iš tėvynės 
ir pertraukimas ryšių su tuom- 
laikiniais rašytojais 
atsiliepę į Tolstojų, 
amžinėj literatūros 
nei vienas kritikas 
apie Tolstojų, 
tapo ignoruoju 
galinus , pasirodė rašinys teino-

Nepaprastas pigumas Rakandų
Šimtai Pasiskyrijnų iš Geriausių Šlubos Rakandų; Visi Sumažintomis Kainomis. 
Kiekvienas manantis pirkt nepamirškite ateit i musų krautuvę ir pamatyt gerus 
rakandus ir jų pigumus, kitur nebuvo metai atgal taip pigu, kaip musų Krautuvėj 

‘• . dabar yra. Cash arba ant Išmokėjimo.

*19.85
šita mašina gali sinti visokius siuvinius, storus arba 
plonus, gvaranluol.a ant 10 metų. Verta 
$27.00, dabar už ...........................
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Visų apskritų mėty Pečius (combinatioil) yra vie
nas iš tvirčiausių ir goriausiu dvi kepimo, degimo 
su gezu arba angliais, kas šilų pečių $CQ| 
nusipirks, geresnio nenorės..-------- Ov«UU

Kieto medžio kukninė kė
dė, tvirta ir dailiai pada
ryta, vertės $1.35, OQ« 
dabar po.........

Šitie lovos springsai geriausi pasilsėjimui, galima 
gulėt mažam ir dideliam taip kaip atskiroj lovoj, 
nes jie nesiduobia į vidurį, gvarantuojam $Q fffj 
ant 25 metu, parsiduoda, po................

Maža Komodė iš tvirto 
kieto medžio padaryta, 
dailiai išrodo

.v,

Kulis Furniture House
| 3224-3226 So. Halstcd Street, Chicag'o. TVlephone Drover 9757
V---------------- —. ------------- ■
j ui buvo toli lig nusiminimo ar 
rankų nuleidimo. Priešingai, 
jis dar aparčiau pradeda dar
buotis, rašyti. į panašų litera- 
torių pasielgimų jis atsiliepia se

baudė, paskui pateisino mane. 
Mano reputacija puolė ar vos 
tik girgžda ir dvasioje aš jau
čiu tvirtai nubaustas, tečiaus 
dabar aš ramus, nes aš žinau, 
kad aš turiu kų sakyti ir turiu 
spėkos sakyti tvirtai, gi paskui 
<ų nori tegul sako publika! 'Te
čiaus reikia dirbti sąžiningai, pa
dėti visas savo spėkas, o tuo
met... Tegul spiauna ant alto
riaus.”

Sis žingsnis yra pirmas žing
snis, kuris veda Tolstojų prie 
draugijinio išsiliuosavimo ir, pa
galinus, prie pagarbos.

Apart rašymo Jasnoj Polianoj 
'Tolstojus užsiėmė žemdirbyste 
ir įkūrimu mokyklos. 'Tolstojus 
mėgo mokyti vaikus, tečiaus jis 
niekuomet negalėjo pritaikinti 
uolaikinių mokinimo metodų. 

Geriausiam susipažinimui su 
mokyklos metodais jis antru 
tartu važiuoja užrubežin. Šy
du su juo važiuoja sesuo ir jos 
vaikai. Pirmiausiai jie atlanko 
sergantį vjresniajį broli, 'kuris

čiu vaikų ir jog suteikiamosios 
žinios privalo remlies ant paty
rimų, o ne ant sausų teorijų. Tai
pgi suteikiamosios žinios priva
lo turėti tiesioginę naudų linkui 
kaimiečių gyvenimo. Todėl 'Tol; 
stojus visuomet priešinosi vald
žios išdirbtoms programoms. 
Jis visuomet liko šalininku, jog 
reikia vaikus mokyti lik to, ko 
jie nori mokylies, o ne to ko jie 
“privalo“ mokylies. Prievartų 
Tolstojus skaito prasižengimu.

Panašus Tolstojaus blokini-

skundė Tolstojų valdžiai, išjuo
kė ir paniekino jį visokiais bu
dais. 'Tas alsiliępė į Tolstojaus 
sveikatų ir kankino jį bepalio- 
vos. Jis susirgo ir 1852 metais 
išvažiavo į Samaros rčdybų gy
dytis kumisu.

Kuomet senelis gydėsi luti pa
čiu laiku juodoji spėka nepalio
vė veikusi. Būrys žandarų pa
darė kratų jo dvare ir mokyklo
se. Kur žandarai ėjo, lenai bet
varkė tik liko. Kuomet Tolsto
jus sužinojo apie tų kratų, jis 
tapo bajsiai užgautas ir pasijau
tė pažemintu esųs. Gi grįžęs at
rado didelę b(‘lvarkę, kurios pa-

laiko Tolstojus pasilieka pęie 
brolio iiy lik kuomet pastarasis 
niršta, 
mokyklų Sistemas.
jis aplanko Francijų, Vokietijų 
ir Angliją. Pagalinus jis persi- 
ikrina, kad tfc metodai, kuriuos* 
vartoja vakarinė Europa yra ne
pritaikomi prie Rusijos liaudies. 
Todėl Tolstojus grįsta, 1861 m. 
ir stengiasi išdirbti savotiškus 
metodus. Visa laika jis stengia
si pašvęsti mokyklos reikalams.

Tgis pačiais melais jis apsiima 
buli" laikos tarpininku. 'Tolsto
jus visuomet buvo valstiečių už
tarėju, taigi ir šioje vieloje jis 
visuomet palaiko baudžiauninkų» 
pusę. Tas nepatiko dvarinin
kams ir jie pradeda įvairiais bu
dais kovoti prieš savo taikos tar
pininkų. Niekurie dvarininkai 
skundė Tolstojų ^įžeidėjo ypatų 
ir t." t. Tas privertė Tolstojų at
sisakyti nuo taikos tarpininko 
vielos ir pašvęsti visą laiką mo
kyklos reikalams.

Tolstojus tiki, jog mokinimas 
privalo būti liuosas ir jog būdas 
suteikimo žinių visuomet priva-

L'o pradeda studijuoti 
Tuo liksiu

Valdžios įsimaišymas j Tolsto
jaus privatiškų gyvenimų sukė
lė jame pasibiaurėjimų linkui 
žandarmerijos. 'Tolstojus tvir
tai tikėjo į ypatus nCpaliečiamy- 
bę ir todėl kuomet žandarai pri
sižadėjo dar sykį padaryti kratų, 
'Tolstojus įgijo porų gerų karabi
nų ir laukė “svečių“. Bet “sve
čiai“ sužinoję apie tai “nutarė“ 
atmainyti savo pienus. Tokiu 
bildu 'Tolstojus negavo progos 
susiremti su valdžios agentais, 
žandarais.

(Bus daugiau)

Visa šventa žemelė apsipuošę 
Žalios spalvos drabužiais, kuri 
atrodė, kaip skaisti, jauna 
mergaitė. Juokėsi linksmai, kva
tojo žmonija. Su šipsa ant vei
do džiaugėsi dirbdamas kiekvie
nas draugijos narys. Kiekvienas 
jautė sieloje kokį tai nepaprastų 
smagumų, kuris slumte-stumė 
žengti pirmyn. Visi žmonelės 
gėrėjosi nepaprastomis skaisčio
mis vasaros dienomis. Jie ne
jautė, kad tamsus juodas griau
stinis, kaip mirusių gadynių 
milžinas, slankiojo Europos pa
dangėje. 'l'iktai nekurie socia
listai išėję ant pagrindų aiškiu ir 
suprantančiu balsu šaukė: “Lia
udis dirbančiųjų, užeina perkū
nas, kuris be pasigailėjimo tran
kys žemės paviršį!” Bet Euro
pos žmonelės tiktai džiaugusi ir 
gėrėjosi smagiomis vasaros die
nomis, kurios atnešė tiek daug 
prakilnių idealų.

Staigu sugaudė nuo amžių pa
juodavusios girios, suūžė viesu
lą, nešdama smilčių sūkurį pa
dangėse, pasirodė raudoni dan
gaus pakraščiai, dar valandėlė- 
nutilo, ramu, bet štai pakilo au
dra, apstniakia meilingasai dan
gus, pasirodė juodas debesis pil
damas'žaibus ant žemės ir tuo
met viskas pradeda griaudinan
čiu balsu vaitoti. Kas iš mus 
atsimena tų valandų, kurioje pir
mų sykį karės dievaitis iškėlė

nančiu balsu sušuko: “Visi į ka
rę! Kas tiktai galite.” Pradėjo

B. žilvitaltė.

Smogis Nekaltoms 
Moterimsskaudžiai

Taip pus- 
apžvalgoj 

neužsiminė
Reiškia pilnai

imas. Ir tik;pa^

ije:. “Apie apsireiškinius rusų 
literatūroj, kurie tapo praleisti 
dabartiniais kritikais Tolsto
jus tai aiškiai matė ir suprato, 
jog jis jau hipo išmestas iš lite-
ralorių tarpo. Tečiaus Tolsto- lo būti, pritaikintas prie kaimie-

Dar nelabai senai, biskj dau
giau kaip (ris metai ir pusė, bu
vo laimingos vos tiktai prisiar
tinusios linksmos ir smagios va
saros dienos, kuomet šviesi dan
gaus saulutė linksmai šypsojosi 
augštai padangėse. Mclynasai 
dangus buvo nusiblaivęs, kurio 
beribiai melancholiški skliautai 
gaubė mažytį šį žemės kamuolį.

liai su dideliais snapais taip ir 
skraidžioje aplinkui, vilkų vaik
štinės staugdami nešinos! iš 
tamsiųjų girių į lygius plačius 
laukus; taip ir atrodė, kad jie 
užkviesti į vienų didelę puotų. 
Suskambėjo visų bažnyčių var
pai ir užsidegė Europos pasau
lis. Karė! Sušuko visi kampai. 
Karė! apsidairius aplinkui iš 
gilios krutinės atsiduso draugi
ja. Draugija atsiduso sunkiai, 
nes ji suprato kas atsiliko; ji 
jautė, koks milžinus suspaudė 
jų. Niekam nemąstant, nežinant 
ir nesupranlapl karė tampa ap
skelbta. Karės pragaras užvirė 
ne tarp dviejų tautelių, bet be
veik visos Europos saužemio
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Iai pradėjo žvangėti visuose pa
šaliuose.

rrs lauke - nėra čia vietos nu

skaudus smūgis teko nieko ne
kaltai moteriai, kuri dirbo sun
kiai, prakaitavo per dienas, mel
dėsi per ištisus vakarus, nešė 
aukas augščiausiam visagalin
čiam viešpačiui. Nors Europoje

biamieji. l iktai viena motina 
gali tai paaiškinti, nes jai vienai 
priklauso tas viskas. Visos Eu
ropos kariaujančių šalių moti
nos buvo pasirengusios atiduoti 
savo gyvastis už jų sūnūs. Kie
kviena motina daugiau brangina 
gyvastį savo kūdikio ne kad sa-

Jai visas pasaulis buvo

Subata, Sausio 26, 1918.
Ant šios žemelės mylimos;
Kaip jaunų dienų nepažinus,

NAUJIENOS, Chicago, III.
---------------------- :------------------------------ . jQ__________________

kenybes, rodosi, negalė
nei vienos, kuri nem;

sint), kokį turėjo panešti tos mo
tinos, o jų neapsakomai daug, 
kuomet apsiginklavęs valdonas

l'aip vaitoja ne viena, ne šimtas, 
bet milionai merginų. Ak, kiek 
(Paug jos tikėjosi sulaukti! Kaip

is moterų pusės, kuris butų pri
sidėjęs prie karės apskelbimo. 
Iš tokios minios moterų nei vie
na, sėdėdama valdvietės suole,

runtis. Niekas, o niekas! Jos 
paplūdo ašarų klanuose. Jos

dienos. Kaip butų džiaugusiai 
draugija, jeigu jos butų galėju
sios tapti žmonijos gimdytojo
mis. Bet kas šiandie iš jų pali
ko. Krūva merdėjimo gyvų la
vonu. Gėdinasi visas pasaulis 
žiūrėdamas j jas. Verkia mo
tina gumla, matydama, kaip jos 
nekelti kūdikiai braido po nu
puolimo purvynus. Tiktai vie
nas žmogus ramiai žiuri į tų vis
ką.... To širdis akmeninė.

---— - ----- 
mų. Vienok kaip liūdna darosi 
atsiminus, kad jie visi prarado 
ta elementą, kuris padaro žmo
gų žmogumi, tikroje to žodžio 
prasmėje. Rodosi, kaip replė
mis siaudžia krutinę, kuomet 
atsimeni, kad tiek daug milionų 
nekaltų mergaičių turės nupul
ti. Jau jeigu tie kareiviai turi 
liesų ir nori gyventi šeimyniš
kai laimingai, kurie valde pa
saulį per tuksiančius melų, kn

per tris pietus ir pusę žudė savo

nori kariauti, arba ne. Betgi pa
žvelkime, gerbiamieji, kų nio-

iš gailesčio ir puolė ant juodos
. i mčs iš kuriu šimtai, tuksimi- %
eini daugiau jau nebeatsikėlė, 
nes sprogo širdis iš gailesčio.

na-

nukreipkime i šąli. bet
i i dejavimo ir dantų griežinio

rėš, dauginu kaip milionns
mų likosi pnlcisln į pelenus.
si moterų priešininkai, kurie 
susii iezdami šaukėte, kad mo
ters viela namuose, kad ji turi 
rūpintis auklėjimų kūdikių, kad

ne-

Enropos moteris; ir bukime ant 
lak žmonės, kad išgirdus musu 
nekaltų motinų vaitojimus.

skelbkiio perlėkė žinia žaibo 
giailuniu ištisai Europą, kad vi-

■ a įklauso žmogui, dūsauk ir tu. 
mano brolau ir sesele. Europos 
dangtis dar ir šiamPie raudonas 
ittio ugnieš, nes dar ir šiendic 
moliuos teliebraido jų sūnų kra
ujuose, dar ir šiendien jų keik- 
• nei su mukiomis tebesaudžia,

jos valdyme, atsistokite prieš

pranta. Matyt, kad jos per daug 
dvasiškai likosi nuskriaustos. 
Tas begėdis vyras pasistatė ba
žnyčias, bokštais dangti rernian-

drabužiais per. g&sus šinjkmc- 
čius mulkino moteris. Dabargi

Veninius (urėtų būti, nes bran-

Pirkite Tuojaus |
Šėrus senos, užlikimos aliejaus kopipanijos ||

Black Diamond Oil Company
Suorganizuota 1901 im tuose po Suv. Vaisi. Charteriu,

KAPITALAS $25,000,000 Šero vertė (par) $10. 
i (Visi šėrai vienodi (common), pilnai užmokėti ir nie- 
kuomel neapmokesčinojmni. Kompanija neturi jokių

>

Ii numylėtas tėvynes. Milionai 
ir milionai darbo žmonių namų 
pavirto i vieną didelį nuliūdimo 
ir vaitojimo šaltinį. Sunku 
mums persistalyti. kiek daug 
šventu nekaltu kratiniu drebėjo 
iš baimės nuo pirmos dienos ka
rės užsidegimo. Per trįs melus 
ir .pusę karės dievaitis su kardu 
r aukoje penkiolika milionų jau
nu žmonių, kurių gyvenimas ir 

veninio idealai buvo taip

■ as plėšia iš jų glėbio numylėtus 
sūnūs.

Gal pamiršote, mano draugės

urio skambėjo tvkiais ramiais 
vakarėliais visuose Europos 
' .np|iosor tų jaunų milioninės 
minios mergaičių, kurios ravė- *■
i amoS numylėtus rulu darželius.

I V C

sykiu su pulkais bitelių ir ra
maus vėjalio judinančiais pina- 
xijų lupeliais linksmai šypsoda
ma . mimiaio:

jo tuos namus, kuriuos skyrėte 
moteriai? Kur yra tie namai, 
kuru tvarka liepėte mote riai rū
pintis? Kurgi tie penki milionai 
kūdikių, kuriuos, nesulaukus 
vienų metų amžiaus, bado šmė
kla sunaikino? Juk jus liepėte 
Moteriai auklėti juos. Atiduoki
te joms, o jos išauklės. Jus da
bar apjakę, jau negirdite, suren
gėte* puolų, skambinate šventų 
bažnyčių varpais, laiminote var
tau Dievo žmogžudžius, šventi- 
lale ginklus, te pale šventu alie
jini valdonus, bet kų gi moteris 
ealL’a? Per tuksiančius melų

bet nepriešus išnaudotojus, kaip 
gi tuomet moterįs, kurios buvo 
be teisių, pavergtos, nieko ben
dra neturėdamos su surengimu 
šios žmogžudingos puotos, neno
ri arba nevertos yra smagaus 
šeimyniško gyvenimo. Jau jei
gu vyras, būdamas baisiausiu 
saužudžiu, trokšta dar išpildyti 
gamtos pašaukimų, tuomet mo
teris būdama nekalčiausia turi 
pilnų moralę tiesą.* Jos nori; jos 
trokšta būti laimingos, bet už
plaukusios karės banga panieki
no jų norus, sumynė po kojų 
šventus ir prakilnius moterų 
troškimus. Jeigu maža, bespėkį, 
beginklį, nekalta kūdikį suau
gęs žmogus nužudytų, mes visi 
duotumėme jam vardų baisiau
sio žmogžudžio, bet, kuomet vy
ras sulošė tokių pat rolę linkui 
moters, mes tylime, nenorime 
nei užsiminti, mat labai skaudu 
prisipažinti prie kaltės.

tų kelių milionų šiojį genl|<arlės 
moterų, kurios vaitodamos ken
tės, bet tie palįs skausmai pasi
liks bent kelioms genlkarlčms.

I *

Daugiau, kaip du šimtai metų

mus dabar gėda, bet po laikui.

nu darželis,

gos letprgo nejaugi

donų kurie apvogė ja? Nejaugi 
dar ilgai motelis klausys tų šo
vinistų, kurie vardan tėvynės su
taisė šį pragarų? Tikėkite, ger
biamieji, bet aš netikiu, kad dar 
ilgai laip bus. Netikiu dėlto, nes 
vyrų darbininkų būrys eina kie
kvienų dienų didyn, kurie pas
merkia kares, kurie verčia jš pa-

apginkluoja moterį visomis tei
sėmis. Jų kovos išlaimėjimas 
bus išlaimėjimų ir moterų sy
kiu.4. J

Nekaltas kentėjimas turės 
pranykti, nes iš rylų pusės atei
na išliuosuolojas prispaustųjų; 
ateina genijus nešdamas ant 
tvirtos krutinės parašų: Meilė,

palaidi, ant viso žemės kamuolio 
ir dėl visų, o juomi yra Sdcia-

Socializmo laikuose liekai-
v

tiems smūgių nereikės kentėti.' 
Nuliudusi liaudie dirbančiųjų, 
tavo išganymas ‘Socializme'!!

V

V
F- 
4.'
ca

ilionų jaunų darbo žmonių.

kiųie žudo vieni kitus, liktai 
per tris metus ir pusę daugiau, 
kaip vienas milionas namų, ku
riuose linksmai žaidė meilė ri
šanti šeimynas, tapo paversta į 
pelenus, kuriuos lik vėjai išne-

lynėlių;
Dailiai aplvęre ji mano bro

lelis
I žtai jam vainikų n upini ke

tinu”...

aiikns atkeršijimo. Moters bal- 
a ranka atmokės jums visiems. 
Inkile ramus ji neužmirš. , .

lai tiek skaudžių gyvenimo 
>alandų moteris pergyvena ka
rs imtų; tiek nepakenčiamų 
amigių moteris turi kentėti be-

sime molinos linksmai šypsian- 
čias su savo kūdikiais tenai kur 
karė siautė per kelius melus, 
skambės per ilgų laikų ir neduos 
užmiršti slenkanticųis amžiams,

' . 40»

• trijų metų ir pusės daugiau

Ii kiu ikių, kuriu buvo kupini 
prakilnių gyvcjiimo idealy. 
Paimiau kaip penki milionai

’rės melo mirė nuo skurdo ir ba
do. Su viršum keturios dešimtis 
milionų jaunų nieko nekaltu

kurių gyvenimas be jų. likosi ne
vertas vadinti gyvenimu. Dau
giau kaip tris milionai Europos 
skaisčių kaip žiedai mergaičių 
likos nuskriaustos nupuolusio, 
suzvi rė-jtįsio kareivio. Beveik 
vii nas imliomis mergaičių liko
si nustumlos i nupuolėlių urvą- 
proslilucija. Ak! gerbiamieji, 

. , , i <.« a • i
žmogėdis karės dievaitis per 
bis melus ir pusę pridarė nuo-

ri

skaudžios ir neapmąstomos.
Dabar pažiūrėkime, kų mote- 

s turėjo panešti karės metu.
Leiskite man paklausti: kas 

: ;imdė ir išauklėjo Uios šešis 
■simtis milionų jaunų, tvirtų 

p ni ?
Medina! Molina! Saukia visa 

gamta.
Molina pagimdė. Motina su

teikė jiems gvvvbę. Tiktai vie-

r

kai|> brangus jai kūdikis, kuo
met glaudė pi ie motiniškos mei
le degančios krutinės. liktai 
motina gali išreikšti, kaip džiau- 
g‘si ir juokėsi jos motiniška sie- 
11, kuomi'l “nekalta kūdikystė” 
žaidi ant jos baltų rankų. Tik

\ ,am ią valandų dangiškų 
\ i landų, kuomet jos mielas ku- 
dišė'is pirmų sykį ištarė “ma-

f lakia man linksmybė, kas

L urs per dienas dirbus sun
kiai procevojus 

l'uolu prie darželio, kad juos

arė nebus amžina. Ateis laikas, 
kuomet nustos kanuolių Baubi
nas, kCtomel naikinimo valan

da užsibaigs, tuomet ir vėl nu
tildęs dangus nusiblaivys. At- 
nerks akis draugija ir pradės 
lairytis. Koksai tuomet likimas 
noterj laukia.

Vyras niekuomet nenorės atsi
minti šių praslinkusių metų, bet 
moteris rodys jam jo beprotiš
kus žmogžudingus darbus.

Žiūrint į tas visas moters sun-

At Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA
MAŠINA TUOJAUS.

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

A.
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O aš karalienė
pone

Ta‘ toki balsai be nustojimo ver- 
d iš žydinčių jaunų krūtinių.

Ga1 n kurie iš musų pamiršome

1 uiio.i prabėgo esant anapus 
v.ir.iš fiyno, bet aš atsinlenu la
šėti gi rai. Taip jos buvo liuk
suos, kaip lakštutės. Europie
tės mčrgnit^s, daugiau kaip 
Iii mętai ir pusė atgal.

Dabargi pasiklausykite kokie 
balsa,i ve ržiasi iš suvargintų 
krutu tų, kuomet žmogŽudis ka
rės dievaitis valdė Europą per 
tą visa laika, štai vienas atsi-
dusimus:

inąs, 
ir dienos mano 

tos, 
Kuribse mono numylėtas 
Apleido mane ant visados.

Dar toliau:
Išplėšė mano jaunų sielą.

Pra keiktos

Smnyiie mano jaunas dienas, 
Kurios ant amžių neprigis.
Kas man gyvenimas šiandie

na,
Kuomet likimas ten nustūmė;
Kur vien tik išmatos draugi

jos,
Kur vien tik vien nupuolėliai 

tebūna.

Supusiu, išnyksiu, kaip uebu-( 
vlis,

Bet mes ra n-

>nų minia kareivių sugrįš namo.

kurios parodo, kad beveik pusė 
liek kareivių karės fronte nu-

kad šautuvais yra užmušama. 
Rusu-Japonų karės statistikos 
parodo, kad du trečdaliai visų

vo užsikrėtė neišgydomomis ly
tiškomis ligomis. 'fa gi kare

ginant su šiandienine kare. Tai
gi koki gi spėjimų mes turime 
daryti po karei. Aš tikiu, kad 
negalima padauginti spėjant, 
jog vienas ketvirdnlis kareivių 
išliks negavę pavojingos ligos iš

ladaliai bus amžinai nupuolę. 
Tokiu budu iš 45 milionų su
grįžusių, dpugian kaip 31 meli
onas bus nupuolėlių, kurie ne
verti daugiau gyventi. Bet jusi 
manote, kad tas vienas ketvir-

Klystume mes lajp manydami. 
Jeigu jau fiziškai nebus sunai
kinti, lai dvasiškai bus amžini 
idiotai. Jie bus nei kiek neina-

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš- 
simokiiiti graiit 

į trumpų laikų 
per pus-balso si
stemų taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvaf 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jų ja 
anksčiau. 
Privatiškoš lek
cijos ant smui- 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽ1UNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.
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VISUOMENĖS ATIDAI
Mes esame išdirbejais Ae- 
my dėl paveikslų, visokio 
didumo, dideliame pasirin
kime. Mes iš mažu, paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes ni
rime įvairiausių spaudiniu 
paveikslų, dideliame pasi
rinkime, įvairiom pažiūrom

Mes atliekam viršminėtųs 
darbus ant orderio, greitai, 
atsakančiai i-r piginus negu 
kila panaši dirbtuvė.

Atsilankyk, rašyk arba tc- 
Jefonuok, o mes prisiusime 
musų reprezentatorių su 
sempeliais.

Reikalaujam agentų, krei
pkitės ypatiškai arba laišku. 
National Picturc Frame Go. 
2631 S. Ilalsted St., Chicagq

Tek Boulevard 9159. i

Tel. Drover 6369

P. CONRAD

tie nupuolėliai. (lai mes mano 
me, kad jie stovės kur nuošalia 
nuo mus, taipgi nepamatuotas 
iš jų norės apsivesti ir sutverti

jie visgi jaučiasi esu žmonėmis, 
ir jiems norisi gyventi, ir jie 
trokšta išpildyti gąmtos prisaki-

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais

Jaunavedžiam® 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbų at
liekam gerai ir 
iii gini.
3130 S. Ilalsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Vienas Gydytojas Sako:
Daug žmonių mačiau nerviš

kai suirusiais, nuolatos kenlan- 
čiais, kurtę padvigubino savo 
spėkas ir ištiirėjimų, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Škourupo sveikatos 
mašinų.

už $9.50, o nemokėsi te $100 da
ktarams.

Shurup’o sveikatos 
lašina

$8.30
Naudokis šiąja mašina nuo

galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

'lankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvisavaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

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

"i

1'V

n

Kompanijos Turtas
BLACK l)IAMOND Oll. CO. turi upic IMKI,00(1 akrų 
geros aliejaus žemes, 'taipgi turi visas gręžimo maši-’ 
nerijas,'įrankius, dūdas (casings) ir tl. šios kompani
jos aliejaus žemės randasi šiose valstijose: Wyoming, 
Kapsas, Oklahoma, Louisiana, Mi.ssissippi, Tennessee, 
Indiana, Michigan, 'l'cxas ir Colorado.
BLACK DIAMOND OIL CO. turi dabar 42 aliejaus šu
linius, kurie išduoda apie 556,000 bačkų aliejaus į 
metus.
BLACK DIAMOND OIL CO. turi apie 400 gazo Šulinių 
Kansas ir Oklabomos valstijose', kurie išduoda kasdien 
apie 80,000.000 kubiškų pėdų gazo.
Nuo Imos dienos Sausio, BLACK DIAMOND OIL ('.O. 
įsigijo savo “Refinery”, garsiame aliejaus lauke 
4.4IRAU., rexas, kur dabar išvaloma kasdie apie 1000 
bačkų aliejaus.
šita kompanija turi nuosavybėje specialį gezolino iš
dirbinio procesų iiižinieriaus-išradėjo J. \V. M ET I LER 
Kelios savaitės atgal BI„ACK DIAMOND OLL CO. iš
pirko Prudential Petroleum Co., iš Colorados, turinčių 
aliejaus šulinius Colorado ir puikias aliejaus žemes į- 
vairiose valstijose.
Greitu laiku bus užpirkta nauji aliejaus šuliniai, išduo
danti suvirs 365,000 bačkų aliejaus į melus.
BLACK DIAMOND OIL C.O. tuojaus pradės statyti di- 

.džiausiu Suv. Vaisi. “Refinery” aid savos žemes l’adre 
Island, Texas.

Kompanijos Pelnas
BLACK DIAMOND OIL CO. pelno dabar apie $1,500- 
000.00 į melus. Bet pelnas žymiai pasididins iš sekan
čių šaltiniu: 1) iš įgytos nuosavios “R e f i n e r v” 
THRALL, T exas; 2) iš užpirkimo naujų aliejaus šu
linių ir išgręžtų naujų; 3) iš išdirbinio gazolino sulig 
inžink riaus J. \V. METTLEB išradimo ir svarbiausiai 
4) iš pastatymo naujos, milžiniškos “Refinery” Padre 
Island, Tėvas, kuri bus didžiausia Suv. Vaisi.

GvaranCija
BLA('K DIAMOND OIL CO. gvaranhioja kiekvienam 
šėrininkui 12*< ant šėrų vertes, t. y. ant kiekvieno Še
ro po $1.20 Į metus, l ik trumpam laikui galiu par
duoti serus po $6.50. Tokiu budu kiekvienas pirkėjas 
gaus aul įmokėtų $6.50 po $1.20 procento. Procentas 
išmokamas kas trį^ mėnesiai. Pirkėjams šėrų duodu 
tris mėnesius laiko ištirti apie šia kompanija, ir jeigu 
po trijų mėnesių tamsta nenorėsi šėrų. tai apsiimu 
tamstai sugražinti kiekvieną Įmokėtų dolerį.
BLA('J< DIAMOND OIL (’.().-depozitai gvarantuojami

Guaranly State Bank, Drumrighl, Oklahoma; Houston 
National E.vcliange Bank, Houston, Texas; ir Farmers
Bank,’Irvine, Kcnhicky.

Pelnas Investoriams
Man pasisekė uži,ml tik maža dalis šilų šėrų. Trum- 
pam laikui galiu parduoti šiuos šėrus lik po $6.50 (par 

Ivirte kiekvieno Šero $10.00). Žemiau paduota lentelė 
parodo šėrų vertę, kiek šėrai DABAR kaštuoja ir kiek 
procento atneš į melus.

> Pel
Skaitlius

36 šėru
10
50

100
‘ 150

200
500
750

1000
Pirkdamas
štai kokius

serų 
šėrų 
Šerų 
šėrų 
šėrų 
šorų 
Šeru

$250.00
3(10.00
106.00

500.00
1600.00
1500.00
2000.00
5000.00
7500.00

10,000,00 I
šėrus šios kompanijos DABAR po $6.50

DABAR 
kaštuoja 

$162.50 
195.00 
260.90. 
325.00 
650.00 
975.00 

1300.00 
3250.00 
1875.00 
6500.00

Procento
$30.00

36.00
48.00
60.00

120.00
180.00
210.00
600.00
900.00

1200.00. •

tamsla pirksi 160 šėrų. Jie kaštuos tamsiai $650.00 
dabar. Bėgiu vienų metų tamsta gausi $120.00 pro
cento ir tikiu, kad galėsi šėrus parduoti nemažiau kaip 
no $10.00, o gal ir po daugiau. Bet daluiskime, par
duosi po $10.00, lai gausi išviso $1000.00 už šėrus ir 
$120.00 procento, kas sudarys išviso $1120.00. lam
stai tie šėrai DABAR kaštuos lik $650.09, tai tokiu 
budu uždirbsi $170.00 ant $650.00. Ar negeras uždar
bis? Bet jeigu tamsia nenorėsi laikyti šėrų metus lai
ko, iai galėsi parduoti už mėnesio-kito ir gausi už 100 
šėru $750.00; tai bus $100 ant $650.00. tikiu, kad

o gal ir daugiau. Todėl ir rekomenduoju pirkti šituos 
šėrus 'l'UOJAUS.

Šerų kaina tuojaus pakils
Nuo 15 d. Vnsario-l'eb., 1918, 12 vai. pHų, BLACK 
DIĄMOND OIL CO. Šerai pakils ant $7.50. .lusu ordė-

vai. ryto, 15 d. vasario.
BLACK DIAMOND OIL OO. serai jau dabar parsiduo-

$7.50 ir $7.75. Kaip man pranešė iš labai užtiki amų 
šaltinių, lai šitie šėrai begiu kelių mėnesių gali pasiek
ti ant markelo nuo $10.60 iki $25.00 ir daugiau.
Patariu, kiekvienam lietuviui Tl ’OJAl S kuodaugiau- 
siai nusipirkti šėrų šios didelės ir užlikiamos aliejaus 
’----- --- Turui tik mažą skaitlių Šerų pardavi-

Todcl pasiskubinkite. Rašykite plates-
kompanijos.
mui po $6.50.
nių informacijų ir siųskite savo orderius kartu su pi
nigais šiuo adresu:

J. ILGAMS 1,0 sc°Sohh" st
Romu 1016.

4

Telephone Randolph 4988.

dėiiomis tarpe 10 ir I po pietų. Panedcliais nuo 9 iki 
7 vai. vakare. Atvažiuokite pasikalbėti. Plačiai išaiš
kinsiu visokius reikalus apie šėrus.
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| LietuvosAtstatymo Bendrovė SS SS S
į parduodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
į parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir jiegu skelbiamas yra laikraščiuose ru= 
i bliu kursą; Užsisakymus siųskite ir

Reikalaukite informacijų šiuo adresu: L1THUAN1AN DEVELOPEMENT CORPORATION »new york

Chicago Apielinke
♦

svetainėje, 8756 Houston avė.
Ch. L. D. T. Komitetas.

įvyks viešas susirinkimas, ku
riame svečias kalbės apie SLA. 
reikalus.

Municipalini turgus ir 
pieno stotįs.

likslo, mes, lietuvės, ir turime 
prisidėti prie tos minios mote
rų, kurios šiuo laiku darbuojasi 
tam bendram musų reikalui.

nors po vieną pieno stotį, kur 
mes galėtum gauti kvortą pieno 
už 8 ar 9 centus, mes padarytu-

> mc gerą pradžią. Su laiku gal 
I ir dauginus atsiektume.

Mes jau gavome parėmimo iš 
koleto miesto valdybos narių ir 
Dr. Robertsonas ir. mavoras* 
fiiompsonas bus įtikinti, kad 
lai yra svarbus reikalas. Tik 
reikia vis klebenti.

I Nedėlioja sausio 27 d., 1918, 
Prineess Teatre, 319 Clark gtv., 

i įvyks Moterų Lygos šaukiamas 
didelis milingas, kuriame viešai

M tisų progresyviosios lietuvės 
•^moters jau nuo pernai rudens 

viršuose* susirinkimuose kėlė sa
vo balsą, reikalaudamos įsteigi
mo nuinicipalių turgų ir anglių 
stočių. Tam tikslui buvo sau- c 
kirimi vitši susirinkimai, išne
šamos rezoliucijos, kurios buvo 
karštai remiamos.

Rezoliucijos buvo siunčiamos 
miesto valdybai ir tos dalies mie
sto atstovams. kur mitingai buvo 
šaukiami.

Tie reikalavimai, kaip matysi
te, nepasiliko be pasekmių.

Tuo pačiu laiku tokios jau re
zoliucijos buvo išnešamos ir ki- (as Liausimas bus svarstomas, 
tų tautų moterų. Daugiausiai Lietuvių motei’s turėtų kuoskai- 
tam reikalui darbavosi moters t|ingį.iusia atsilankyti, 
žydės. Jos įsteigė Motinų Lygą į Sll snpnas ir išsipildys.
(Molin is League), kuri visą lai
ką lindo į akis, lipo ant kulnų ne 
lik miesto atstovams, bet ir to- 
ki<«ns svarbioms vpnto.n, kuip | Naujienų Bendrovės Dah- 
nuįonii Thon.psonui ir Sveika-: susirinkimas,
tos Departamento viršininkui 
Dr. Kobcrlsoiiiii ir kitiems.

Mėnesis atgal socialistai ai- 
drrinanai Kennedy ir Rodriguez 
pakėlė municipalių pieno sto
čių klausymą miesto valdyboje, 
kad miestas užsiimtų steigimu 
municipalių pieno storių visose 
miesto dalyse, kuriose gyvena

(ial mu-
j ■,

Mariutė.

Visuolinas- metinis Naujienų 
Bendrovės dalininkų susirinki
mas įvyks nedėlioj vasario 3 d., 
M. Meldažio svetainėje 2212 W.,

STOCKJARDŲ DARBI
NINKAI REIKALAUJA 

STREIKO
Kaltina darbo samdytojus 

sulaužius sutartį.
Ketverge, sausio 24 dieną, 

Stokjanlų Darbininkų Taryba— 
Stock Yards Labor Council — 
laikė didelį susirinkimą Colum- 
bia salėj, Paulina ir 48-la gat
vė. Po ilgų kalbų Ir karštų gin
čų susirinkimas priėmė streiko 
rezoliuciją ir pasiuntė sekamą 
telegramą Chicagos Darbo Fe

deracijos prezidentui, John Fit- 
zpulrickui, Washingtonan:

“Trukšmingas Stockjardų 
Darbininkų Tarybos susirinki
mas šiandie vakare nutarė grie- 
štai reikalauti, kad Internacio- 
nalis Komitetas, kurs dabar yra 
VVashingtone, tuojau paskirtų 
dieną ūmiam savęs apsigynimo 
streikui. Susirinkimas pripaži
no, kad sutartis nebeturi vertės, 
kadangi darbo sa nu l^'(oj ai hv 
jokios pabaudoj sulaužė jau 
kiekvieną sutarties paragrafą 
liek turiniu liek dvasia. Jie at
sisakė kalbėties su darbininkų 
įgaliotiniais, atsisakė tarties, el
gėsi su musų nariais kaip tin
kami, kairiuos uorčjo, palaike?, 
kurie jiems netiko — pašalino 
iš dnrbo. Sutartį jie pavartoja 
tik kaipo įnagį musų unijai su- 
j.... i

Dvi paskaiti
Rusų socialistų partijos sky

rius rengia dvejas paskaitas apie 
Rusiją. Pirmoji paskaita — 
Rusų revoliucijos elementai 
Įvyksta šiandie Bergo svetainė
je, kerte Iloyne ir Division gat
vių, 7:3Q vai. vakarejantroji— 
Bolševikų role Rusijos darbini
nkų judėjime įvyks ryto 2:30 
vai. po pietų liuli llou.se svetai
nėj, kertė Polk ir llalsted gt.

BRIDGEPORT

šis ir tas
Šioje miesto dalyje pastaruoju 
laiku pastebima nepaprastas 
mirtingumas plote tarpe Mor
gan VVallacc— 26-tos ir 36-tos 
gatvių. Nėra tos dienos, kad 
nepastebėtum kurioj nors minė
tų gatvių gedėjimo ženklą. Da
gi ant tūlų gatvių kitą dieną. pa-j 
si taiko net po du-tris.

rus lapus rinkimui paraštj (ir 
liet, progresyviosios moters rin
ko parašus), idant parodžius Dr. 
Rolbertsonui ir majorui Thom-

Mirtinai sumušė

kertėsPanedėlio vakare ant
Lincoln ir Wabansia gatvių ne
žinomi žudeikos mirtinai sunin

» * * ,
Kunigų organo užpernykščio 

konspekto terminas baigiasi. 
Todėl parapijonįs sparčiai rašo
si “Naujienas". Kartą patėmi- 
jęs gero parapijono kišchiuje 
“Naujienas”, paklausiau: Nugi 
jau ir tu laikai kišeniuj “Nau
jienas"? Juk visuomet skaityda
vai Oleikos peiperį. —- Eik jau. 
eik. Tie bjaurybės mane pri- 
šmaukė... Kad jie'kur su savo 
konspektu! Tą peiperį aš never 
beskaityt.. Aš tik laukiu, kad

1712 Lincoln gt.

prenumerata"... Dabar jis už 
si rašęs “Naujienas" dargi ant vi 
sų metų."

ne tiek yra “užsiinteresavusios" 
tuo klausimu, kiek Dr. Robert- 
sonas ir mayoras l'hompsonas, 
bet kad joms jau badas žiuri į 
akis, kad jos jau savo vyrų algo
mis nebeįstengia apmokėti pie
nininkams, kurie taip begėdiš-

ka dolctių bučerninkams ir gro- 
serninkams, nežiūrint j tai, kad 
jų vaikučiai be “overkotų" ir če-

Priežodis sako, kur spėka ten 
ir liesa, nors man norėtųs pasa
kyti, kur liesa ten ir spėka, bet 
kaip jau ten nebūtų, mes turi
mi pirm visko turėti spėką, liesą 
jau mes senai turime. Kad įgi
jus Įą spėką atsiekiami musų

-

to. . .
Visi Naujienų Bcmįrnvės da

lininkai būtinai privalo dalyvau
ti susirinkime ir atvykti laiku, 
nes randasi daug svarbių reika
lų apsvarstymui. w 

Susirinkinum bus ilcidžiami
liktai pilni Naujienų Bendrovės
. .liniukai, lodei kiekvienas pri-! s:,i v5,iiul buvo nuvežtus į St. 
valo pasiimti savo eertilikatų re-' Imuninę, kur ketvergo

naktį persiskyrė su šiuo pasau- 
: liu. Kol kas žudeikos dar jje- 
surasti, policija betgi tikisi, kad 
anksčiau ar/eliau jie bus pa-

Dienos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. čereška, N-nų B-vės sekr.

Lietuvos Laisvės 
klausimas

Chicagos Liet. Darbininkų Ta
ryba rengia konferenciją Lietu
vos Laisvės klausimu So. Chi- 
cagoj. Gerbiamoji So. Chicagos 
visiKpnenė lodei yra kviečiama 

į min. parengimą, 
galės išreikti savoKiekvienas 

nuomonę.
Kalbės p. K. Jurgelionis, įžy

mus lietuvių veikėjas.
Vieta: Kueinskio ir Ruseckio

Mokyklos gaus užten
kamai kuro.

Visos pradines ir uugštesnesės 
mokyklos, kur buvo uždarytos 
delei kuro stokos, panedėlyj ir 
vėl bus atidarytos. Atsakomo
sios įstaigos žada daryti visa, 
kad mokyklos ateityj gautų už
tenkamai kuro.

aupe-
Tulo parapijono vaikus, 

seserų" inoky-

Davatkos nekenčiu 
n y”, 
kartą eidamas į 
klą, netyčia nusinešė suvyniotą
Naujienomis ryšulį, “Sesė" pa- 
tėmijus bedievišką laikraštį, ko 
nepamio iš piktumo. Tuoj “su- 
švikino" tą kūdikį, o “Natoje- 
nūs" nunešė parodyti kunigė
liui. Vėliaus pas kūdikio tėvus, 
sako, buvusi “sliestva". Kokį 
dekretą atskaitė vaiko tėvams ir 
“Naujienoms", nepatiria.

CICERO

i \

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Ranka Amerikoje

80/-809 W. 351h Si., kampas S. Halst&d St
Viciiinlč’č gr.'.ia.i l ietuvišku Banku po priežiūra Valdžios ir Ban- 
k s Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus i šių Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaimutuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo niortglčlo ir atliekame visokius Ban-

Md: i 'i I i; ! i.ii:k:»is, Ketvertais ir Subalomis iki 9 valandai vakare. 
Panedt liais, Seredomis 4r Pėtnyčiomis ifci i valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vicc-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
JONAS

KUO l’KAS PRANAS (DUBAUSKAS

Sausio 26 d., t.y. šį vakarą, 
įvyks tarptautinis soe. susirin
kimas d. E. Karlsono svetainėj. 
Bus nominuojami soe. kandida
tai į miesto valdininkus seka
miems pavasario rinkimams. 
Draugai, visi privalome daly
vauti minėtam susirinkime ir 
pasitart apie savo veikimo pie
nus, taip kad sekamą pavasarį 
mes galėtume įstatyt į valdiniu- sąlygų, jie privalo organizuotis' 
kų vielas darbo žmoinų reika
lo gynėjus, o ne leist ten šeimy- 
ninkaut jų naudotojų bernams.
Sukruskime, draugai!

—J. Aceris.

darbo sąlygos nepasigerina?: 
Priežastis yra ta, kad kitų mie-, 
slų rubsiuviai yra susivieniję 
apgynimui savo reikalų, bet 
Chicagos rubsiuviai neorgani
zuoti, atsidavę samdytojų malo
nei.

Jeigu rubsiuviai nori gauti di
desnių algų ir geresnių darbo!

WEST SIDE

fš LSS. 22 kp. veikimo
Nedėlioj, sausio 27 d., L

minėjimui Kruvinojo Nedeldie- 
nio, tariant didžiosios darbinin-

ir pareikalauti to. Ncorgani-1 
zuotų darbininkų samdytojams 
nėra ko bijoties. ('hieagos rub-1 
siuviai parode savo galę ir soli-1 
darumą laike streiko 1915 me
tais. Ir jie laimėjo trumpesnių 
darbo valandų ir didesnių užmo-! 
kesnių. Bet ilgainiui Chica-į 
gos rubsiuviai ir vėl užmiršo' 
savo pareigas, būtent, stiprinti' 
savo organizaciją. Dabar ve ko
kios pasekmės. Amalgamated 
Clothing Workers Unija turi ži
nių, kad samdytojų susivieniji- ga". Stalo LSS. 235-ta 
mus redgiasi užduoti savo neor-! nedėlioj. sausio 27 o'i., K 
ganizuotiems darbininkams di- < U ...... .............

. JONAS LEIKUS
Mirė Sausio 21 d., 10 vai. vak. 

Velionis 29 metų amžiaus.
Paėjo iš Kauno gub., Zarasų 

(Novoaleksamlrovsko) pavieto, 
Kamajų parp., Pbnpiškių vien
sėdijos.

Laidotuvės jv\ks l’tinedclvj, 
Sausio 2<8 d. 8 vai. r\ to. iš na
mų 1853 \V. Nori h Avė. į Sv. 
Mykolo Bažnyčią, iš ten, po pa
maldų, į šv. Kazimiero Kapi
nes.

Kviečiami gimines, draugai 
ir pažįstami atsilankyti j šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka dideliame nuliūdi
me broliai Antanas ir Juozapas 

Dagiai.

Drama Paskutinė Ban-

d. sausio 1905 metais. Kalbės 
“Naujienų" redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Reto bus sulošta dvi' delį smūgį. Tatai turėtų paska- 
koniedijeli - “Viduje1 kleboni- tint rubsiuvius ,drgamzuotics, 
jos" ir “Rulų Darželis". Beje, kad apgynus,'savo reikalus*

“Sausieji” pralošė.
Puf! >— tarė vienas “slapu

sis" brolis “sausajaiii”. Pui’l 
matai, kaip lu pralošei. Kas ga
li atimt iš musų anglis. Tai 
pripažino ir pats kuro adminis
tratorius.

Taip džiaugiasi dabar visi 
“.slapieji broliai". 0 džiaugiasi 

< jie lodei, kad kuro administra- 
1 torius neišklausė sausųjų reika
lavimo konfiskuoti bravorų 
ir saliunų kurą, kad sunaudo

jus jį mokyklų ir “kitų naudin
gų įstaigų" šildymui. Kuro ad
ministratorius mat užreiškė, jo
ge! jis neturįs galios daryti to
kių žingsnių. Vadinas “šlapie- 

. siems" vis tiek nereiks stypso
ti šalty j, kaip to reikalavo jų 
broliai “sausieji".

šeimyniškas 
vakarėlis

Panedėlio vakare Fellovvship 
svetainėj, 831 W. 33 gi., rengia
ma šeimyniškas vakarėlis Sus. 
Liet. Am. prezidentui, p. Si. 
Gegužiui priimti, kuris šiomis 
dienomis atvyko į Chicagą. Gi 
sausio 29 d. Mildos svetainėje

Iš draugijų veikimo

S. J. Lygos 2-ros kuopos lavi
nimosi susirinkimas Tamoliuno 
ir Gudgalio svetainėj. Kadangi, 
pačių jaunuolių apsileidimu, jau 
daug panašių susirinkimų neda
vė lauktų pasekmių, tai ir šis jų 
nedavė, pasitenkinome liktai 
“draugiškais pasikalbėjimais’". 
Tai viskas.

Toks musų jaunuolių apsilei- 
čiinuk'K šiaip ar taip, yra peikti
nas.' Kiek jau kartų mes tarė
me apie lavinimosi reikalą! Je, 
tarėmės, bet liek pat kartų ne- 
įvykinome jų gyvenimam Apie 
tai lavinimosi reikalą tar
tasi ir pereitame susirinkime. 
Turėsiu vilties, kad šį syk visgi 
imsimės darbo. Taip, tikėsiu ir

• lauksfu.
* * * c

Tą patį vakarą ir toj pačioj 
vietoj laikė savo, susirinkųiją- 
repeticijas ir moteris jš Vyrų ir 
Moterų Apšvielos Draugystės. 
Moterims, reikia pasakyt, sekasi. 
Lauksime tik jų darbo pasek
mių. *

*

svetainėj, 11037 Michigan avė., 
Roseland. Pradžia 7 vai. vaka
re.

Drama, — “Eglė žalčių Kara
lienė". Stato L. M. Draugystė 
Apšvieta ned., sausio 27 d., C. 
iš. P. S. svetainėj, 1126 W. 18lh 
gt. Pradžia 6:30 vai. vakare.

stengsis ty da- 
prie to žiiigs- 

Bct kartu ji kviečia ęlm’bi- 
I ninkus laikyties vienybės. Se
kite savo draugus kituose mies
tuose. Pažiūrėkite, kiek jie nu
veikė budaiyi organizuotais.

Lodei — organizuokitės!
Amalgamated Clothing Wor- 

kers of America.

los kuopos mišrus choras. Kitų leist samdytojų 
smulkmenų neminėsiu. Tikiu, Į nio. 
kad šis vakaras bus toks jau pui
kus, kaip ir visi kiti buvę los 
kuopos vakarai. —A. Jusas

ROSELAND
SVEIKATA TURI

PINIG1ŠKĄ VERTE

Vakaras
Sausio 20 d. Šv. Mykolo Ar- 

kaniolo draugyste surengė kau
kių vakarą balių brolių Stru
milų svetainėje. Publikos bu
vo gana daug. Kaikurie, mano 
supratimu, buvo apsirėdę ytin 
d( rainai. Taik gaila, kad ren
gėjais skirdami dovanas, nepai- 
se į apsirėdymą, bet jieškojo sa
vųjų. Taip,' vyčiai, kurių ir ap- 
sirėdymas ir skaičius toli nepri-

kems, vis dėlto jiems tapo pas
kirta pirmosios dvi dovanos, o 
V. Ž. kaukės gavo tik trečią. 
Dalykas mat buvo tame, kad 
Vakarinės žvaigždes Kliubas y- 
ra laisva draugija. Taigi, sulig 
dovanų skyrėjų, butų pažemini
mas skirti bedieviams dagi pir
mą dovaną. Kaš kila, jeigu jie 
butų savieji. Tokia mat pas 
juos teisybė. Ten Buvęs.

Chicagos Rubsiuviai, 
Organizuokitės!

♦Kada organizuotieji kitų mie
stų rubsiuviai laimi didesnių al
gų, lai Chicagos rubsiuvių už- 
mekesnis kas sykis mažinama. 
Chicagos rubsiuviai y'ra pavo
juj, ir jie gali netekti visų laimė
jimų. kur iškovojo 1915 metų 
s’i’i ’ku.

žvelgiant į pereitus 1917 me
lus, mes paliriatne, kad Suv. 
Valstijose ir Kanadoj rubsiuviai 
padarė didelį žingsnį progreso, 
linkui.' Ne\v Yorke, Baltiniorėj, 
Philadelphijoj, Bostone, Mbnt- 
reale, Torontoj ir kituose mies
tuose rubsiuviai laimėjo nuorer 

$2.00 iki $ 1.00 į savaitę. Dauge

Svarbus susi
rinkimas.

Nedėlioję, sausio 27 d., 1918
m. 2 vai. po piel Prineess Teat-

lynų Lyga (Mothers’ League) 
rengia didelį mass medingą tik
slu išreikalauti įsteigimo muni
cipalių turgų ir pieno stočių.

Kalbės sekamos y pa los: Socia
listas aldernianas d. J. Kenedy, 
Rab. Hirch, Jane Addams, ex- 
gubern. Dunne, Fitzpatrick ir 
('ari 1). Thompson. Pirminin
kaus p. Vilium. Kiekvienas mu
sų turi būtinai atsilankyti.

gumos žmonių turtas.
Kadangi viduriai yra pamatas 

sveikatos, tai yra būtinai reika
linga prižiūrėti, kad viduriai bu
tų visuomet švarus, kad visa ne
reikalinga )nedega butų praša
linta, jeigu norima, kad gyveni
mo mašinerija švelniai dirbtų.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elisiras yra geriausia 
gyduolė šiame reikale. Jeigu tu
rite kokį nors vidurių keblumą, 
imkite Trinerio Amerikoniška

•
Elixirą.

Jus pamatysite, kad reputaci
ja yra išteisinama. Kaina $1.10.

L.S.S. VIII Rajono konferencija
Kaip jau buvo skelbia, VIII 

pajono konferencija įvyks Ne
dėliojo, Sausio 27 d., 1918 m., 
prasidės 11 vai. ryte, l’niversity 
Seltlpment svetainėj, 4630 Gross 
avė., arti 47-tos ir Ashland gat
vių. Važiuojant iš visų miesto 
dalių reikia davažiuoli iki 47 ir 
Ashland galvių ir paeiti apie pu
sę bloko į šiaur-ryčius iki sve
taines.

Delegatai prašomi pribūti pa-

Daugelis žmonių kenčia dėlei 
reumatizmo, neuralgijos, strėnų, 
gėlimo ir tl. dėlto, kad jie nežino 

; apie Trinerio Linimcntą. Mes 
Į norėtume atkreipti jūsų a lydą į 
šią gyduolę, kuri priduos greitą 
palengvinimą.

Yra puiki diel sutinimų, išsisu
kimų ir H. Kaina 35 ir 65c ap- 
lĮekose, pt r k rasą 45 ir 75c.

Joseph 'i riner C.ompany, Ma- 
nufacluring (’hemist, 1333-1313

ryto. —J. šmotelis, 
VIII Rajono Sulų*.

Teatras=Muzika

dagi be streikų.
Kuomet lokį progresą daro kfc 

l:i miestų rubsiuviai, tai J'hica- 
goj kas sykis darosi vis aršiau. 
Jeigu Ghięagos rubsiuvių naudo
tojoms taip lengvai seksis ir lo
baus, lai trumpu laiku rubsių- 
viai praalimės visa, ką buvo iš
kovoję laike'Streiko 1915-1916 
melais raginami Amalgamated

Crown teatre visą sekamą sa
vaitę bus lošiama veikalas “ I lu 
Three Weeks”.

Auditoriume — “The Wandc 
panedėlyj, utarninkc ir

scredoj.
Imperini “Haas and Fritz’
La Šalie — “Leave it to Jane' 

- pradedant sereda.
Visuose kituose teatruose 

savaitę atmainų nėra.

LIETUVIŲ TEATRAS.

Komedija “Viduje Kleboni
jos". Stato LSS. 22-ra kuopa 
nedėlioj, sausio 27 d., M. Melda
žio svet., 2212 W. 23rd PI. Pra
džia 5 vai. vakaro.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidenciin:

731 W. LSlh S., arti llalsted st. 
Telephohe Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 rak.

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

Viršuj BiacliofF® Aptiekoe.
Trlephonn Canal 114.

Valandos 3—G po pietų 
Utkiriant Nvdddirniua ir Srredai

i Šokių Mokykla

šių

Prof. J. KLOVAS
Tel. CnnaJ 72IU Frof. J. ŠLA4AS 

Mokiname naujausio tna.la visokiu* 
kius, Uitikriname pasekme*. Mokinama )>» 
nedaliais ir Fėtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vuk.

J. RASH1NSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th Cltięasro, UI 
Duodama Privatinės Lekcijos

1

llou.se


NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Sausio 26, 1918.

Pranešimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI PARDAVIMUI AMATŲ MOKYKLOS DRAUGIJOS

lainėje atsibus rArl). 22 kp. inaugu
racija naujai išrinktai valdybai. Po 
kalbų bus kuopos susirinkimas. Vi
si kviečiama atsilankyti. —5 aldyba.

nA5TBl$mĮiW5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir da«- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
nreskirių ir siuvėjų elektroa nu
liniais. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų

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

Maater Designing School
J. F. Kaanicka, Perdėti nis 

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

Dr. A, R. BlumenthalKaz. Ortauskis, fin. raštininkas,
818 Jenne St. 

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

173 Mihvaukee avė. 
VL Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St.
Ant. Btibellš, teisėjas,

313 Ouince St.
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaiinešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas.

614 Market St.

Pajicškau švogerio Juozapo Paū
kaus ir Pusbrolio Petro Abarti. A- 
hudu Kauno gub., Telšių pav. švoge- 
ri.s J. B. sodos Kvetenų, o pusbrolis 
Petras Abartis sodos Azaičių. Juoz. 
Batikas, rodos, gyvena Boston, Mass. 
Malonėkite atsišaukti, pranešdami 
savo adresų, arba kas žinote, malo
nėkite .
B 'I' A Box 3 Shelburn, Imi.

BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, gerai išdirbta viela, iš priežas
ties išėjimo i kariuomenę. Pigi 
randa arba sykiu su namu. Parulio- 

UUIOM, iii IBI t\il> AUK m, sju pusę kainos, jei pirksit tuoj.
* suleikl jų adresu. B. Gedvilas. 3212 AVtillace SI., Chicngo.

Lietuvių Viešas Knygynas Pietų- 
Vakarų dalies Chicago laikys ineli 
nj susirinkimą panedėlyj, sausio 28, t , 
8 v. v., Knygyno bule, ant 2-rų u-1 yjll( 
bų, po nr. 731 \V. 181h St. Susirinkit ! 
visi, nes susirinkimas svarbus - 
Bus renkama valdyba. —Administr

( iceriečiai!—Šiuo i 
vielos draugijos ir kuopos ne 
jokių pramogų šiame miestelyj ba 
landžio 7 dienų taigi pirmam nedė! 
ilienyj po Pavasario švenčių (Vely 
kų), nes ta diena mes rengiame teal 
rališką vakarų M. Jankaičio svetai 
n{ije. —.Moters.

Jonas Ligutas Amerikos kareivis 
esantis I’rancijoj pajieško savo dė-, 

Liguto, Kauno gub., 'l el- 
jšių pavū^ęo, paskutinj sykį matėmės 1 
Thajnas? XV. Va. Meldžiu atsišaukti 
žemiau nadelu adresu, po tam aš pri-

— duosiu Jo antrašų,
prašomos visos, ^Eain SI.,
įuopos neivngl'i ; — ,■! ■■ ■ ..... . ■

M. \lilunas, 
ClintoD, Ind.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

EXTRA. Parduodu puikų pečių iš 
priežasties ėjimo mano vyro i ka
riuomenę. Juozapas Valentinas, 
3122 Pariiell Avė., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKU
Mokinamu: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedn 
(ės, stenografijos, tvpewriting, pirl 
lybos teisių, Suv. valst. istorijos, s 
beluos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, daliu 
rašyslės.

Mokinimo valandos: nuo I pl 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki l:3i 
3106 So. Halsted St., Chicago. II

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

RAKANDAI

I’larninke, sausio 29 <1. S LA. Ant 
rasai Apskritys rengia didelį mąss 
milingą Mildos s\dainėj, 3112 So 
Halsted gt., pasilikimui SLA. prczi 
,l<-(i«o St. Gegužio. Pradžia 7:3(1 vai 
vak. (’.hiragieėiat nepamirškite.—Komitetas.

PA.IH'.šKAU ŠVARAUS kambario 
!8-lds gatves. Bridgeporto arba \Vest 
ŠideS-MeCorinieko apielinkėse. su 
valgju arba be valgio. Rašykite laiš- 

aujienų” ofisų pažvničdami 
A. B. C.

kų i “? 
raidtmi

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewvl 
points, ir recordus, taipgi puikų pi 
anų 10 melų gvarantuotą ir ir ke 
lėtų rakandų už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt.' Viskas vartota i 
mėnesiai. 1520 N. AVestern Avė. 
Chicago, III.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

LSS. 22-ros kuopos vakaras Įvyki* 
sausio 27, M. Meldažio svet., Kulbė? 
“Naujienų” Redaktorius d. P. Grigai 
tis. Apart kitko bus sulošat komedi 
ja “Viduj klebonijos”, "Butų Darže 
lis” ir kitkas. —Komitetas

Racine. Wis. — LSS. 121 kuopo 
Teatrališko Ratelio rengiamus vaka 
ras jvyks 27 d. sausio, Turner\sv< 
lainėje, N. Side. Bus statoma 4-rii 
veiksmų tragedija “Kerštus". Kvie 
čiame a+STiankvti visus —Kenkėjai į

Rockfordicčių domai.—LSS. 75-t; 
kuopa rengia prakalbas paminėjimu 
kruvinojo nedėldienio. Prakalbti 
įvyks sausio 27 d., Vega Hali svetai
nėje, kampas 9-to gatvės ir 15lh av. 
1:30 vai. po pietų. Bus įvairus pro
gramas. Dainuos LS.IB ir švedų cho
rai. Bus jnonologų, deklemacijų.

Kviečia Komitetas.

LSS. 4 k p.. LMPS. 9 k p. ir LSJL 
kp. bendras lavinimosi susirinkom 
Įvyks nedėlioję, sausio 27 d., 9:30 ' 
ryte, Fcllowship llouse svet., 8 
\V. 33 pl.—Draugas K. Augustinav 
čius. medicinos studentas laikys lek
cijų. Visi atsilankykite.

—Rašt. K. Vlrbitskas.

Kadangi Ned. Sausio 27 d. Įvyks! • 
8 rajono konferencija, lai LSS l-to 
kuopos priprastas mėn. susirinkime- 
bus pėtnveioj, saiisio 25 d.. 7:30 y. 
vakaro. Mildos svetainėje. Dranga', 
malonėkite visi būtinai atvykti, ne; 
turim nominuoti t-tos wardos alder 
mana ant socialistu partijos likie- 
lo. ir daug kilų svarbių kuopos rei
kalu apkalbėti. —Rašt'. K. Trainis.

Cicero.—LSS. 138 k p. susirinkimas 
bus subatoj sausio 26. 8 v. v., Liber
ty svetainėj, 52 ir 22 Piure.-—Visi 
draugai susirinkite, nes susirinkimas 
labai svarbus. Bus nominuojami 
kandidatai i miesto valdiškas vietas.

—Org .A. K. I.abaniiuskas.

Cicero, III.—Subatoj, sausio 26 d 
Įvyks socialistu partijos tarptauti
nis susi rinkimas Liberty Hali ant 2.2 
pi. ir 52 Si. Cicero.—Lietuviai daly
vaukite, nes bus nominuoti kandida
tai j aldermamis. —Komitetas.

Rockford, III.—LSS. 75 kuopa ir L. 
S. .1. Ratelis bendromis spėkomis re 
ilgia lavinimosi vakarų, kuris įvyk' 
nedėlioję, .sausio 27 d. 6:3(1 vai. vak. 
Vega Hali, ant 9 str., tarpe 11 ir 15 
avė. Malonėkite atsilankyti visi, nes 
šis bus lavinimosi vakaras, kur daug 
ko galėsime naujo pasimokyti.

—Komitetas.

Rockford, III.—F “ 7 .. 
laikys mėnesiu] susirinkimų 
Iro. sausio 2“ 
llouse, 1528 S. Main st 
legatai, malonėsite a...... ..... ........
laiku, nes turim daug svarbiu dalv- 

—Rašt. L Palsuckis.

L š. Fondo skyrius 
j nedė 

17, 10 v. ryto, Montaguc 
Draugai, dė
ti paskirtu

-Svarbus pranešimas. — Komiteto 
susirinkimas kaslink rengiamo vo
kai > naudai “Laisvės’’ ir “Naujosios 
Gadynės’’ Įvyks subatoj, sausio 26, 
l-Į’ tuvių Knygyno kambariuose, •— 
16>7 N. Robey sK Draugai, Imtinai 
pribukite. -^-Julius Mickevičius.

L.MPSA 29-tos/kp. repeticija vr‘ 
»alo "Iš Meilės”/įvyks panedėlyj, 2 
M'ti.sio. 10 vai. ryto, Liuosybčs svela: 
'’.’.’l. 181? N. \Vabansia avė., kanų i> 
G-iard SI.—Visi malonėkite atšilai; 
kyii laiku. » —Komitetu:!.

ASMENŲ JIEšKOJIMAi

Paiieškau savo pusbrolio. Jono 
Juškos, 18 metu kaip Amerikoj, Tu- 
i io farmų netoli nuo Chicagos. Pu 
• na iš Kauno gub., Raseinių pa v.. 
' 'ėdamos miestelio. Kadagini! so
pos. Jis pats ar kas jj žinot malonė
kite man pranešti šiuo adresu:

Marijona Pelkailė.
1121 \Vashl)urnc avė., Chicago, III.

PASIRANDAVOJA 3 gražus. Šva
rus šilti kambariai, linkami mažai 
šeiar-mii. arba dėl Įnamių (vaikinų 
arba merginų), su arba be valgio.

.1. K., 1825 l'nion Avė., antros
ll'.bo.i,

EX RRA
Jauna pora priversta paaukaut 

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainą, $125.00 sekly- 

I čios setas, tikros skuros, už $20. Vė 
1 liausios mados valgomojo kambiric 
rakandus, 2 jndkiu divonu, davt-D 
port; taipgi $->25 pianą su 25 m. gva- 
i uncija už $115 ir $225 Victrola so 
brangiais rekordais už $60.00. šisATIDI ODAMA.randon vienam i ».«. vw.vv.

|>a ih ieią vyrain švitrus, sviesus kmn- vra refttS pigumas ir jums aptrinto 
įžiūrint kur jus gyve 

iųd. Viskas vartota vos 9 savaites 
Hirsiduos taipgi po vieną. Atsišuu 
kitę tuo jaus. Gyveninio vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
Chicago, III.

baryL Prie karų linijos, netoli \Ve- pa|įrti ne 
.',le''ii Electric Co. Atsišaukite lai.š- ' --• •
ku Į "Naujienų" ofisų, pažymėdami ,

RANDAI

pag.v 
niu 
bizn 
paimi 
1832 

.M. A

LODAMI randon storas, su 
nimu; randa pigi; didelis žino i

i ...”
i.
vii

Goberis.

JAUNA PORA turi parduoti pui- 
rėjimas, tinkamas bile kokiam kų seklyčios setą, tikros skiiros, <1i- 
i. Rgmlasi Cicero. III. Norint I vonus, $9.00; misinginės lovos, $22.

i, kreipkitės !,<bcsu komodas, $12.00; valgomojo kmiibst
. I lth St, Cicero, III. Klauskit |r|o seta^ $250.00 viclrola, deirnenti 

nė adata ir rekordai $55, $850.01' 
player piano už $210.00. Vartotu 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd. 
<rti Kedzie Avė., Chicago

ĮIEŠKO darbo
PA.hl’šKAU janitoriaus darbo, es 

ini alsakantis lame darbe. Moku pri
žiūrėti boilerj. Kam reikalingas 
malonėkite atsišaukti. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai. Į 
Esmi nevedęs, 10 melų amžiaus.

726 W. ChicngcZ III

PIGIAI PARSIDUODA 4 kambarių 
fornišihi. Mat savininkas išvažiuoja 
j kilų miestų. Atsišaukite bile ko
kiu laiku—rasite namie. V. Burda. 
1437 So. 49 Ct., Cicero, III.

KEIKIA DARBININKU NAMAI-žEMe
BEIKALAUJ \M

Lietuvių žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas.

PARDAVIMUI NAMAS. 6 šeimynų 
i gyvenamas. Bandos $60.00 mėnesyj 

Kaina $4.300. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja į Imi- 

... _ kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa-
Dcl platesnių žinių kreipkitės ypali- kalyje. 1998 CailalpoM avė., Chicngo 
škai arba per laiškų:

CHAS ZEKAS Gen. Manager. 
127 N. Dcnrborn SL, Room 808 

Chicago, III.

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avė., Chicngo,

A. 1.A1.IS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, 

K-to Nariai:
DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, 
ŠMOTELJS,

į 10604 Edbrook Avė., Chioago,
LIA ŽEMAITIS,
\2919AV. Division St., Chicago,

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varckojis, pirmininko pageib., 

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas, 

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

27 E 102ud place F. Shedvilas, kasierius
341 Kensington avė.

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

Phone Canal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA

JI
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PAŠALPOS ir PASILINKSMINA 

KLIUBO VALDYBA:

„ LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
11 DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaitienė, pirmininkė, i,
L . 3500 S. Emerald avė. j,
- K, Katkevičienė, pirm. pag. y
... 2252 W. 22 St. D

*. T. Pabarškienė, nut. rašt. i
V 3429 Wallace str. 1
.Y I E. Ulkaitė, fin. rašt., 
j 2137 W. 21 pl.

u E. Šatkauskienė, iždininkė, 
u 3423 S. Halsted st.

k O. Dobrovolskiefiė. kasos globėja, 
A 2324 S. Leavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja, 
y ' 3514 S. Wentworthx Avė.

Siunčiant j centrą mokestis, mo
ti nęy. orrier ur Čckj, reikia išpirkt iž

dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintėle 
i šokių Mokyklą. Vi- 
’ si Šokiai mokinama 
L sulig naujausia ma- 

da;—angliški ir lie- 
Bk tųviški. Aš užtik- 

—' w rinu, kad- išrnokin- 
" siu i trumpą laiką.

i atsibuna kas panedėli ir ket- 
; pradžia 7:45 va), vakare, 
tojus JOS. KAZLAUSKAS su

S. Union avė., Chicago,

JUOZAPO GRUŠO

j.

j.
b a -ji

Čepe Ii s, pirm.

Ig. Dumblauskns,

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Av 

pagelbininkas, 
1060 Noble S 

nutarimų rast., 
2228 Goblenz s

M. Žukas iždininkas, 
1608 North avi 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard strec 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketvei 
gų kiekvieno mėnesio Liuosybės svi 
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 i 
vakare.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIšKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Miščikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald »ve.
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Avė. 
Pabęrelytė, finansų raštininke, 

1315 Girard St.
Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted St.
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted St 
Kubutienė, kasos globėja.

*

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tek Drover 8»74.

K.

D.

M.
Dr^ Ramser

J

A. C. W. A. LIETUVIU SK 
ADMINISTRACIJA:

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Įrenk* vlaienu tinkamu* akiniu*, agtamt 
nuoj* ir patarimu* duoda dykai.

:-88 Milnauke* *va., arti Chicago av. Irę* 
o*. VALANDOS: Nuo 0 itryto iki vaka 
. Nedėliomi* nuo 0 ilryto iki 2 po pieta

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
> Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga (loma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Te). Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENk

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

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

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

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

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

'i ..............

Juozas Bukauskas, pirmininkas, * 
1424 So. lOth'St.

. Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

» Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas, 
1128 N. 8th St.

' Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
'• I ' 1424 So. lOth St.
_ I Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 

> 1124 High avė.
’ Motiejus žentaitis, maršalka, 
J 1309 Broad\vay avė.

I Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

Jūsų AkysPirmininkas A, Chepaltis, 
4812 Vy. 15th st.. Cicero, II 

Pirm. Pageli). — P. Shvelnis,
1442 Milvvaukee Avi 

Raštininkas — A. Ripkevičius,
1681 Mihvaukee Avi 

P. Gnlskis Finansų raštininkus, 
ir Business Agentas, 
Ofisas 1579 Milvvaukee Aveniu 

cemento šalvgatvlai, viskas I iiduHKu.t — G. Katilius,
* -- ■ 1 lt,8;> Milvvaukee Avi

Susirinkimai atsibuna 1-nių pėtny 
Čia kiekvieno mėnesio unijos salėjt 
1579 Milvvaukee Avė., 7:30 vai. vak 
3-čią subata kiekvieno mėnesio, Ra 
shinskio salėje, 18th St., netoli Ha) 
sted St., 7:30 vai. vakare.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jūsų randa moka už jųsų na- 

: mą. Moderniškas naujas, 2 fintų 
1 mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 

.7 . •
gal vės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros

|| į žŽlHB4—I UI — « I— — ■ I l> l» ■— ■■ —Wl — ■ ■—I ♦ —

REIK Al INGA guz.jku įsiuvėjų, 
jonu įiudirbėjų (finishers) b. isle- į Grane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
i iu ir fellrrių.

PERCIVAL B. PALMEB and GO
76 \V. Aitams St Chicag<

REIKALINGA — patyrusių langę 
f Chicago Clcimitig Co..
YVashinglon Si., Chicago.

įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x112*-6.
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntiniui

'l’clephono J.'um'-.oIiU 1273

M.SAHUD M. D.
Senos Rusas Gydytoj-s ir Chirurgas 

Specialistus Moteriškų. Vyr'šku ii 
Vaiky, taipgi Chi-o.iliky Ltgų 
OFISAS: 1579 Mllwa*ikee Avė., 

įtampas North Avė. Kambaryu 206 
VALANDOS: 8:30 ‘10 10 išryto 

1:30 iiū 3 ir 7:33 ik! 0 vakare
B2 \V.

gali reikalauti 
gydymo arba a- 
kinių.

Mes galim jum 
tų pasakyt. Jeigu 
reikalinga aki
nių. juos galima 
gauti musų op- 
tiškame depar- 
tame.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

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

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

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo..

Mis SCIHVARTZ

REIK\L\fJ \MA PENK1ASDE- 
MTS DARBŠČIŲ MERGINŲ DIB- 

Tl PRIE APDARYMO DEŠRŲ. PA- 
OVUS DARBAS. GERA MOKĖS

IS. GRAŽI AUSI DARBI I KAMBA-

Al’YIMLTI M. ATSIŠAUKI-

(IPPENHEIMER CASING CO..
20 \V 36TH STREET. CHICAGO

turi

. t

2u lotu 25.x 100 pėdų didumo, verti 
65() dol, noriu mainyti ai I automo- 
blliaus l-rių sėdynių. Arba norintis 

Chic m > l?*’’^’ V Perinusiu. Atsišaukite tim- 
jau.s. Savininkas išvaziuoįa ant E«-1 N. A. Vilimaitis, pirmininkas 
nnos. Adresas: .M. Jakubka, T„
2029 \V. Couller SI., Chicago, III. 4 „ 3657 W. Floarnoy SI

A. 1 amošiunns, vicc-pirmialkas, 
___ __________________________ __  1632 S. Sevvaror avė. 1 Sawyer?i 
. l’unhHHlu «8 akn, FUHną su dru- A' K' K"1'ol,m71,s,t\,''.^Mii±i'S;vl.

1 L\IIC,lo S|/'inĮ<,l|'’is al ,i .!):K‘- Wm. Monikas, finansų raštininkas,
los, geležinkelio stoties, lietuviškos Kn2 Indenemlenco Blvd
ver1|',|l'vilu «Hl»"l’1(|i:- l.'e,,lvi!>. "I’K.Y' M. Kazunas, iždininkas, 
ir Usata lik^i !&,Sa"X 1501 S' h"rdin« Atc
reikalinga. Labai pigiai ir ant lcn-|’ 
gvo išmokėjimo galima nupirkti. Ar
ba gal sutiktumėm ant išmainymo 
ąnl namo bilekur. Žemė—geriausias 

' juodžemis, auga viskas.
TAIPGI parsiduoda pusdykiai po

li lolij Gary, Ind, geroj vietoj, arbit. 
gal ir ant issimainymo. jeigu turit ką y 
io.-> vertes pasiūlymui. <

Egzaminuoja abstraktus. Padaro I y. 
visokius legalius rašius. Prieteliš- 
ka roda-patarimas - visuose atsiti
kimuose. Susipažinkime ir duokime 
'uigelbų vienas kitam. ’

KAZIMH BAS URNIKIS, 
NOTARY PUBLIC

1818 \V..-161h St., Chicago, UI.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI 
PINK) KLIUBO VIRŠININKAI: LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 

S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

patyrimo

Chicago

PARDAVTMl I
PASINAUDOKITE GERA PROG-.
Parsiduoda pigiai restoranus. Pb \ 

>is gerai išdirbtas, apgyventa lietu 
iri ir svetimtaučių. Pardavimo prie 

'aslis — savininkas apleidžia Cnica 
za Atsišaukite: 1619 S. Halsted <t 
Chicago. III.

PELNYK $1000.
2-jų pagyvenimų naujas mūrinis 

namas, arti McKinley parko. Parduo
du stono pigiau negu vertas. Apmai
nysiu ant lotų arba mažesnio mimo. 
Bašyk luojaus laiškų pažymėdamas 
Numeriu Kiti. į "Naujienos”, 1810 S. 
Halsted SL, Chicago. III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINP.S PAŠALPOS 
VALDY1U 1918 METAMS:

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Iloyne Avė 

Ascila, nutarimų raštininkas,
1649 Girard Si 

Briedis, Imlų raštininkas,
1049 N. Marslifield avė 

čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st 

Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

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

K. Jankauskas, pirmininkas,
l.l 1965 Evergreen avė.

M. Žukas, vice-pirmininkas,
) I 1608 W. North Avė.

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
1839 Wabansia avė.

V. Briedis, fin. raštininkas,
1049 N. Marshiield avė, 

Jur. Kalninė, iždininkas,
. , 1965 Evergreen avė.

G. Moldcnhauer, daktaras-kvotėjas,
I . 1554 W. Chicago avė.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 004-084 Natloa*. Life BMg^ 
20 8*. La Salk 8tM Chicago, IU.

Tol Cantral 88wV-6881. Atdara': 
Utarninko, katvergo ir aubatoa vaka
rais nuo • iki S vakar*, po nuaMrtn: 
IMI MILWAUKRK AV|m Chieag*. DL 

T*1 Humboldt 17.

K.

A.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, AVIS.

PARSIDUODA 2 ‘showcase‘ai” ii 
J *Svallcasc’ai’’, kur galima vartoti 
apt'iekojc, laikrodininko arba gro 
šerio krautuvėse. I “seifas“ dvigu 
hom durim, I “benčius“ dėl laikro 
ilžip taisymo. Kreipkitės: P. Milte; 
2128 \V. 22 st (Storas) Chicag*

Pajieškau giminaičio Kastanto .bi
rulio, Kauno gub., Rokiškės valse., 
Kamajų parapijos. Girdėjau, gyvi* ' 
n.'s Amerikoj, bet nežinau adreso.1 
Aleldžiu atsišaukti jo paties ar kas jj, 
žinoto praneškite jo adresų. Turiu n ,vnnu i .. -i-..•-.i-ilabai svarbu reikalą. I ARI A\ IMUJ_ hm zdaskitfykla.
1318 PlecaseiiL :Str.'UkDeKalb, III. 1 Jdctpvių apgyventa viela.

’ ------- ,2i)1| S. Halsted SL, Chicngo.
Pajicškau savo vyro PranČiškaus 

Jeronimo; jis turi geltonus plaukus 
ir pryšakyje neturi 3 dantų, 17 me
lų atgalios gvveno Argentinoj ir iš 
ten prisiuntė man laišką. Paskuti
niais laikais gyveno Piltsburglie, Pa, 
kur man pranešu, kad jis mirė. Jis 
paeina iŠ Kauno gub. Lūkės parap., 
Kirklukų sodos. Kas pirmas man 
praneš, ar jis gyvas ar miręs, gaus 
dovaną, Mrs. Zofija Jerominienė 
473-i So. Throop St., Cteicage. Ū1

3

PIHSEiNA APLEIST CH1CAGA
Gera proga vienam pirkti už ko- 

i dviejų pagyvenimu po 6 
........ namų, lietuvių apgyventoje 

vietoje, arba gal sutiktumėm išmai- 
pyli ant lotų Chicago, Gary, Ind.. ar
ba kitose vietose, nes lotus galima 
'ra lengviau palikti išvažiuojant ki
liu;, negu namų.

Del platesnių žinių adresuokite: 
Kazimieras Z. Urnikis,

1818 \Vi 46th SI., Chicago, III.

MVI <1

Į ritinusiai 
uimus n

AUTOMOBILIAI
--------- ---------- ---------

Ii. I.ubn nauskas, 1 I
Baubonis T., Vice pirmininkas, 
„ \ 728 Purk Ct.
u. Basčius, prot. seKrėtorius,

50 Havvland Avė. 
Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 

402 Lincoln Street 
'Padas Varanavičius, iždo globėjas, 

63 N. Sheridan Rd. 
L. Šulskis, iždo globėjas,

462 Jenne Street 
VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 

267 Milvvaukee Avė. 
Dr. I, N. Palt, daktaras kvotėjas , 

t 165 Main Street. 
S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp.

P. O. Box 62.

RUČERIŲ DOMAI
Mes turime parduoti geriausių bu- 

černę lietuvių apiclinkeje. Pardavi
mo priežastis -- nekalbu lietuviškai. 
Parduosiu pigiai namų arba tiktai 
bučerne. Joseph Siska, 
1610 So. Jefferson SI., Cnicago.

SIDE-CAR
Noriu pirkti palaikytą SIDE-CAR 

“Harley—Davidson”. Kas turite par
duoti, prašau atsišaukti.

M. Michuiewicz, 
2-ros lubos, 3113 S. Halsted st. Chi
cago. Phone Yards 3654.

... ..

PALAIMINTOS LIETUVOS
B. Llubinas, pirmininkas,

2129 W. 21 St
Į J. Petrauskas, pirmininko pagelbin.

/ 664 W. l«th Street 
. A. Tamkevičia, nutar. raštininkas.

1948 String St.
Pran. Mikliunas, turtų raštininkas.

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

3117 So. Wentwortb avė

DR-JOS LIETUVOS MYLfi'PO.IU 
VALDYBA 1918 METAMS

pirmininkas, 
9 Edward Street

L. Buųba. pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago. 

A. Lckniekas, vice- pirmininkas,
708 Wesl 17th Street.

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

W. J. Buišis, finansų raŠtinipkas.
90b West 19th St. 

A. Strole, kontrolierius raštininkas
2018 So. Peoria St. 

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

-- _________ l_____ J__i
, Nariai Cook County Real Katate Taryba*

A. PETRATIS & CO.
Keal Katate Ofisas

į Paskolina pinigus. Perka., parduoda ir
, maino namus, lotua ir fermas.

Apsaugoja turtą nuo ugnies.
Periiuri snotraktus. padaro popieraa 

NOTARY PUBLIC
751 W. a5ta gatvi
kampas Halsted

ti

g»

DR-STfiS “LIETUVOS BALSAS“ 
VALDYBA. KENOSHA, WIS. 

Kaz. Blaževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
„ , 321 Middle St
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson St„ R. F. D. 36.

Drover 340

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikoa 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas 

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

Chicago, III '

3-

V 
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuvianiH žinornur. per 16 me
tu kaipo patyręs gydytoj:;*, chirurgu* 
Ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, ptigul naujausius 

X -Ray ir kitokius e’ektroa prie- 
taijus.

Ofise* ir Lnburntorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli F $k Si.

VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų, ir 
5—8 vakarais, Telerfiono Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. HaUted Street 

VALANDOS: 8-0 ryto, tiktai.

Mes
domų į mokyklą lankančius 
vaikus^ i:--- *----- • •-
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas senų užtikimą akių 
gydytojų ir chirurgų, gyvenan
ti Chicagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI 
ŠVIESA 

Pritaikoma dirbtinės akys
Dr, F. O. CARTER

Specialistas
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės 
120 S. State st., Antras augstas. 
Vienos durys j žiemius nuo 

The Fa i r
VALANDOS: 9 iki 7;

Nedėldieniais 10 iki 12.

Jeigu jums skauda

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- 
uijam by kokiam neprityrusiam 
ptiekoTiui ,auksoriui ar keliau- 
mčiam pardavėjui, nes jie su
riks jus akims tik daugiau blogo. 
Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
din iŠtyrt jus akis ir pririnkti 
ims akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, užtikrintai., 
Jei jums akiniai nebus reikalin- 
, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

101 So. Ashland Avė. Chicago.
Kampas 18-tos gatvės

Čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

Btlandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 

d. ryto iki 12 valandai dieną.
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KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kallios 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS


