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Vokietijos Taikos Sanlygos Paskelbtos
Nereikalauja aneksijų ir 

kontribucijų
Reikalauja visuotinos taikos

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on Decembe/ 
28. 1917. as reguired by the act of 
October o, 1917.

CENTRALINĖS VALSTYBĖS 
ATSAKĖ Į RUSŲ PASIŪLYMĄ

Nereikalauja aneksijų ir kontri
bucijų. Reikalauja visu Ru

dukai* besiderančios su Rusija, 
žinoma, negali vienpusiai suriš
ti save tokiomis sąlygomis, ne
turėdamos gvarancijos, kad 
Rusijos talkininkai pripažjs ir 
pildys tas sąlygas teisingai, be 
sėmimo linkui keturgubo sąry
šio.

i ' ' MHHBI VEJAMI Iš NAMŲ BELGAI.

Kaimiečiai belgai aplaidžia savo namus mažoj sėdyboj, arti fronto, kadangi priešas pra
dėjo bombardavimą ir jt gyvastims gręsia pavojus, jei jie pasiliks ir toliau namie. Apleis-

Vokietijoj areštuota
300 socialistu?

True translation filea with the post* 
master at Chicago, Ilk, on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

DU PHJ LA DELPHI JOS 
SOCIALISTAI RASTA 

KALTAIS.

Trįs išteisinta už bandymą ken
kti draftui. Bus paduota > 

apeliacija.

sijos talkininku gvarancijos. 
Rusai prąšo atidėti taikos ta ką teutonai siūlo.
rybas. “Pradėdami šiais principais darni namus jie išsineša

PETROGRADAS, gi. 26 (su-
ir skaitydami šešias pasargas 
Rusu delegacijos kaipo pamatą

tik krūvą griuvėsiu.
Riek pa jiegia ir turto) Kada jie sugrįš, galbūt vietoj savo sėdybos ras

vėlinta). — Centralinės valsty
bės sutinka tuojau padaryti vi
suotiną taiką be priverstiną a- 
neksijų ir be kontribuciją. Toks 
yra ją atsakymas, duotas per 
Austrijos užrubežinią reikalą 
ininisterį grafą (’zerniną Kalė
dą dieną Brest-Litovske^j rusu 
pasiūlymus, kuriuos jie pasire
ngę priimti didžiumoje kaipo 
pamatą taryboms. Tečiaus jie 
spiriasi, kad ech tralinės valsty
bės negali surišti savęs vienpu
siai tokiomis sąlygomis be gva
rancijos, kad Rusijos talkininkai 
pripažįs ir išpildys tas sąlygas.

Rusijos delegatai prirašė per
traukti tarybas dešimčiai dienu, 
kad padavus pasiūlymą Rusi
jos talkininkams.

Centralinhi valstybių taikos 
sąlygos.

Sekamas yra grafo Černino 
pranešimas:

taryboms, reikia pažymėti se
kama: 4

“Pasarga 1. Priverstina anek
sija teritorijų, užgriebtą laike 
karės neįeina i mierius taikiniu- 
ką valstybių. Apie kariuome
ne, užimančią užgriebtas terito
rijas turi būti susitarta taikos 
tarybose, jei nebus padaryta 
pirmiau sutarties apie evakuaci
ją t.ą .vielą. . t K

“Pasarga 2.. Nėra talkininką 
mieriui atimti politišką nepri- 
gulmybę tų šalių, kurios nete
ko jos laike karės.

“Pasarga 3. Klausimas apie 
pavaldinimą tos ar kitos šalies 
tu tautu, kurios neturi politiš
kos neprigulmybės, keturgubo 
sąryšio valstybių nuomone ne
gali būti išrištas tarptautiškai. 
šitokiame atsitikime tas turi 
būti išrišta kiekvienos valdžos 
kartu su žmonėmis, budais nu

kurių True translation filed with the post- 
me ne

galės atsižadėti. Taipjaii Rusi
jos reikalavimas tuojau s eva
kuoti teritorijas,' užimtai) prie
šininko sutinka 
mielinis. Atsiž
tijos kolonialių teritorją pobūdį 
suteikimas apsisprendimo 
sės, be viršuj išdėstyti
k ratinėj i mo formoje pasi

Vokietijos reikalavimų, 
Vokietija jokiame atsitiki

irti jos

per-

master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Amerika abejoja apie 
Vokietijos taikos

i pieną

Tai yra augščiausias rekordas 
bėgyje 5 metą pasimirimo tiek 
daug žmonių nuo tos ligos į 
viena diena. 4 4-

Mano, kad Czernino pasiūlymas 
yra tik noru laimėti laiką ir 
sustiprinti; savo linijas.

True translation filed with the posl 
master at Chicago, 111., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

11 UKRAINIEČIŲ UŽMUŠTA.

uo lai-Į
WASHINGTON,

Amerikiečią kavalerija buvo 
pe/ėjuši Menkos pusėn.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 21
— Charles Sebl, Jacob H. Root 
ir William J. Higgins, visi žy
mus vietos socialistai rasta ne- ' 4-
kaltais prisaikintųjų teisėjų, ku
rie juos teise už platinimą la
pelių, kenkiančių draftui, ir jį 
žeminančių.

Charles T. Scbenk, Socialistų 
partijos sekretorius ir Dr. Eli- 
zabeth Baer, narė partijos pil
domosios tarybos, rasti kaltais. 
Paskelbdamas savo ištarmę, tei
sėjų foremanas rekomendąvo, 

i kad teismas jiems parodytų mie- 
laširdystę.

Henry John Nelson, apkaltin
tųjų socialistų advokatas, tup- 
jaus pareikalavo leisti paduoti 
apeliaciją ir ji bus paduota bė
gyje keturių vienų.

True translation filed with the po-’ 
master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
Vokietijos valdžia Kalėdų vakar 

re areštavo 300 mažumos 
socialistų.

LONDONAS, gr. 27. — Iš Zu- 
richo pranešama, kad Klaė.di. 
vakare Vokietijos kariškoji val
džia areštavo daugiau kaip 300 
narių Vokietijos mažumos (Ne
priklausomosios) Socialistų par-» 
tijos. į

Pranešimas sako:
“Po nesenai padarytų mažu

mos socialistų areštų Cologne ir 
Karlsruhe, Vokietijos kariškoji 
valdžia padarė daugybę areštų 
Kalėdų vakare Munich, Frank- 
fort, Leipzig, Magdeburg, Dus-* 
seldorf, Dramstadt, Naremburg, 
Dortmund, (’assel, Mannhcim9 
Mayence, Coburg, Duisburg ir 
Gotha miestuose.

“Daugiau kaip 300 mažumos 
socialistų ir vietos vadovų pami
nėtuose miestuose t;ų>o areštuo
ta.”

ku praktiškai negalimu^
“Ta aplinkybe, kada V 

jos kolonijose gyventojai, ne
žiūrint didžiausiu sunkumų ir 
negalimybės pergalės kovoje su 
priešininku, daug sykių stipres
niu ir kuris turėjo progą neap- 
rubežiuoto importo juromis, 
pasiliko liūdniausiose :. 
bėse ištikimais jų vokečių drau
gams, gali tarnauti kaipo priro
dymas jų prisirišimo ir misi ta- kimo greitos taikos 
rimo visais budais užlaikyti pa- kas gali turėti dvejopą tikslą—

Sąlygos apsupančios grafo Cze- MARI* A, lex., gr. 27. Nu
minu pasiūlymus, padarytus sivijusi Mexikos plėšikus, kurie 
bolševiką emisarams Brest-Li-: buvo užpuolę mažą paupio mie- 
tovske, kaipo pamatą taikai, ve-‘ stą Candelaria, Tex., Kalėdų ry- 
rčia vietinius valdininkus abe- te, 10 mylią į Mexikos kalnus, 
joti apie jų nuoširdumą. j Amerikos kavalerija šiandie per

Yra pamatas nužiūrėti, kad pietus perėjo Rio Grande upę
aplinky- centralinių valstybių plenipo- Amerikos pusėn ir išdavė pilną 

tentų tikslu yra vien kiek gali- raportą pulk. George I. Lang- 
ina prailginimas tarybą be lau-’borne apie ekspediciją skersai 

sutarties, nibežią.
Amerikos kavalerija užmušė

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk. on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

True translation filed with the post 
■naster at Chicago, III., on December 

i28, 1917, as reguiced by the act of 
tetober 6, 1917.
SUTAIKĖ DIDELĮ STREIKĄ.

Valdžiai pasisekė sutaikinti 
15,000 cigarų darbininku 

streiką.

“Teutonu talkininku vaisi v- C t, f

bią delegacija veikdama sulig 
aiškiai išreikštais troškimas jų 
valdžių ir žmonių, padarys kaip 
greit galima visuotiną taiką. De
legacijos, pilnoj sau tarmėj su 
pakartotinai išreikštomis pažvą- 
Igomis jų valdžių, mano, kad 
pamatiniai principai Rusijos de
legacijos gali būti piulapyti pa
matu tokai taikai.

“Delegatai keturgubo sąryšio 
tuojau sutinka padaryti visuo
tiną taiką Im* priverstiną anek
siją ir kontribuciją. Jie prita
ria Rusijos delegacijos pažval- 
gai, kuri pasmerkia tęsimą ka-

žymėtais konstitucijoje.

“Pasarga 4. Taip pat, sulig 
užreiškimais keturgubo sąryšio 
diplomatų, apgynimas teisią 
mažumos sudaro grynai sudėti
nę dalį konstituciniu teisią 
žmonių apsisprendimui savo li
kimo. Talkininką valdžios tai
pgi pripažįsta jstatymiškunią 
šio principo visur, ant kiek tas 
praktiškai galima įvykinti.

“Pasarga 5. Talkininką vals
tybės tankiai pabrėžė galimybę, 
kad abi pusės gali atsisakyti ne
lik nuo atlyginimo kares kaštą, 
bet taipgi ir nuo atlyginimo ka-

vaklnyslę Vokietijai,, prirody
mas, kuris savo reikšme ir sva
rba yra daug augštesniu už vi
sokį išreiškimą paprasto noro.

“Principai ekonominių san- 
tikiu, pasiūlyti Rusijos delegaci
jos sąryšyje su viršminėtornis 
pasargomis yra p.ilnaf patvirtin
ti delegacijomis talkininką vals
tybių, kurios visuomet atsisa
kydavo nuo ekonominių varžy
mų ir kurios mato atsteigime 
sureguliuotų ekonominių santi- 
kių, kurie yra pilnoj santarmėj 
su paliestą žmonių reikalais, 
vieną svarbiausią sąlygų įvyki- 
nime draugišką santikių tarp

priversti Vokietijos žmones ii- 10 plėšiką, sužeidė 20, o šaikos 
keti, kad ją valdžia ištikrąjų no- ‘ likučius išblaškė po kalnus į pie-
ri padaryti taiką ir laimėti lai
ką tolimesniam sustiprinimui 
vokečiu linijų vakaruose.

Tme translation tiled with the post- 
niaster at Chicago, Ilk, on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS GUATEMALA CITY.

Apie 40 žmonių užmušta.

WASHINGTON, gr. 27. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinią nuo Amerikos legacijos,

tus nuo linijos.
Išviso, kiek žinoma, užmušta 

U plėšikų, bet manoma, kad 
užmuštų bus virš 20, o lavonai 
■palaidoti pakelyje į Mexiką.

Trįs amerikiečiai —visi ci
viliai žmonės, užmušti laike už
puolimo; 1 civilis ir 1 kareivis 
sužeisti. 4 . .

WASHINGTON, gr. 27.
Darbo departamentas paskelbė 
apie sutaikymą keturių mėnesių 
streiko 15,000 cigarų dhrbinin- 
kų Porto Rico’je, kuris valdžiai 
atsiėjo $700,000 netekime paja
mų už muitą laike tų 4 mėnesių 
streiko. Suv. Valst. taikintojas 
privedė prie susitarimo algų 
klausime, delei kurio ir kilo 
streikas.

11 VOKIEČIŲ AEROPIxANŲ 
NUŠAUTA.

Bandė bombarduoti Italijos 
miestą.

RYMAS, gr. 27. - An^lų ir 
franeuzų spėkos dideliame mū
šyje ore nušovė 11 austrų-ov- 
kiečių aeroplanų, kad teutonai 
padarė nepasekmingą bandymą 
•bombarduoti Trebisco, 16 my
lių į šiaurę nuo Venecijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

KONTROLIUOJA 80 NUOš. 
MAISTO.

rėš grybai užkariavimo tikslais.
"Talkininkų (teutonų) vald

žių diplomtaai programuose ir 
pranešimuose nekartą pabrėžė, 
kad delei užkariavimų jie ne- 
prailgįs karės nė. viena diena. 
Talkininkų valdžios nesviruoda- 
mos laikėsi los pažvalgos visą 
laika, v

“Jie iškilmingai užreiškia sa
vo pasirįžimą tuojaus pasirašy
ti Į)o taikos sąlygomis, kurios 
sii.stalidys šią karę pagal Rusijos 
sąlygas, lygiai teisingas visoms 
kariaujančioms šalims be išėmi-1 
1Y10.

“ rėčiaus yra reikalinga kuo- 
aiškiausiai nurodyti, kad Rusi
jos delegacijos pasiūlymus gali-

dalyvaujančios

ręs nuostolių. Šitokiose aplin
kybėse kiekviena kariaujančio
ji valstybė turėtą atlyginti JBii 
tik išlaidas dėl jos santautiecių, 
kurie patapo karės belaisviais, 
taipgi už nuostolius padarytus 
jos pačios teritorijoje nelega
liais prievartos pasielgimais pa
pildytais prieš civilius gyvento
jus, prigulinčius priešui.

“Rusijos valdžios pasiūlymas 
sutverti tam tikslui specialį fon
dą gali būti svarstomas tik ta
da, jei ir kitos kariaujančios 
valstybės prisidėtą pri taikos ta
rybą į atsakomą laiką.

“Pasarga 6. Iš keturių talki
ninku vatstvbiu viena Vokieti- C * 4.
ja turi kolonijas. Iš pusės Vo
kietijos delegacijos, pilnoj san
tarmėj su Rusijos pasiūlymais 
apie tai sekamai užreiškiama:

kad visoj Guatemaloj vakar bu- 
* vo žymes drebėjimas, laike ku
rio žuvo nuo 101 iki 40 žmonių. 
Taipgi pridaryta dideli nuosto
liai Guatemala City. Apie nuo
stolius viduryje šalies neprane
šama.

i Amerikos legacijos ir konsu- 
rendimo teisę, kapo nepilną. Jis Ilania* irgi apardyti, 
pasak, kad karė ne-1 ----------------------------
gali užsibaigti bei t rue translation filed witb the post 
atsteigimo sulaužytų teisių ma
žųjų ir prispaustųjų tautų ir 

: Rusija reikalaus gvarancijų, 
kad jų įstatymiškos teisės bus 
apgintos visuotinos taikos su
tartyje.

dabar kariaujančią valstybių”.
Rusų delegacijos pirmininkas 

Joffe išreiškė užsiganėdininią 
Vokietijos sutikmu daryti tai
ką be aneksijų ir kontribucijų 
ir su apsisprendimo teise žmo
nėms. Tečaus jis priešinos vo
kiečių pranešimui apie apsisp

’ master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act 
October 6, 1917.

73 žmonės mirė į 
vieną dieną

of

Būrelis susivienijusių žmonių

WASIUNGTX)N, gr. 27. — 
Sulig informacijų, esančių fede- 
ralės pirklybos komisijos ran-

šivienijtįsių žmonių kontroliuo
ja 80 nuoš. visos šalies maisto 
produktų, taip jau ir daugybę 
kitų reikalingų produktų.

frue translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

11 ŽMONIŲ NUTEISTA 25 
METAMS KALĖJIMAN.

laikyties sąlygų bendrai su “Sugrąžinimas 
is žmonėmis. ritoriją, prievarti
Keturgubo sąryšio valstybės, ke karės, sudaro

35 gatvekariai sudegė.

AGINAVV, Mich., gr. 27. - Iš 
nežinomos priežasties kilęs gai
sras šiandie sunaikino 35 gatve- 
karius Saginaw-Bay City Rail- 
way Co. ir dalelę dalį daržinės, 

svarbią dalį Nuostoliai siekia $200,000. i

Delei stokos anglių New Yorke 
mirė 73 žmonės. .Jų tarpe viena moteris.

M1LWAL KEE, gr. 27. Mu- 
nicipalis teisėjas Backus šiandie

NJEW YORK, gr. 27. — Svei
katos departamentas šiandie pa
davė anglių-.stoką kaipo vieną ’ nuteisė U italų, jų tarpe vieną 
priežasčių mirties 73 žmonių, • motelį 25 metams kalėjiman 
mirusių nuo plaučių uždegimo kiekvieną už dalyvavimą Bay 
bėgyje pastarųjų 24 valandų. Vie\v riaušėse rugsėjo 9 d.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

AUSTRALIJOS KAREIVIAI 
PRIEŠ KONSKRJPCUĄ.

0TTAWA, Ont., gr. 27. — 
Pranešimas iš Melljourne į Reu- 
terio agentūrą sako: “Vėliausios 
skaitlinės konskripcijos refere
ndumo yra: 870,000 balsų už 
konskripėiją, o 1,050,000 — 
prieš ją, įskaitant ir pirmus atė-* 
juslus balsus Australijos karei
vių. Kareiviai balsavo, kaip o- 
ftcialiai paskelbta — 17,000 už 
konskripciją, o 23,000 — prieš.”

True translatloh filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 
BIELGORODE.

Sumušė Kaledino kazokus.

LONDONAS, gr. 27. — Sulig 
pranešimų iš Petrogrado, bol
ševikų kareiviai sumušė gen. 
Kalėdini) kazokus mūšyje prie 
BieJIgorodo.

Iš Irkutsko, Siberijoj, prane
šama apie tolimesnius susirė
mimus tarpe bolševikų garni
zono ir kazokų, remiamų kade
tų. Mušyj aplaikyta įvairių pa- 
sisekimų.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on Novcmher 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6. 1917.

PRIIMT AR ATMEST

Toks reikalavimas esąs paduo
tas vokiečiams.

True translation filed witb the posl 
master at Chicago, III., on December 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

TAIKOS TARYBA SUIRO?

Esą rusų-vokiečių taikos^tarybos 
suirę.

PETROGRADAS, gr. 27. — 
Talkos tarybos Brest Litovske 
išrodo suirusiomis. Atskira tai
ka tarp Rusijos ir Vokietijos da
rosi vis labiau ir labiau neįtikė
tina.

i IMPERFECT IN ORIGINAL I

PETROGRADAS, >gr. 27. -- 
Neoficialė žinia, kurios negali
ma buvo patvirtinti, sako, kad 
rusai davė vokiečiams 48 va
landas priimti ar atmesti Rusi
jos taikos pasiūlymą.

. CANTON, O. — Vienas žmo
gus užmuštas, o 9 sunkiai su
žeisti susidūrus dviems tramva
jams už 5 mylių nuo miesto.
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NAUJIENOS, Chicago, III Pčtnyčia, Gruodžio 28, 1917

Teatro bilietas.
Vaizdelis.

(Pabaiga).

Neužilgio ligonis buvo apčiu- 
nytas: sušukuotas, nupraustas ir 
apvilktas baltais marškiniais, 
įteikėjo tik apvilkti nauju švar-

Puikus Naujų Metų Vakaras
Rengia Liet. Soc. Sąjungos 4-ta Kuopa

rninke, įSausio-January 1 d., 1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3148 S. Halsted Str. i
Pradžia 6 v. vak. Inžanga 30c ypatai.

Gerbiamoji Visuomene: Malonėkite kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti' į musų metinį Pa
rengimą. Kviečia visus 4-ta Kuopa.

PROGRAME DALYVAUJA:
1 Vakaro atidarymas ...................................... Orchestra
2 Cliicagos Lietuvių Vyrų choras.
3 Duetas ...........................  Broliai BRIEDUKAI
4 Extra.

su [Programų
__ 5 Deklemacija ........................... P-lė KŪLIKAI 'SKAITĖ

6 Lietuvių Vjrų Kvartetas.
7 Kornetas—Solo .................................. P-lė GRUŠAITE
8 Deklemacija ........................... LSS. 4-tos kuopos narė
9 Extra.

10 Dialogas .................... J. BURAGAS ir S. GALECKAS
IĮ Deklemacija .................  P-lė ČEPLINSKAITE
12 Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų Choras.
I*o Programų! šokiai. Grieš Grušo Orkestrą.
Sekamas LSS. 4-tos kuopos vakaras įvyks pirmų nedėlią 
gavėnios, M. Meldažio svetainėje, irgi su perstatymu.

ku. Bet kur jį gauti? Mažiau
sia, ttnr^uti tokį, su kuriuo 
butų galima pasirodyt puošnio
je teatro publikoje. Senasai jo 
švarkas buvo, kaip yra sakoma, 
lopinys ant lopinio.

Alinai atėjo galvon gera min
tis, ir ji nei žodžio netarus iš
bėgo iš kambario. Nubėgusi pas 
kaimynus iškaulijo aptaisą ir 
dusdama, trokšdama sugrįžo.

Laimėjo!
Pasirodė teeinąs; kad aptaisas 

buvo ytin siaurukas, taip kad 
brolis jame jautėsi nei supan- 
ciuotas. Bet j ieškoti kito nebu
vo nė kur nė kada. Motina 
taigi prigrasino sunui, kad ne- 
silankstytų, stengtųsi užsilaiky
ti kuo ramiausia, kad sugraži
nus drabužį sveiką.

Visa buvo prirengta. Laikro
dis rodė pusę septintos, taigi rei
kėjo skubinties, kad nepasivė- 
linus. Motina paglostė, pabu
čiavo sūnų ir išleido. Nuvesti jį 
turėjo sesutė Alma.

• Išėjo.
Buvo lygiai septynios, kuomet 

juodu nuėjo. Orkestrą ką tik 
pradėjo griežti. Palydėjus bro
lį iki įėjimo, kur stovįs prie du
rių sargas įleido jį vidun, sesuo 
nuskubo darban. Reikia suktis, 
kad atlikus savo darbą ir paskui 
suspėjus sugrįžti pasitikt brolį.

įėjęs teatro salėn jis staiga su
stojo. Puošniosios damos ir 
verianti akis elektros šviesa ap- 
glušino jį.

Teatro publika pradėjo krei
pti (lomą tai į jaunojo vyro ap
taisą. tai vėl į keistą jo užsilai
kymą. Pastebėjo tai ir tarnas.

Didelės Ristynes
Utarninke, Naujų Metų dienoje, 

IJberty svetainėje, 3925 So. Kedzie 
avė. Pradžia lygiai 3 vai. po pietų.

Durįs atsidarys 2 vai. po pietų.
Risis Juozapas Bancevičia, Jauna

sai Zbyszko, lietuvis ehampionas vi
same sviete, su Tom Rolevvicz, len
ku championu, iš $200. Bill Jaras 
su Niek Kalapolua, graikas, viduti
nės svaros ristikas. Otto Prapotnik 
iš Brighton Park, su J. Klovų, lietu
višku žydeliu.

Visos poros risis galutinai.
Tikietai parduodama Liberty sve

tainės bufete. Sėdynės po 35, 50 ir 
75c. Moterims ir vaikams 15c. ti- 
kietas.

Po rietynių muzika ir šokiai.

Rasi jis norėjo eiti galerėjon, 
bet netyčia pateko čia, tarpe sau-, 
nosios publikos. Skubiai prisi
artino, norėdamas išvesti lauk 
nelauktąjį svetelį. Nebuvo kas 
daryti, jis turėjo bilietą. Bilieto 
numeris dargi rodė, kad jos sa
vininkui priklauso vietą pirmo
se eilėse. Susiraukė, parodė vie
tą ir nuėjo.

A t s i s ė d o. Nuolatos pro 
jį eidavo puikios damos ir po
nai. Kiekvieną kartą jaunasai 
vyras mandagiai atsistodavo ir 
praleisdavo juos. Nei nejautė, 
Kad daugelis akių atydžiai sekė 
kiekvieną jo pasikrutinimą.

Sujudinta vaidentuvė, silpnas 
regėjimas tvėrė keistus miglo
tus vaizdus. Kas tai sukosi, ki
lo ir puolė prieš jo akis. Verian- 

I ti elektros šviesa, žėrintįs dei
mantai, puošnus rūbai, dailios 
moterų galvos,—visa judėjo, lie
josi daigtan, bangavo. Jis nc- 
pajiegė, negalėjo užduoti sau 
klaisimo: ar tatai gera, ar pa
tinka jam. Tik jaute, kad kas 
tokia gulė ant jo ir trukdė al
savimui.

Orkestrą ir vėl pradėjo griež
ti. Pasigirdo tyli, neapsakomai j 
skurdi ir kerinti ineliodija. Po-i 
valiai betgi ją nustelbė kitos, 
lengvutės, nereiškios ir erzinan
čios. Dar vienas pilnas liūdesio, 
pakirdęs aimanavimas delei da
romos nuoskaudos... pastarasis 
palaužtas gaudesys gyvent! gy
vent?... Ir visa parblokšta, užstel- 
bta, sunaikinta.

Jaunikaitis gyveno skurdžio
sios nieliodijos gyvenimu. Ar 
jis gyveno? — kuždėjo jo sielo
je? Jis nepajiegė tai prisistaty
ti, negalėjo duoti atsakymo į sa
vo sielos balsą. Tik jautė, kad 
jam yra padaryta nuoskauda, di
dele neatitaisoma nuoskaudų.

Gyvent! gyvent!... dar garsiau 
šaukė jo sielos gilumoje. Ar jis 
gyveno? Ar tai buvo gyvenimas, 
kuriuo jis iki šiol gyveno? Po 
šviesaus, daug žinančio ryto už
stojo tamsi naktis; tamsi, atkari, 
šiurpulinga!

Jam pasidarė negera; krutinė
ję kas tai suvilniavo, kilo-kilo ir 
nutruko. Burna prisipildė kaž-1 
kuo šiltu, gličiu.... Pasišluostė 
ir atitraukė nosinę. Ji buvo rau

dona, kruvina.
Overtiura ėjo prie galo. Dar 

vienas pakirdęs aimanavimas, 
beviltis šauksmas ir visa nutilo 
— išnyko.

Suskambėjo elektros varpelis. 
Uždanga pakilo. Salėje pasida
rė tamsu, bet ten — žiu! nei bur
tininko mostelejiiyu —y atsidarė 
mirguliuojantis stebuklų^pasau-

Jaunikaitis užmiršo visa, kas 
apie jį dedasi. Dvasios 
pakilime jis persikėlė į naują pa
saulį, kur visa jam išrodė kada 
tai matyta, taip priprasta, jauku. 
Jisai atsiminė senai užmirštus 
kūdikystės sapnus, motinos pa
sakojimus iš Biblijos, kuriij jis 
taip noriai klausydavos sėdėda
mas prie jos kojų, ir kurie'tuo
met taip užžavėdavo jo jauną 
sielą. Ir va, dabar jis, nei anas 
išrinktasai, mato tai tikrenybė
je, alsuoja tuo atgimusiu sapną, 
gyvenimu.

Malonus šiurpis paliete jo jau
smų dirgsnius, ir dideli nesulai
komi ašarų lašai pradėjo riedėt 
paliegusiu veidu.

Nuo scenos pasigirdo trjs bal
sai. Kartais jie skambėdavo at
skirai, kartais vėl, susiliedami 
daiktan, siūbavo, kilo ir leidos 
ir migdė-liuliavo jaunikaičio sie
lą maloniu užmiršties sapnu. 
Ne, žmonės taip negieda. Tai 
gali negut angelai.

Scena sekė sceną.
Pasirodė Saliamonas visame 

savo išdidume, ir čia jau jį ap
lanke karalienė iš Sabos, lydi
ma nesuskaitomais margų ka
reivių būriais.

Tuomet sekė scena, kur Sa
bos karalienė pavilioja nelaimin
gosios Saliomės numylėtinį.

Paskutinė scena dejos pūsčio
ję, kur jaunasai izraelitas pat
remptas guli po nudžiovusia pai
ma ir pastarojoj mirties aky- 
mirkoj mato oro atspindy) Sa
bos karalienę, einančią su savo 
kupranugariais ir visomis bran
genybėmis. Tuomet pakįla au
dra ir visa užkasa tyro smilty
ne.

Perstatymas užsibaigė; užge
so burviškasai šviesų mirgulia
vimas, liko tamsu.

Neužilgio užgęso ir tūla kita 
švieselė .......................................

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriafe nuo

mones Redakcija neatsako.}

Jei klausysite, pasakysiu 
vėl iš galo.

Nesenai (Naujienų 292) at
sakiau p. Šarūnui į man (lam
inus užmetimus, ir rodės, kad 
to pakaks. Ret štai Naujienų 
Į»(M) patėmiju kitą p. Šarūno 
riraipsnį apie tą patį jo bepar
tyviškumą. Nors jis tame straip
snyje kalba apie Lietuvos nepri
klausomybę, o ne. apie pirmiau 
pakelta partyviškumo klausymą, 
(et kadangi jis mane turi ten į- 
laišęs, tai norėčiau dar žodį pa- 
akyti deliai tos polemikos.

Labai nuostabu man, kas ga
lėjo pasakyti p. Šarūnui, buk aš 
prisipažinęs, kad mano straip
snis “Partyviškumas”, tilpęs 
Naujienų 276, buvo rašytas agi
tacijos tikslais, nes nieko pana
gaus nesakiau.

Bet tiek to.
Labai keblus dalykas polemi

zuoti su žmogum, kur neturi iš
sidirbęs aiškios nuomonės kal
bamuoju klausiniu.

P. Šarūnas, rašydamas N. 291, 
tebiasi, kad jaunimas negali su

sitaikyti šiuo klausimu, ir sako: 
‘‘malu, malu malūnėlį, vien iš

Si

s

Dabar paklauskime savęs, ko- 
el jaunimas nepajiegia susitai

kyti šiuo klausiniu, taip kaip ir 
kitais panašiais atsitikimais? Ar 
ii atkaklumas, ar nenuosaiku- 
las? Aš čionai ir stengsiuos tai 
ušviesti.
Pirmiausiai reikėtų pažvelgti, 

as yra reikalinga pasekmingam 
laušimu gvildenimui polemi- 
os keliu. s

1) Reikia\iiškiai suprasti opo-

<

i
r

kj

“Sugrįžo ”
Keturių veiksmų drama iš laikų 
spaudos persekiojimo Lietuvoje 
SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS

Scenoje Stato
‘'Birutes" Draugija

Nedel., Gruodžio-Dec. 30, 19)7
C.S.P S. Svetainėje

1126-28 W. 18th St.
Pradžia punktualiai 6:30 vai. vakare 

Inžanga 35c ir augščiau
Atsilankę pamatysite gyvą paveikslą tų 
laikų, kuomet Lietuvoje buvo užginta 
skaityti knygos ir laikraščiai. Pamaty
site už ką daugelis musų brolių ir sese
rų liko ištremtais Sibiran. Gal nevie
nas ir Jųsų giminių, brolių ar pažįsta
mų padėjo savo galvą nešdamas šviesą 
bendrams. Ačiū tų žmonių triūsui ir 
pasišventimui, šiandie kiekvienas gali 
skaityti laikraščius, knygas ir tt.
Atsilankykite, pasidžiaugsite gražumu 
veikalo ir pasigerėsite skambančiomis 
dainelėmis.

Pirkitės tikietus išanksto — sėdynės 
numeruotos. Tikietus galima gauti nuo 
“iBrutės” draugijos narių.

Prieglaudos name tarpe kitų į, 
ubagų randasi vienas dar pašte- ’ j 
bimai jaunas aklas ubagas. 
sai skiriasi nuo kitų dar ir tuo, I n 
kad didžiąją dalį laiko praleid-! 
žia vienatvėje: sėdi kur nors 
kampe ir, parėmęs rankomis 
galvą, ilgai-ilgai masto-svajoja. 
Kartais, kuomet nuobodulys jam 
darosi nepakenčiamu, jis sukvie
čia apie save kitus ubagus ir pa
sakoja jiems apie teatro bilietą 
ir matytąjį stebuklų pasaulį.

Sulig Aspazija. —Klajūnas.

i Imto išreiksįas mintis.
2) Reikia 

mąjį klausimą.
3) Reikia aiškiai nurodyti o- 

lįonento klaidas, 
t ii vienur tai kitur.

1) Reikia prisilaikyti pakelto 
klausimo ir vengti kėlimo nau
ji pašalinių klausimų.

Dabar pasistengsiu išdėstyti 
ėgį polemikos dėl partyviŠku- 
10, kurįs kilo keletas mėnesių 

Ji_jątgal. Pirmiausiai buvo kalba
nt apie gerumą bei blogumą 

partj'viško veikimo. Vieni nuro
dinėjo, kad partyviškas veiki
mas esąs geriausias ir kad be- 
artyviškas veikimas esąs ne- 
raktiškas ir, kaipo toks, netu- 
s pasisekimo; o kiti tvirtino

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiką ant smuikoa 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smalkos Mokytojas

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

Chicago, III

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

jrai pažinti kalba-

o ne šokinątf Jis yra “tikrai

kad net tokiuose visuomeniškuo- 
Se reikaluose kaip šelpimas, ap- 
švietos skleidimas negalima su
sitaikyti.

3) Turėdamas omenėja virš
ui inėtas aplinkybes, pabriežiau, 
kad musų veikėjai tuo labiau 
negalės susitaikyti politiškuose 
reikaluose, ir už pa vyzdį paė
miau sumanytą seimą apsvar
stymui Lietuvos nepriklausomy
bės.

4) Kad apšvieta lietuviams yra 
reikalingiausi už visaką, ir todėl 
raginau skleisti apšvietą vienu 
bei kitu budu. Kadangi dabar
tinis apšvietos platinimas apsi- 
rubežiuoja vien tik prakalbo
mis, o agitaciją negalima vadin
ti apšvieta, tai aš raginau teikti 
visuomenei gryną apšvietą, ku
ri nebūtu permirkusi agitacijos 
dvasia.

Dabar galės būti aišku kiek
vienam, kad aš viršminėtame 
straipsnyje neagitavau nei už 
viena partiją;—kad aš nesmer
kiau visuomenės pasidalinimą į 
partijas, kadangi tai yra neišven
giamas apsireiškimas kovos už 
būvį, kuomet visų žmonių rei
kalai nėra vienodi, o vienų ki
tiems priešingi; kad aš nepeikiau 
bepartyviškumą, tik nurodžiau, 
kad vį^as turi savo vertę tam 
tikroje vietoje.
„/Naujienų 282 p. Šarūnas už- 
reiškė, kad aš klaidinus visuo
menę per savo nežinyste netei
singai perstatyd'amas tautininkų 
ir klerikalų partijas. Naujienų 
292 aš jau paaiškinau tai, ką jis 
neįstengė suprasti, ir , todėl tas 
viskas turėjo užsibaigti, kadan
gi didelių skirtumų musų tarpe 
nebuvo. Aš pripažįstu partyvis
ką veikimą politiškuose reika
luose, o bendruose darbuose — 
bepartyvišką, bendrą veikimą, 
jeigu jis pasirodo galimas — o 
jeigu ne, tai svarbiuose atsitiki
muose veikti taip kaip galima, 
p. Šarūnas pasmerkia partijinį 
veikimą ir net skelbia, kad ir 
politiškuose reikaluose partijos 
turėtu veikti iš vieno. Matomai, 

i” bepartyviškas. 
Bet vis gi dabar atkreipsiu aty- 
dą į p. Šarūno išvadžiojimus ir

5-tas Didelis Iškilmingas
METINIS BALIUS

— Parengtas —
Gvard. Liet. Karaliaus įMindaugio N 1.

Sukatoje, Gruodžio-Dec. 29,1917 
PULASKIO SVET. 

ant Ashland Avė. ir 18-tos gatvės.
Pradžia 7 vai. vakare, — — Inžanga 25c porai.

šiuomi širdingai kviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į musų puikų balių, nes bus ska
nių gėrimų ir kvepiančių cigarų. Taipgi įvairus 
pasilinksminimai.

Dabar kaip karės laikas, tai muziką mes par
traukėme net iš Japonijos, nes iš kitur negalima 
buvo gauti, tai bus puikiausia muzikė pasaulyj.

Kviečia atsilankyti Dr-ja.

Puikus Maskinis Balius
Rengia L.S.8. 170tojį Kuopa

Sub., Gruodž o-Dec 29 d., 1917
J. BUTKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 

8132 Vinccnnes Avė. (Englewood)
Pradžia 7 vai. vak. r Inžanga 25c.

Bus duodamos geros dovanos.
Todėl kviečiami esate visi į tą Maskinį Balių, kur 
turėsite progos gauti geras dovanas. LSS. 170 kp.

P

priešingai.
ii kalbėdamas tuo 

klausimu, nurodo, kad Jaunimo 
S-mas turėjas žlugti tik todėl, 
kad jis buvęs bepartyvis# Ma
tydamas, kad kaip vieni taip ir 
kiti vietomis apsilenkia su tiesa, 

aujienų 276 aš nurodžiau:
1) Kad už nckurius nepasise

kimus negalima kaltinti bepar- 
tyviškumą nei partyviškumą, 
kadangi viskas priklauso nuo to,

okiose aplinkybėse ir kaip tas 
arbas varomas.
2) Kad veikėjai yra taip at

idavė savo parlyjų reikalams,

1) Vienas p. Šarūno užmeti
mas yra tas, buk aš v i e n a i p 
sakąs, kitaip darąs. Kadangi aš 
nesu nei vienos nei kitos parti
jos agitatoriumi; kadangi aš vi
suomet pirmoje vietoje statau 
apšvietą bei dvasios auklėjimą, 
ir kadangi viršminėtame straip
snyje nėra jokių agitacijos žy
mių, tai atrodo, kad p. Šarūnas 
nesuprato apie ką kalbama, ir 
tą užmetimą pastatė nevietoje.

2) p. Šarūnas N. 282, remda
masis partijų obalsiais, sako;

“Todėl kaip klerikalai, taip ir 
tautininkai (taip ir socialistai 
prie Darbininkų Tarybos susi
spietę) agituoja bei kovoja už 
laisvą Lietuvą. Tai kodėl nešu
si vieny t šioje kovoja?”

N. 300 jis rašo:
“Taigi kur jau kur, bet Lietu

vos laisves klausimu visos lictu- 
viį partijos gali būt bepartyvės

(ji

Vėliavinis Balius
Parengtas Draugystes šv. Petronėlės 

A. MICKEVIČIAUS SVETį 3312 So. Morgan St.

Nedalioj, Gruodžio-Dec. 30, 1917
Prasidės 5 vai. vakare. Muzika Paulauskio
Kviečiame visus lietuvius ir lietui
kyt, ries bus duodamos šešios puikios dovanos. Ateikite ir atsives
kite savo draugus ir drauges, o bw ite visi patenkinti.

par-

Tikietas 25c ypatai 
aites kuoskaitlingiausia atsilan- 

Komitetas.

lią savo veikimo pamatau) ir ga
li dirbti, kad paliuosavus tėvy
nę nuo išnaudojimų ir priespau
dos nagų.”

Kitoje vietoje jis sako: “gg. 
M. Punis ir Jančauskas mesda
mi tautininkų bei klerikalų
tijoms nesekinią skelbiamų o- 
balsių, mandagiai užtyli apie so
cialistus.”

Iš to visa matyti, kad p. Šarū
nas netik aiškiai nepažįsta prie
žasčių dalinančių visuomenę į 
viena kitai priešingas partijas, 
netik nepažįsta partijų santykių

KONCERTAS IR BALIUS
Rengiamas

SIETYNO CHORO

Nedė'ioj, 30 d. Gruodžio-Dec., 1917 m.
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI. 
Svetainė atsidarys 5:30 valandą vakare.

' Programas prasidės 6:30 vai. vak.
Įžanga 35 ir 50c ypatai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, nepamirškite atsi
lankyti, nes šis vakaras yra rengiamas gražiausis 
iš visų lietuviškų vakarų. Jame dalyvaus gabiau
si svetimtaučių dainininkai, taipgi grieš Italų 
Mandolinų Orkestrą ir dainuos žymiausi lietuvių 
chorai. Apart koncerto dalies bus ir kitokių pa- 
margininių.

Po koncerto linksmas balius. Užtai nepraleiski
te progos, bet atsilankykite.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS

aplamai, bet ir pačias partijas 
persistato neteisingoje šviesoje. 
Reiškia, p. Šarūnas neturi aiškiai 
išsidirbtos nuomonės apie par
tyviškumą ir jį iššaukiančias 
priežastis arba—nėra gerai apsi
pažinęs su kalbamuoju klausi
mu.

Todėl tai:—
3) Vietoje aiškiai nurodinėjus 

oponento klaidas, ir rėmus savo 
išvadžiojimus kuo nors tikru, p. 
Šarūnas rėmėsi tai partijų obal
siais, tai laikrašččių užreiški- 
mais, tai vėl tvirtina, kad turėtu 
būti šeip, o ne taip. Reiškia, jis 
nori pasakyti daug vienu kartu, 
o visai mažai tepasako. Jo straip 
sniai N. 282, 291 ir 300 aiškiai 
tai rodo.

4) Ret visų blogiausia yra tai, 
kad p. Šarūnas nesilaiko pakel
tojo klausimo, ir vietoje nuo
dugniai nagrinėjus jį, jis tai vie
nur tai kitur bešokinėdamas ke
lia naujus klausinius. Tokiu 
budu jis pradeda kalbėti visai 
kitą-ką, o pirmasis klausimas 
lieka neišrištas. Tokia taktika I
dalykų nagrinėjimų padaro ne
galimu. Padaręs man užmeti
mų, kuomet aš rašiau apie par- 
tyviškumo bei bepartyviškumo 
formas ir pirmojo rolę visuo
menės gyvenimu, p. Šarūnas pa
stato pirmon vieton naują klau
simą—Lietuvos nepriklausomy

bę ir, į<aij) ji esanti lietuviams 
reikalinga, ir leidžiasi prirodi- 
nėti. Reiškia jis paima tą klau
simą, kuris mano straipsnyje 
turėjo svarbą tik kaipo pavyz
dys ir pastato jį pirmojo vieto
je, kaip viename taip ir antrame 
straipsnyje. Be to, jis pakelia 
dar šiuos klausimus:—

1) Ar visos partijos laikosi sa
vo obalsių?

2) Ar visi žmonės yra niekšai? 
(Turbūt norėta pasakyti, kad 
vusų partijų norai geri, tik jų 
veikimo budai skirtingi).

3 Ar visos partijos gali susi
vienyti politiškame darbe?

4) Kokiu budu išgauti Lietu
vai nepriklausomybę ?

Matote, p. Šarūnas neužbai
gęs vieno klausimo, sukelia difiT- 
gelį kitų. Į p. Šarūno sukeltus 
naujus klausimus nematau rei
kalo eiti, kadangi jie neturi nie
ko bendra su tuo klausimu, apie 
kuri aš kalbėjau. IMsilaikant 
p. Šarūno taktikos, polemika ne- 
kuomet neužsibaigtų.

F. A. Jančauskas.

—
SMUIKININKAS

Petrogrado Konservatorijos 
mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” Ofisą, pažymėda- 1 
m i No 100.



NAUJI E N U S, Chicago, III.

Korespondencijos 
--------- 

IJV1NGSTON, ILL.

lus riTormislus, atmetančius vi
sokias revoliucijas. šilo as
mens neinoksli mintis len pat

e-

upės, bet vistik negalėjo pakan
kamai pristatyti. Dabar m 
nieriai uždirba gerai: kas ne
gauna 100 dolerių už dvi savui
ti darbo, tas nesiskaito gėj as 
mainierys. Dreiveriams, treklc- 
riams (?), kompaniniams mo
ka po 5 dolerius už <3 valam
darbo. Užtat dabar i netrūksta 
nė kompaninių. Mainierių f 
važiavo iš visur, dagi iš kitu 
tų.

Lietuviu kariuomenėn dar 
čia neėmė, bet dabar laukiama.

li-

as

ri

le-
’na šauniausių lietuvių salimi in- 
jnkių, Rozalia Sakalauskiene. 
Nors velionė buvo katalikė, >et 
lietuviškų giesmių šermenyse

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAI TYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJĖ 

augioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje, 
Po Priežiūra V alstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK

tai neleido. O tai kitiems lie 
viams katalikams labai keistai 
atrodė, kad šermenyse, o nėra 
lietuviškų giesmių.

Bet ko norėti? Musų kunigė
lis, vilniškis dzūkas, irgi jokių 
lietuvišku giesmelių da negit

Ai

da

ik

• 1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASVAR 

viceprezidentas
VVILLIAM OETTING 

prez. Oeting Bros.
CHARLES KRVPKA 

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

VE ISLAND AVĖ., kampas 
VVAI.ENTY SZYMANSKI 

pirklys ]
H. E. OTTE 

viee-prez. Na t. Citv Bank 
CEO. C. VVILCE 

ce Co. viee-prez. T. Wilct 
JOZE1’ S1KYTA 

kasteriu*
PERVIRŠIJA $6,0

19 gatvės.
V. F. MASHEK 

rez. Pilsen Liunbcr (’o.
J. PESHEL

sek r. Turk Mnfg. (’o.
OTTO KI'BIN

Co. prez. Atlas
[Brewing Co.

vieni socialistai drąsiai lietuviš
kai gieda savo ‘‘A įsi mesk i m nuo 

aip 
jie 
ii-

KAPITALAS KALBAMA LIETI VISK Al

^saaasanDanaEiaaoaaaaaaEuno^

J

Didelis Išpardavimas
.lewelrv, laikrodėlių, deimantų, auksinių žie

dų, sidabrinių ir pleitytų šaukštų, peilių, sil- 
veisvare ir t. t. 5000 rekordų, lietuviškų, len
kiškų, rusiškų, angliškų, parsiduoda pas mus, 
taipgf geriausi Kolumbijos gramofonai: nuo $18 
iki $350. Mes turime tavom prisipirkę kada 
buvo pigesni, todėl dabar ir parduodame, pi
ginus kaip kitur. Atdara nedaliomis visų die
na.

Juozapas Budrik
3343 S. Halsted St., Chicago, III.

Tol. Drover 8107.
I
Iii
iii
’rl.

■iraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
g Malonėkit įsidėmėti B
=g šiuomi pranešame Rorkfordiečianis ir apielinkės lietuviams,
S kad mes pelkelėm kriaučių dirbtuvę iš 219 Morgan St., dabar ==Į 
= ant 1202 S. Main Street.

lodei turime už garbę užkviesti kaip senus savo koslu- 
mrrius taip ir naujus atsilankyti i musų naujai įrengtų vietų. 
Dirbam ant orderių užsakytus Siutus ir Overkautus. taipjau

« ir senus išvalome, prosinanie ir taisome. Ateikite pasižiūrėti. ~ 
Alės užlaikome Detmer AVoolcns kompanijos apie 400 įvairiu 
žieminių ir pavasarinių sempelių iš kurių nesunku yra pri
sirinkti sau patinkami drabužiai. Pas mus užsakytas darbas SS 
visados yra gvarantuojamas, lodei užtikrinam, kad musų dar-

p=s bu visuomet busite užganėdinti. j
Su pagarba, A. M. NAUJOKAS. i

♦

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
e12th St. Tel. Kedzie 8902 

Paulina. Tel. M'estern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
SL Ix>uis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

T s ARUSSIAN 
TU R KIS H , 

AT H < W
VYITH SA

25E

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naujųjų Lietuvę”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais! >

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

ADRESAS.

‘Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

senojo svieto” svetainėse ir ši 
viešose vielose. Savo kalbos 
neniekina, nežiūrint, kad pati 
tuoti patriotai tautiški ir k 
rikališki vadina, socialis 
“savo tautos priešais”...

Livingstonie

MILVVAUKEE, WIS.

us

i.is

Nuo senai jau nebetenka ma
tėt laikraščiuose žinių iš mi*• v-

miesto, tartum kad iš čia lie
sų
ii-

taip nėra. Lietuvių yra čia i 
menkas skaičius, ir jie gyveni 
kruta. Tiesa, didžiuma jų dv 
siškų piemenų užuita, bet kai 
nieko naudingesnio neveikia, 
nors balių parengia. Laisvų 
žvalgų žmonių būrelis ne

ui, ypatingai socialistai.

ne 
ir

,ra-
ir 

tai
>a- 
di-

ias

■tos

sausio 6 d., 1918 m. Bus st; lo
ma dvi komedijos, viena gar
saus rusų rašytojo L. Tolstojaus, 
antra musų gerbiamos rašy
tojos žemaitės. Tikimės, kad
vakaras

ROCKFORD, ILI

Naujienų mini. 303 korė 
dencijoje iš Bockfordo J.

spon-
B.

75 kp. ir S. J. Lavinnąosi 
ko,Ratelio diskusijas. Jis 

kad diskusijų tema buvusi 
socialistai revoliucionierių 
tiškesni, ar reformistai.

ak-
kurie 

prie socializmo žengia tik lai e- 
voliucijos keliu?” Naujienų 
dakcija te n-pa t deda savo 
tabą: “Jeigu ištikrųjų rock 
diečiai diskusavo šitokia te

re-
>as-

ma,

Man tuo laiku pasitaikė 
Rockforde .ir aš buvau kali ba
iliose diskusijose. Turiu pusa-

uiti

savo korespondencija suklaidi
no Naujienų redakciją, nes dis-

kokią jis nurodo, o

gu resnė kairiųjų ar (lęši 
jų". Ta lema buvo persti 
diskusijų pirmininko, ir to; te

niu

diskusijose, išskyrus porą kurių 
vienas gyrė kokius tai socfalis-

vavusiųjų diskusijose, būtent 
drg. V. Raudzevičius, nurodė, 
kad menamų ano draugo socia
listų, kurie pasiganėdintų vien 
tik revoliucijomis, arba vien lik 
reformomis nei būti nėra; visi 
socialistai yi*a ir revoliucijų ir 
reformų šalininkai. Yra tiktai 
kairieji ir dešinieji socialistai, 
kurie skiriasi vieni nuo antrų 
ne vienokia taktika vykdinimui

rni lė. vienu ir antrų socialistų 
veikimo budus. Kairiųjų soci
alistų taktiką pagyrė, dešiniųjų

kiti dalyvavusieji diskusijose. 
Temos nesilaikė, kaip sakiau, 
tiktai vienas kitas. Tasgiesilai-

diskusijų pirmininko. Vienok

mina visa 70 kuopą ir Jaunimo

Būdamas Rockforde, girdė
jau, kad ten yra ir daugiau to
kių “socialistų”, kurie, neapken
čia soci 'listinių draugijų ir, pra
simali lami apie jas nebūtų da

Bet ištik rujų jie kenkia ne toms 
draugijoms, o lik laikraščiams, 
i kuriuos jie tuos prasimanymus 
rašinėja, nes skaitytojai nusto
ja gerbę tuos laikraščius, ku
riuose neteisybes mato.

Ex-Rockfordietis.

II.

Naujienų n r. 303.1. B. Stulgiš-

ir L. S. J. R. diskusijas

negu buvo. Jis sako, kad dis
kusijoms tema buvus: “Ar so
cialistai revoliucionieriai laktiš
kesni, ar reformistai, kurie prie 
socializmo žengia tiktai evoliu
cijos keliu?”, o ištiki uju lema 
buvo tokia: “Katrų socialistų 
taktika geresnė kairiųjų ar 
dešiniųjų?” Diskusantais bu
vo: J. Poška, laikęs dešiniųjų 
pusę, ir V. Baudzevičius - kai
riųjų. A. D., apie kurį J. B.

sk usantas, o tik iš šalies išreiš
kė savo nuomonę apie revoliu
cionierius, kaip ir daugelis kitų 
klausytojų. J. B. Stulgiškis sa
ko, kad A. 1). pavartojęs kokius 
tai “baisius” argumentus, ir už

nepamini, ką gi tokia baisaus A.

korespondencijoj privedė A. I). 
pasakytus žodžius, bet mes ne
galėjome jų dėti, ir išbraukė
me. Red.).

Patąrlina J. B. Stulgiškiui ne
tiesos nurašinėti, nes tuo nieko 
gera negalima atsiekti. Manau,

lams rašinėli, bet liesos žodį 
skelbti darbininkų klesai.

A. D(ovidaitis).
Nuo Redakcijos. T rečias 

korespondentas, V. J. A., rašo 
apie tą-pat. Manome betgi, kad

tų, kad įie, apie ką nors praneš
dami laikraščiui, nesivaduotų 
savo asmeniškomis simpatijo
mis ar antipatijomis, bet visa
dos stengtųsi būt bešališki ir 
paduotų žinias taip, kaip tikrai

VVESTV1LLE, ILI

.laiminio krutėjimas. — Auka

Kaip visur jaunimas kruta, 
taip pat ir Westvillės jaunimas 
neatsilieka. Nesenai įsikūrusi 
jaunimo Dailės Mylėtojų Drau

pramogų vakarėlį ir vakarienę. 
Dalyvavo apie šešiasdešimts jau
nimo abiejų gimčių. Vakarėlis 
praleista labai maloniai, dainuo
jant daineles, sumanant įvairiau
sias žaismės ir šokius. Apie 9 
valandą visi susėdo apie stalą nu 
krauta visokiais užkandžiais.v

Vakurirniaujant, vietinis drau
gas L. V. laikė trumpą prakai- 
bėlę apie naudingumą panašių 
jaunimo draugijų ir linkėdamas 
jaunai draugijėlei pasisekimo ir 
plėlojimos ateityj. Pabaigoj 
prisiminė apie pergyvenamąjį 
momentą ir jaunuolius, kūne 
dėl dabartinio dalykų padėjimo 
atsidūrė kalėjimuose už savo 
įsi tikrinimus, ir prašė, kad jau
nimas neužmirštų tų savo drau- 
gtj sušelpti, aukojant Kankinių 
Fondam Visiems pritarus, d. 
V. renkant, o p-lei M. Mureikiu- 
lei užrašinėjant vardus, aukavo: 
F r. (rruzdis $1.50; po 1.00: J. 
Savickas, K. Pieteris, J. Kvietin- 
skas, F. Kantautas, A. Stokis, K. 
Kačiušis, S. Karlautinas; po 50 
c.: .1. Augustinas, A. Mureikiutė, 
L. Valinčius, K. Pockevičius, T. 
Černeckis, J. Misius, J. Brazukas, 
J. Mim ika, F. Masiuliutė, K. Pie
teris, Z. Pocius, W. Urasky, A. 
Kuras; A. Barauskas 30 c.; po 
25 c.: W. Serapinas, S. Masru- 
mas, If. Russell, A. Gcrdžiuliu- 
tė, J. Yunievich. Viso Jabo 
$16.55.

Didžiuma išreiškė pageidavi
mą, kad aukos butų paskelbtos 
Naujienose ir Keleivyje. Pildy
damas jų norą, aukas siunčiu 
Naujienų Redakcijai, kad per
duotų Polit. Kalinių Šelpimo 
Fondui. Visiems aukautojams 
tariu kaliniu vardu nuoširdų c c.
ačiū. L. Valinčius.

.^16.55 gavome ir perdavėna* 
Kalinių šelpimo Komisijai prie 
Chgos Lietuvių Darb. Tarybos.

—Red.

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

AKIŲ SPECIALISTAS
Aki* Egzaminuoja Dyka!

< Gyvenimai yra ta*
. £:a«, kada pranykit*

regėjimai.
1 Vrtrtojam pas* 

rinta Oi>hthaln)om*t 
Jk cr* Yi>ating« 
įri atkreipiama | vaikai 
ar Valandos: nuo • ryt* 

Iki » vakaro;
• • nuo 10 iki 11 dils*
4649 So. Ashland Araaaa 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4917

Dr. Ramset
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, eg?ami 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukce avė., arti Chicago av. Zro» 
lubos. VALANDOS: Nuo 0 išryto iki vaka 
rui. Nedčliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų

Tel. Ilayinarket 2484.

Telephone Drover M9t

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Spicliliitai Moteriška, Vyriikf, Vilka 
ir vii* chroniik* lig*.

ZALANDOS: 10—11 ryto, 4—k po plati, 7— 
vakar*. Nedčldieniaii 10—1 po pl«t>.

S354 S. HA1-STED ST., arti 14 Ii 
CHICAGO. ILL.

I
 TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

p ERB. Naujienų skai- i 
’ tytojos ir skaityto- ■ 

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

$2^0 & už Tvirtus
Darbinius kaip šitas Čeverykus
IXIEKVIENAS darbininkas pri 

valo turėti porą šių tvirtų, ii-

Jie yra padaryti ypatingai 
dėl sunkaus žieminio lau
ko ir vidaus pusėj darbo.

Tvirti dėl dirbtuvių, ma 
-lunų, fabrikų, gelžkelių, 
f ar mų ir tt.

ra verti dolerio ir jaugiau 
kuomdt jus nusipirksite 
jų porą.

Amerikos 
Didžiausia 
Čeverykų 
\ ertė

^lemorfc Sftoe Store* Co.
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.

24 SANKROVOS CHICAGOJE
TAIPGI PARDUODAM NAUJAUSIOS MADOS 

MOTERŲ ČEVERYKUS ŠIOSE MUSŲ 
KRAUTUVĖSE:

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
C EVERY KŲ SAN KKOVOS:

637 W. North Avė.,
Arti Larrabec

NORTHVVEST SIDE:
2738 VV. Nori h Avė., 

Arti California Avė.
2879 Milvvaukee Avė., 

(Avondale).
1647 W. Chicago Avė.,

Tarp Ashland av. ir Paulina 
6317 S. Halsted St..

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

Arli Ashland Avė.
SOUTH SIDE:

3866 Cottagc Grove Avė., 
Arli 39-lo St.

836 E. 63-čia St.
Blk. E. Cottagc Grove Avė. 

9139 Co m merei ai Avė., 
Tarp 91-o ir 92-ro St.

11331 Michigan Avė., 
(Roseland)

SOUTHWEST SIDE 
4731 S. Ashland Avė., 

Arli 47-to St.
MEST SIDE:

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

3536 W. 26tas St., 
Arli C.lifton Park Avė.

VIEN TIK VYRŲ ČEVERYKŲ 
SANKROVOS

107 M’. Madison St.
Tarp Clark ir La Salio.

328 S. State St.
Tarp Jackson ir Van Burcn.

72 Mr. 5'a n B u re n St.,
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St.,
Arli Monroe St.

12 N. Dearborn St.,
f'tup \Vashingt. ir Madison.

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė., 

Arti Behnont.
1241 N. Clark St.,

Tarp Behnont ir /Vidine.
1583 Miluaukee Avė.,

Arti Kobey St.
11 S. Halsted St.,

Arti Madison st.,
1221 MiŲvaukee Avė.,

Arti Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros’kas 
Vakars Pirkėjų

Parankamai

257 SANKROVOS 97 MIESTUOSE

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj). ir žinomojo musą rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko ti
kusiu paveikslu. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III. 

Telefonas Yards 1546.

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

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ,.TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

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

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispep- j 

sija, nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir ; 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu.. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt. ( 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 1 
mutizmas pranyko, diegliai nebenadė po krutinę. Vidurių rėžimas ; 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pa- į 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Sahitaras mylistu ge- 1 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su toliais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L H/ A R A S
JL CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1/0^ So. Halsted St.l Telephone Canal 6417. Chicago, III.
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tu. Jie laukia nuo to didėt 
nuostolių sau, suirimo indu
strijai ir nelaimės visuor 
nei. Bet šiame atsitiki; 
mes nematome pas juos 
kią nusigandimo arba si 
rusinimo.

Visi kapitalistai — fabri
kantai, bankieriai, kasyklų 
savininkai—, beveik be jojeio 
išėmimo, giria prezide 
žingsnį, o užvis labiausia 
rodo patenkintais juo ba- 
tįs geležinkelių savininkai. 
Kaip tiktai pasklido žiria, 
kad valdžia paėmė gelež 
kelius į savo rankas, tai ge
ležinkelių akcijos (Šerai) pa
kilo penkiais iki penkiolikos

le
me 
jo- 
įsi-

K
in-
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pagal kurį Wilsonas įvyki
no Šitą reformą, yra naud 
gas pakitalhitarii^.

Paimdama iš kompanijų 
rankų į savo rankas geleži 
kelius, valdžia užtikrino, rie- 
na, kad toms kompanijoms 
bus mokama tiek pelno, k 
jos vidutiniškai gaudavo i 
paskutinius trejus metiis; 
antra, kad valdžia, karei pa
sibaigus, sugrąžins kompa-

in-

in-

e k 
>er

True translation filed with the post- 
mat-ter at Chicago. Iii., on Dece:nber 
28. t-17, rt-ųuired b\ thv act <>f 
October 6. 1917.

Socialistų areštai 
Vokietijoje.

Londone. raiiesaniči, j 
iuta žinia iš z 
rijosi, jogei 
Vokietijoje i 
kratas daugelyje miestų 

s ‘‘mažumos” socialistus 
d a ugi aus kaip 300 jų su-

Tai butu nebloga kaizerio 
valdžios ‘‘kalėdinė dovana” 
šaliai. Suareštavimas kelių 
šimtų s o c i a 1 i s t ų kaip

t i ja veda taikos derybas su 
revoliucine Rusijos valdžia,

kaizeris išsiimiinėsiąs nau
ją taikos pasiūlymą visoms 
kariaujančioms šalims, gali

Jeigu ta žinia yra teisin
ga (aut nelaimės, telegra- 
mos dažnai pameluoja), tai 
ji mums išaiškina, kodėl re
voliuciniai Vokietijos socia
listai taip smarkiai prieši
nasi separatinei taikai su 
Rusija. Jie mato, kad jų

-pat despotiška ir atžagarei- 
viška. kokia buvo pirma, ir 
jie žino, kad taikos su Rusi
ja ji jieško tiktai tam. kad 
sustiprinus savo poziciją.

“mažumiečiai”
kad kaizerio valdžia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 

act of28, 1917, as reguired bj fht 
I October 6, 1917.

Geležinkelių 
paėmimas į 
valdžios rankas.

padarė svarbų žingsnį, pa
imdamas karės laikui į val
džios rankas visus Šios ša
lies gležinkelius. šituo žin
gsniu Amerikos valdžia štai-

gos, į kurią įdėta apie 17 mi- 
iiardų dolerių kapitalo, ir 
bosu ant 1,700,000 samdinin
kų.

Prie šito žingsnio pirver- 
tė prezidentą VVilsoną karės 
vedimo reikalai. Paskelbi
me, kuri jisai išleido, prezi
dentas sako, kad pasekmin-

m u i stovi ant kelio stoka su-

sis NU, 
mok ra

riuškint .vakarines He
lijas. iadnt paskui su- 
Enus socializmo judė

niai jų savininkų interesai. 
Tik prašalinus privatinių 
interesų veikimą ir pasta
čius ant visų geležinkelių 
vieną valdytoją, galima esą 
juos tvarkyt gerai.

Tai yra tiesa. Mes, socia
listai, visuomet sakėme, kad 
“privatinė iniciativa” stam
biosios pramonijos ir komu
nikacijos srityje yra dau
ginus trukdantis, negu nau
dą nešantis dalykas; todėl 
mes stojame už tai, kad sta
mbiosios pramonijos ir ko
munikacijos įstaigos butų 
paimtos i visuomenės ran
kas. Prezidento VVilsono 
žingsnis patvirtina musų 
nuomonės teisingumą ir pa
rodo neišmanymą tų žmo
nių, kurie mėgsta išaugsto 
žiūrėt į “nepraktiškas” soci-

Apžvalga
TIK IR r~
“KRITIKA”!

DĘMORALIZACUA IR 
“DEMORALIZACIJA”.

me-pat gerame stovyje, ko
kiam jie randasi dabar. Va
dinasi, kompanijos yra >a- 
1 mosuotos nuo visokios r 
koa, o pelnai joms 
kaip plaukę.

Prie to, jos 
suotos ir nuo 
nemalonumo:

zi- 
plaulks,

tapo 
vieno

paliuo- 
didelio 

geležinkelių 
darbininkų brolijos buvo pa
reikalavusios, kad kompani
jos j>akeltų darbininkų algas 

ir iki šio mėnesio galo 
ku

W I

40?
jos turėjo duot darbinid

iz-
aL

ne
ko

bar, žinoma, kompanijos 
kars tą “trūbelį” ant 1 
džios sprando.

žodžiu, kompanijoms 
ra ko nusiminti. Nėra
baidyties ir kitiems kapita
listams, kuomet nauju gele
žinkelių bosu patampa toks 
jų geras prietelis, kaip 
McAdoo. Iš jo pusės jie 
smagumų neturės.

Kaip tečiaus ši atmaina 
atsilieps ant geležinkelių da
rbininkų, tai kitas 
mas. Pažiūrėsime.

p. 
iie-

klaųsi-

‘ Laimingi 
žmonės'

Buvusis industrinių san
tykių tyrinėjimo direkto- 
rius, Basi! M. Manly, paro- 
do, kaip auga didžturčių lo-

naudojasi skaitlinėmis, ku
rias nesenai paskelbė Wash- 
ingtone vidurinių įpaukų 
komisionierius.

Sulig tomis skaitlinėmis, 
bėgiu paskutinių trejų metų 
Suv. Valstijose skaičius mi- 
lionierių pasidarė daugiau, 
kaip dvigubai, didesnis. Mi- 
lionieriais skaitosi tie žmo
nės, kurie turi $50,000 meti
nių įplaukų. 1914 m. tokių 

bu- 
UVOvo 7.509; o 1916 m. jų b 

17,085.

Vienas žmogus, pasirašęs J. A. 
V., paskelbė “Ateityje” ilgą strai
psnį apie progresyvio Moterų 
Susivienijimo organą, “Moterų 
Balsą”. Jisai nori sukritikuot 
tą laikraštį. Ir kritikuoja jisai 
jį taip: “Moterų Balso” rašyto
jai, pasak jo, kartoja Bebelio te
orijas, išdėstytas knygoj “Mote
ris ir Socializmas”, o ta knyga 
esanti “nemoksliška”; o jos “ne- 
moksliškumas” esąs matyt iš 
Bebelio autobiografijos (“My 
Life”).

Kodėl tas “kritikas” priroilinė-

mo" ‘'iifiiiok-sliikiiri-uį” ik- iš tos 
knygos, o iš Bebelio autobiogra
fijos; kodėl jisai kritikuoja “Mo
terų Balsą” ne iš to laikraščio, 
o iš Bebelio veikalų. to nė 
pats Saliamonas neišaiškins. Bet 
ką musų “kritikui” reiškia žmo
gaus logika: jisai nori “kriti- 
kuot”, ir “dacol”.

štai viena ištrauka iš to “kri
tiko” straipsnio:

Bet kad ta bebelinė teorija 
gyvenimo nieko netari bendro 
su mokslu, tai tą risi jau žino; 
mes tik norėtume čia pasakyt, 
kaip rimtai pats Bebelis ja va
dovavosi. Ant 51 p. “Mano Gy
venimas” jis rašo:

“Lassalle išleido savo “Ma
nifestą” (Abelnos Emancipa
cijos Darbininkų l. V.). Ke
letą dienų pirmiau, aš, sukak
tuvėse dviejų metų mus drau
gijos kalbėjau prieš abelną 
suffragizmą, darodinėjant, 
kad dar darbininkai nebuvo 
daaugę prie to. Tas mano pa

Clūcagos klerikalų organas 
pakartojo vieną ištrauką iš mu
sų straipsnio, kuriame mes kri
tikavome J. Baltrušaičio išvad
žiojimus apie “demoralizaciją”. 
Toje ištraukoje sakoma, kad 
“demoralizacija” esti geras dai
ktas tiktai kartais tiktai tada, 
kada ji apsireiškia tenai, kur 
mes geidžiame, kad ateitų pra
gaištis”. Pakartojęs šituos žod
žius, minėtasai laikraštis sako:

Toksai protavimas parodo 
tiktai, kaip demoralizuoti yra 
tie, kurie mezga tokias kei
stas teorijas apie moralybe. 
Tą, ką katalikystės prieši^i'- 
kai piktai ir neteisingai nuo- 
lut pri inetinecl a vo jėzuitams 
— dabar nei p a t y s nepa- 

simatč, kaip pradėjo įvesti į 
taisyklę savo pasielgimams.

Ne, ponuliai. Jeigu yra ko
kie nors pastovus doros įsta
tymai, tai jie turi būti pritai
komi prie visų žmonių, visų 
laikų ir prie jvisokių padėji
mų. Kas bloga Tau, bus blo
ga irJkitam. Jeigu demora
lizacija bloga Tau. bus ji blo
ga ir Tavo priešininkui.

O. tu, varge, kokio moralybės 
užtarėjo čia esama! Bet jeigu 
tas klerikalų organas yra taip 
doras, tai kode! jisak iškreipė 
“Naujienų” mintis ir nepadavė 
tolimesnių musų išvadžiojimu, 
kur sakoma, kad ištvirkimo ne
galima geisti net ir savo prieši
ninkui (pav. carizmui arba ka
pitalizmui)? Kode! jisai nepa
mini. kad “Naujienos” nurodė, 
jogei mes skaitome“ laimėjimu 
tokią musų kovos pasekmę, 
kad musų priešininkas esti pri
verstas daryties geresniu? Kodėl

atsisako vykinti L. S.-L. P. 
programą ir pildyti nutari
mus, dargi kviečia taip-pat el- 
gties ir kitus Partijos narius,

ja, remdamosi Partijos įsta
tų paragrafu 1, nutaria virš- 
minėtus: M. Sleževičių, F< 
BortkeviČienę, B. Matulionį ir 
A. Rimką nebeskaityti Parti
jos nariai ir tai pranešti Par
tijos nariams ir Organizaci
joms.

A.
P

Toje-pat konferencijoje tapo 
išrinkta S.-L. Partijos centro ko
mitetas iš sekamu asmenų: V K

1) M. Januškevičius, 2) 
Bielskis, 3j Lapinskas, 4) 
Bulota, 5) A. Sugintas, 6) 
Balys, 7) A. Bulotiene, 8)
Motiejūnas, 9) A. Čerškus, 10) 
V. Avižienis. 11) A. Jalcševi- 
čius, 12) A. Ješmanta; j kan
didatus: 1) VI. Banionis, 2) 
A. Midelis, 3) I. Alšauskis, 4) 
A. Rimkevičius, 5) O. Puo
džių naitė ir 6) V. Serbentą.

Kaip matome, Bulota su Rim
ka ir Europoje neišsiteko vieno
je partijoje.

Lietuvių visuotino 
Seimo reikalu

Jonijos lietuvių, nežiūrint, prit 
kurios srovės tie lietuviai save 
skiriasi, ir kad ta srovė paden
gtų savo atstovo lėšas.

Todėl Laikinė Seimo Rengi
mo Komisija randa reikalingu 
esant nukelti Seimą toliau,

• i skiria birželio 23 dieną, 1918, 
Seimas kad įvyktų ClevebuMle, 
O., ir kad atstovai butų siunčia
mi nuo kolonijų sroviniu būdu.

Visos kolonijos ir draugijom 
malonės nubalsuoti, kur ir ka
da A. L V. Seimas, turi yvyfck 
ir kokiu budu butų geriau aft» 
stovai siųsti.

Balsavimo laikas skiriama ik». 
vasario mėn/15 <1, 1917/ Todėl 
visos kolonijos, kurios sutikit 
pataisymus duos, ir kurios bus 
priešingos Seimui, malones pra 
nešti Laikinai Seimo Rengimo 
Komisijai (sekretoriaus 

su; Mr. K. J. Semaška, 82 Henry 
st., Rochester, N. Y.) ne vėliau 
kaip iki vasario 23,1917

Pasekmės bus paskelbtos lai
kraščiuose.

J. J. žilis, Pirm.
K. J. Semaška, Sekr.
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IOWA STATE 
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Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
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Pranešame visoms Lietuvių 
kolonijoms ii' draugijoms, kad 
sulig Rochesterio Lietuvių Ta
ly bos priimtąja rezoliucija lap
kričio 6, 1917, laikyti Ameri
kos Lietuvių Visuotiną Seimą 
Naujų Metų dieną Cleyelan.d'e, 
Ohio, pasirodo negalima įvy
kinti dėl laiko trumpumo ir dėl 
draugijų ir kolonijų nerangu
mo. Lig šiol tik viepa Lawren- 
ce, Mass., lietuvių kolonija pri
tarė ir pranešė Laikinąja! Seimo 
Rengimo Komisijai savo sutiki -

Tel. Cicero 252 V

Or, A. P. GURSKIS
’ DENTISTAS

Valandos; Nuo 9 ryto ik: 9 va
karo. Nedėlioms pagal sutarti 
4S47 W. 14th St, Cicero, III.

Kampas 49th Avė.

mane mano draugus, ale užtri 
aš labai patiku ten esančiai

' merginai, kuri ateityje liko 
mano pačia?*Sulig ta nuomo
ne aplinkybės Bebelį vertė iš- 
sižadėt duoti visiems Prūsų 
žrfionėms lygias tiesas ir jis 
taip padarė, kad tik patikti 
merginai. Baisiai daug Bcbe- 
lije “mokslo”!

Žmogus, kuris turi bent ma
žiausią nuovoką apie tai, kas bu
vo Kebelis, o ypač tas žmogus, 
kuris skaitė Bebelio autobiogra
fiją, lengvai gali suprasti prasmę 
augščiaus paduotosios citatos iš 
“Mano Gyvenimas“. Kebelis, 
kaip ir visi žmonės, negimė soci
alistu. Net pirmais savo vie£o 
veikimo metais jisai buvo ne tik
tai ne socialistas, o ir ne nuosek
lus pirmeivis. Tarp kitko, jisai 
tuomet priešinosi visuotinam 
balsavimui ir moterį) teisių lygy
bei. Anoji citata iš Bebelio auto
biografinio veikalo ir paliečia tą 
jo gyvenimo laikotarpį.

Bebelis pasakoja, kaip jisai 
viename susirinkime laikė kal
bą, išrodinėdamas visuotino bal
savimo kenksmingumą, kuomet 
darbininkai dar esą nepribren
dę tikslingai naudoties savo bfcl- 
su. Jo išvadžiojimais baisiai 
pasipiktino jo draugai. Tame 
susirinkime tečiaus buvo viena 
mergina, kuriai jaunas Bebelis 
labai patiko (veikiausia ne to
dėl, kad jisai peikė visuotiną 
balsavimą, o todėl, kad buvo 
gražus vyras!), ir ji vėliaus pa
tapo jo pačia.

šitą humoristišką papasako
jimą iš Bebelio jaunystės “At.” 
bendradarbis išaiškina taip, kad 
Bebelis, girdi, tyčia agitavęs -šiniuosius elementus, kuriems 
prieš visuotiną balsavimą, idant 
patikti merginai! Ir jisai tuo 
“faktu” mėgina prirodyt Bebe
lio “nemokslingumą” tuo laiku, 
kada Bebelis jau buvo pavirtęs 
socialistu ir Vokietijos parla- . 
mento nariu!

j ienos” skaito pageidaujamu da
lyku tiktai tam tikros rūšie “de
moralizaciją” priešininko pusė
je, o ne visokį ištvirkimą?

! šitaip iškreipi savo oponento 
mintis gali tiktai, kas neprpažį- 
sta doros. Jeigu ir butų tiesa, 
kad “Naujienos” geidžia ištvir
kimo savo priešininkui, tai jos 
visgi dar stovėtų nepalyginamai 
augščiaus už tą kelrikalų orga
ną, kuris šitokiais nedorais pole
mikos budais .mėgina ištvirkini 
net ir savo pasekėjus.

Bet juk yra visiems žinoma, 
kad “Naujienos” kovoja ir prieš 
savo priešininkų ištvirkimą. Ka
da, pav., kun. Malinusius savo 
“konferencijose” tvirkina para
pijoms, kurstydamas juose ne
apykantos jausmus prieš kitaip 
mąstančius žmones, tai “Nau
jienos” nuolatos protestuoja 
prieš tai ir ragina klerikalų va
dus suvaldyt jį. O ką jie daro? 
Jie giria jį už tą bjaurų darbą!

(iauta daug laiškų iš įvairių 
kolonijų veikėjų, kaip iš Dėt- 
roit, Clcveland, Philadelphia, 
Neivark, Binghampton etc., ku
riais užreiškiama, kad nesą ga
lima jiems suvest vienybėn vie
tos sroves, nes kiekviena .srovė 
statanti savo sroves principus

Iš SOCIALISTŲ LIAUDI
NINKŲ PARTIJOS.

buvoKaip “Naujienose” jau 
rašyta, tarpe lietuvių soc.-liau-

Tatai R. L. Taryba praneša, 
jo’gei nėra nei geistina sroves 
vienyti, nes toks srovių vieniji
mas butų didžiausia nuodėmė ir 
blėdis kaip lietuviams taip ir vi
sai žmonijai. Antru — kaip ne
galima vanduo su aliejum su- 

vienyti. taip lygiai ir srovių, 
kurios turi nuosavus principus, 
negalima suvienyti.

Kas reikalinga, tai tik santar
vės ir pakantus tarp srovių. 
Srovės be santarvės ir pakan
tos tarp savęs negali atsiekti nei 
išpildyti savo uždavinių, ku
riuos turi pasibrežusios; ir to
kios srovės negali ilgai gyvuoti, 
kurios nėra paremtos ant san
tarvės ir pakantos.

Todėl R. L. Taryba ir pripa
žino, kad į busimąjį Amer. Lie-

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

SI49 S. Morgan St kertė 32 it 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki] 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephoae Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
5109 So. Morgan St, Chicaga 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li

pyto ir nuo 5 iki 8 vakare.

TeL Armitage >84

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas k Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western avė.

.siunčiami delegatai nuo koloni
jų sroviniu badu, lygiomis tei
sėmis, t.y. kad kiekviena srovė 
^tegali siųsti po vienų atstovų 
nuo tūkstančio (1000) savo ko-

tokių didelių nuomonių skirtu
mų, jogei buvo galima laukti 
skilimo. Pasirodo, skilimas pas 
juos jau įvyko.

Rugsėjo gale įvyko antroji so- 
, cialistų-liaudininkų partijos' 
konferencija. Kairioji srovė 
(kuri stoja už internacionaliz
mą, už demokratinę taiką ir už 
susitarimą su Rusijos revoliuci
ne demokratija) ne tiktai savo 
dvasioje pravedė visus nutari
mus, o ir prašalino iš partijos de-

vakare.
Bet Wilsonas. žinoma, nė

ra socialistas. Jisai, kaipo 
demokratų partijos vadas,

as ir Vokietijos re
nių socialistų piktu
li Rusijos 
Vakar “Naujienose” 
paminėta laikraščio 
iger Volkszeitung’ ’ 
t įjos nepriklausomų- 
alistų organų) prane- 
kad kaizerio valdžia 

nedavė “mažumos” atsto
vams — Haasei, Lvdebourui 
ir Kautskiui — pasportų į 
Stockhohną, — kuomet Ru
sijos “bolševikai” laiko Sto- 
ckhoime konferencijas su 
Scheidemannu, o Lietuvių 
Brastoje tariasi su kaizerio 
įgaliotiniais. Nepriklauso
mųjų socialistu organas, pa- pasidarė neišvengiama, 
žymėdamas šituos faktus, Tečiaus, vartojant tą prie- 
aštriai smerkia Rusijos °bol~ nionę, galima buvo pasielgti

Pramonių atėmimas 
i iš savininkų ranku Šiems pa-

pran Cld

mą, tais metais, kada praši
ose 
ant

n

dėjo karė, Suv. Valsti 
buvo vienas milionierius 
13,000 paprastų žinonid; o 
dabar yra vienas miiiomė- 

kontroliavimą, o net ir smer-!rius ant 5,900 paprastų žmo- 
i-;., susi-!niųo

savininkų | Bet dar labiaus, negu
[lionieriai, dauginasi miilti- 
milionieriai, tie didžturęiai, 
kurie turi po 10 milionų 
lenų turto ir po dauginus. 
Jie gauna metinių įpla 
po $500,000 ir po daugintis 
Šitų stambiųjų lobininkų 
vo Ameriko je 1914 m. 17^; o 
19.16 m. — 582.

Turtas Suv. Valstijose 
apsakomu spartumu koricen 
truojasi snažos lobininkų sa
ujelės rankose. 1910 nL 2 
procentai žmonių valdė apie 
60% viso šalies turto; o šjan- 

įna-

“bolševi- ne tiktai neskaito geru daik-
tų visuomenišką pramonijos’

:----- ---------- x -•-------------- ♦

kia didesni pramonių
koncentravimą
rankose (pa v. t rustus). Jei
gu jisai pasiryžo valdžios

liūs, tai tiktai dėlto, kad be 
to jau nebebuvo galima ap
sieiti.

Geležinkelių “apvalstybi- 
nimas” prezidentui tėra lai
kina priemonė, kurios jisai 
ketina išsižadėc. kaip tiktai 
praeis tos sąlygos, kuriose ji

šėrikus” kaino “fanatikus” visaip, 
ir ^revnbiirMAct išdavė’us”

pra_ prastai išrodo labai nepa^ei-

mi-

du

lku

bu-

ne

die tie 2 procentai valdo 
žiausia 70% viso šalies iur- 

daujamu ir net baisiu daik- to.

Jeigu žmogus nepajiegia su
prast nė populiariai parašytų 
Bebelio memorialų, tai jisai ge
riau sėdėtų užpečkyje ir nekal
bėtų apie mokslą ir apie tokį 
didelį veikalą, kaip “Moteris ir 
Socializmas”.

Marine MOKYKLAI
letovhi taftos S.VJstoriJos Laišku Rašymo III
Mikų S.V.Valdybes Priekybos TeisiųJI
itynų ** S-V.Pilietybes Gramatikos Į’J
ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt m

Naciai Cook Cuunly Baal Eatate Tarytu 
A. PETRATI8 & CO. 

Iteal Katate Ofinaa 
CaMutUoA pintgus. Perka, parduoda ur 

maino ttamua, loiua ir farsuut. 
Apsaugoja tortą nuo ugnie*. 

Pertiuri ftjMtraktMu, padaro popieraa 
NOTAD.Y RUBLIO

751 W. Mta gatvft 
kampan Halated

N

vadovauja Sleževičius, Bortke- 
ričieuč, Rimka ir kt. Konferen
cijos nutarimas apie tai skam
ba:

Ir GRAMMAR ir BIGH SCHOOL Karšų. GyvUi 
aanAtas talka mokiname per UiAkcs. Viskas! 
UNdnuiu lieta rUkak j

American College Preparato^ Softool a
3103 S. H austro St. Ch.cago lu_.j 

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Ifl

Išklausiusi ir apsvarsčiusi į- 
teiktąjį Konferencijai laišką, 
pavadintą “Lietuvos Socialis- 
tų-Liaudininkų Demok ratų 
Partijos Deklaracija” su para
šais; Miko Sleževičiaus, F. 
BortkeviČfenes, Balio Matu- 
lionies, F. Kaupo ir A. Rim
kos, ir konstatuodama ’’ J 
toje Dekteracijoie ‘ v‘

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

nmEBARBERSCHOOL
Gi 2 W. Madison St., Chicago

Telephone Albany 5546

D(. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HLRURGAS

Valandos: 10—11 ryte 
2—3 po pietų 
fl—8 vakare

3332 North Chicago, IHL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauH Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SuhaCoj 

Pirm'aa Florai* I5e. Balkonai* 10c 
Prie šių kainų priskaitom» (r 

1c ir 2c kariško h moke«tp» 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra G A TV*
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Moksleivių Keliai
ua’UVIV MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorius: C. M. August, 605 St. Clair St., Chicago, III.

Naujy Metų 
belaukiant

“Cut off the land that bore us, 
Betrayed by the la&l we rind, 
When the brightest are gone 

before us 
And the dullest are left behind. 
So stand to you glasses steady 
We drink to our comrades* 

eyes:
Hvre is a eup to the dead 

already
And huzza for the next that 

dies...” 
Dowling.

Amerikos lietuvių istorijoj 
1917 m. paliko neišdildomą žy
mę. Kažkurių žmonių širdyse 
ir protuose tie metai užrašys to
kius nuotikius, kurie niekuomet 
neužsimiršta... Taip, niekuo-

Pilnas metai, kiti — bet žmo
nės su lindėsiu atsimins 1917 m. 
Jie atsimins, kad tada jie persi
skyrė su artimais jų 'širdžiai 
žmonėmis, kurių jau daugiau 
nebeteko matyti...

Tiesa, audrai praėjus ir vėl 
gyvenimas eina normaliu keliu. 
Gamta stengiasi užglostyti visus 
blogumus. Tec’iau tiesa ir tai, 
kad tie medžiai, kuriuos viesu
lą išverčia su šaknimis, daugiau 
nebeauga... Jų vietoj išauga ki
ti.

One thingls certain, and the 
Ręst is Lies;

The Flower that once has 
blown for ever dies.”

Taip, tuos jaunuolius, kurie 
atsidurs Francijos arba Italijos 
laukuose, sutiks viesulą... Ir ne
reikia būti pranašu, kad atspė
jus, jogui nekurie jų nebegrįš... 
1917 m. mes jiems pasakėme 
“sudiev.” Tą tragingą “sudiev”, 
ką yra saldoma tik sykį ant vi
sados.

Paimtųjų kareivijon tarpe y- 
ra ir moksleivių. Ką jie pergy
vena ir ko jie tikisi iš 1918 m.— 
ne mums apie tai kalbėti, 
kia būti jų padėjime, kad 
rasti juos. r

Bet ko mes tikimės, ko
laukiame iš ateinančių Naujų 
Metų? Kaip mes juos pasitiksi
me? Gal DoAviing’o žodžiais: 
“Here is a eup to the dead al
ready and huzza for the next 
that dies”...

f>abartis tamsi, ateitis neper
matoma, neįmatoma... Ką žada 
ta ateitis? Gal ne vienam musų 
reikės palysti po velėnos kur 
nors Francijoj... už “žmonijos

Rei
su p-

mes

Tiek to. Nuo pikto likimo 
nėra atsigynimo. Bent dabar, 
kuomet prieš vėją bijoma pus
ti...

Kas turės atsitikti. O mes pa
sitikime ateinančius Naujus Me
tus šiais žodžiais: kol kvėpuoja
me, tol tikime... į geresnius lai
kus. K. A.

(Iš “GITANDZALI”)

Nuskink šį mažą kvietkelį ir 
pasiimk jį, negaišuok! Aš bijau
si, kad jh> nenuvystų ir nenupul- i 
tų į dul

Jis gal n ras vietos tavo vai
nike, bet pagerbk jį skausmo da- 
silytėjimu savo rankos ir jius- 
kink jį. Aš bijaus, kad neužsi
baigtų diena man nejučiomis ir

Nors jo spalva butų neaiški ir 
kvapsnys butų mažas, sunaudok 
šį kvietkelį savo aukoj ir nus
kink jį pakol laikas.

Ne: ne tau atverti bumbu
rą į žiedą.

Paimk bumburą, užgauk jį; 
ne tavo galiai atverti žiedą.

Tavo dasilytejimas jį sutepa, 
tu draskai žiedo lapelius ir meti 
juos į dulkes.

Vienok spalvos nesimato, kva
psnio nėra.

Ah! ne tau atverti bumburą 
į žiedą.

Tas, kurs atveria žiedą pada
ro taip lengvai - paprastai.

sula prateka jo gyslose.
Jo atsidūsėjimu žiedas plie- 

čia savo sparnus ir purena vė
jeliui užgavus.

Spalvos išsilieja lyg širdies 
troškimai, o kvapsnys išduoda 
malonų slėpinį.

Tas, kurs atveria žiedą atlie
ka tai taip lengvai-paprastai.

—Lilija.

Moksleiviai
(Pabaiga iš nr. 285).

Grįžtant dar sykį prie darbda
vių, lietuvių studentijos ir jos

vieno svarbaus dalyko 
kiekvienas darbdavis,

NAUJIENOS, Chicago, III 5

AR NORITE PASVEIKTI?

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

Kurie norite gauti DYKAI randę iki

ir turėti visus kitus gyvenyme reika

MAŠINA TUOJ AUS.
JUMS KAINUOS $9.50.

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

11 boję.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
ki suirusiais, nuolatos kentan- 

čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Butent: 
pirkda- 
mokėti 

kuodau-kuomažiausia ir gauti 
ginusia. Tai jau yra 
sistema ar algines vergijos fi
losofija. Gi juo darbininkas il
giau dirlfa viename darbe, tuo 
geriau jis atlieka tą darbą, o 
geriaus atlieka darbą, tuo dides
nis pelnas darbdaviui, lai jau 
neužginčijama tiesa. Lodei ir 
darbdaviai ima tiktai tokius da
rbininkus, kurie yra pastovus. 
Gi moksleiviai nėra tokias dar
bininkais. Jie dirba tik “dyk- 
laikio” metu — keletą savaičių 
ar mėnesių. Bet į tokį trumpą 
laiką negalima tapti tobulais 
darbo atlikėjais. O jau darbda
viui visai maža nauda iš tokių

gi, jeigu kas nenorėtų gauti da
rbo, reikia tik pasisakyti, kad 
esi moksleivis. Darbdavis pa- 
kratys rankas ir visa istorija 
bus pabaigta...

Panašus dalykų stovis yra la
bai nepageidaujamas. Pirmo
je vietoje, kiekvienas mokslei
vis,*iš pat pirmų mokyklos die
nų, yra moralizuojamas, t. y. 
mokinamas būti sąžiningu, ne
meluoti. Daug pasakaičių, ypač 
pradiniuose rankvedžiuose, yra 
pašvęsta parodymui negeistinų
jų pasekmių iš priežasties nesą
žiningumo, melavimo. Gi be
veik kiekvieno didvyrio gyveni
mas irgi sako tą patį: “Buk są
žiningas!” Ir tas turėtų būti la
bai gerbiama. Musų literatūra 
irgi pilna panašios moralybės. 
Patarlės sako: “Su melu noteli 
eisi. Su melu pasaulį pereisi, 
bet atgal negrįši”, etc. Tai yra 
labai prakilnu, labai gražu. Bet 
gyvenimas atverčia visai kitą 
knygos lapą! Todėl ir nestebė
tina, kad daugumas tiki, jogei 
juo geriau mokėsi pameluoti, 
tuo pasek maigesnis busi! Tiktai 
man nesuprantama yra, ką to
kie žmonės vadina pasekme? 
Tečiaus, tokie žmonės neturėtų 
būti kaltinami. Tai yra gady
nės žaizda, žmonių draugijos 
kaltė.

Kaip gi tas atsiliepia į moks
leiviją? Be abejonės, labai blo
gai ir apgailėtinai. Jaunutis, 
prakilnus ir sąžiningas lietuvis 
moksleivis yra priverstas nors 
prie dirbtuvės vartų pameluoti, 
t. y. užsiginti, kad! jis yra mok
sleivis, nes, priešingai, jam dar
bo tenai nebūtų. Toks apsireiš
kimas yra labai nepageidauja
mas. Mat ir lietuvių patarlė sa-

adatos ir baigiasi kaimyno ku
mele.” Jeigu jau sykį mokslei
vis išdrįso pameluoti prie dirb
tuvės, tai kodėl gi, progai pasi
taikius, nepameluoti ir mokyk
los suole esant; ir pagalinus, jei
gu reikalas yra, kodėl gi nepa- 
meluotį profesionalu tapus? ir 
tt. Jeigu jau išganymas slepia-

Apriliai 
labai g 
kiame

lis mėnesio 1918 metų ir gyventi 
ražiai ir geroj apielinkėje, pui= 
name, karštu oru apšildytame

arankumus, tie yra užkviečia=
tuojąus atsilankyti šiuo antrašu:

BURR ELLYN OFISAS
Kampas 5 9tos ir Kedzie Avė.

OFISO VALANDOS:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj nuo 9 vai. 
ryto iki 9 v. vakąre.. Nedėlioj nuo 9 vai. ry
to iki 6 vai. vak re.

būti sąžiningu? Šios taisyklė} 
prisilaiko dauguma! Todėl ir 
nestebėtina, kad tarp liaudies a 
belnai ir tarp profesionalų ran
dasi visokios rųšies sukčių -- 
suktukų. Žiūrėk, čia bankas su 
sibankrutija; čia zinko kompą 
nierius išvažiuoja su visais šė- 
rų pinigais; čia draugijos iždi- 
ninkaš pabėga ir pinigus sykiu 
pasiima; čia “real estate” agen
tas žmogų apgavo; čia advoka
tas, kunigas, daktaras neteisin
gai pasielgė; čia politikierius gi
ria save, o peikia kitus; etc... vi
sų litanija butų galima priskai- 
tyti! Visi tie apsireiškimai yra 
nepageidaujami ir taisytini. Są- 
'žningumas tik gali išgelbėti!

Moksleiviai, kol dar gryna są
žinė, mato tas klaidas ir sten
giasi vengti jų. Jie stengiasi pa
silikti visuomet sąžiningais. Be 
jie irgi žmonės, gyviai. Taig 
ir jie nori valgyti, nori apsiden 
gti ir, nors vienu langu, kamba
rėlį turėti. Tas noras valgyti, 
noras apsidengti ir pastogę tu
rėti yra dalykai materiališki. 
'Tie tai materiališki dalykai k 
privertė mane pakalbėti apie 
medžiaginį musų moksleivijoj 
padėjimą. Vienu žodžiu, ji i 
yra labai neužvydėtinas!

Tečiaus, visuomenė, tegul ne
supranta mano žodžių klaidin
gai. Paprastai, kuomet moks
leiviai prisimimllavo apie savo 
skurdų materialį padėjimą, vi
suomenė tankiai suprasdavo 
juos klaidingai. Prisiminimai 
apie dolerį dar nereiškia prašy
ti paskolos ar dovanos. Tai ne
reiškia, jog reikia imti iš del-

Ne

i

mono ir duoti. Visai ne!
vienas kelias veda Ryman! Te
čiaus, viena turi būti aišku, kad 
aplinkybės, kurios slopina mok
sleivijos sielą, turėtų būti vei
kiausia prašalintos. Mokslei
viai patįs bando į tuos klausi
mus atsakyti (ypatingai šiais
metais); tuo tikslu tapo įsteig
tas prie L. M. S. A. moksleivių 
Šelpimo Fondas. Visa to Kon

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50

JUOZAS J. SZLIKAS
REPREZENTANTAS

šis visas dalykas yra pavestas in mano ran
kas; kurie negalite atvažiuot, duokite man 
žinią per telefoną arba laišku, aš pas kiek
vieną pribusiu ir plačiau visą dalyką išaiš
kinsiu.

TELEPHONE PROSPECT 9243

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

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

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

P. O. B. 200 Chicago, III.

pimo
Musų visuomenė labai simpati
škai atsiliepė į “Žiburėlio” pra
šymą ir jų atstovė A. Bulotienė 
parvežė jiems apie $4,000.00. 
Jeigu lietuviai moksleiviai S. V. 
turėtų nors vieną ketvirtadalį 
tos sumos, jie galėtų žymiai pa
gerinti savo medžiaginį stovį. 
Bet ne, mes esame apleisti! Mu
sų inteligentija visai nesirūpina 
moksleiviais! Jiems ne galvoje. 
O gal už tai kaltinti jų irgi ne
galima, kadangi jais niekas tai
pgi nesirūpino, kuomet jie bu
vo moksleiviais! “Bangos” pro
jektas lieka balsu girioje šau
kiančio. Ilsisi ir laukia mirties. 
Naujai užgimęs moksleivių Šel
pimo Fondas prie L. M. S. A. 
yra pilnas vilties ir pasitikėjimo 
lietuvių visuomene. Todėl mo
ksleiviai atvira širdimi ir ištiek
tomis rankomis laukia ir prašo 
visuomenės paramos. Prašo vi
sų, kurie lik pritariate mokslei-

S. A. nariais. Tapę nariais ga
lėsime pagerinti moksleivių me
džiaginį padėjimą ir nėra abe
jones, kad susilauksime jaunų, 
tvirtų ir prakilnių veikėjų viso
se ar, gerinus sakant, įvairiose 
šakose. Vieton praleidimo lai
ko užsidarbiavimui už valgį, 
kambarius, knygas ir tam pana
šias reikmenis, moksleiviai la
vins savo plunksną ir bandys 
tapti aktyviais draugijos na
riais. Gi prie dabartinių aplin
kybių tas yra negalima. Taip
gi dar sykį moksleiviai meldžia 
visuomenes paduoti savo gelbs-

M. š. F. prie LMSA. Tai yra 
vienas būdas kaip mes galime 
pagerinti moksleivių gyvenimą.

Antras būdas yra teorija ir 
nežinau ar bus praktikoje pri
taikomas. Bet, mano nuomone, 
jis yra gana geras ir išrodo pra
ktiškas. Būtent: Reikėtų suor- 
ganizuot Darbo Biurą, kuris 
rūpintųsi suteikti visiems mok
sleiviams šiokį-tokį darbelį. Tuo-

do esmė, įs dai, yra visai pana- met nereikėtų eiti prie dirbtu- 
čia šus į europ čių moksleivių šeL vės vartų jr butų galima pritai-

kinti darbą prie išgalės. Ypatin
gai toks biuras galėtų daug pa
gelbėti moksleiviams“ užstojus 
“dyklaikiui.” Kalbėdamas apie 
naudingumą Darbo Biuro, aš tu
riu omenėje štai ką. Tarp lie
tuvių randasi daug vielų, kaip 
antai, krautuvėse, vaistinyČiose, 
laikraščių redakcijose, bankuo
se ir tam panašiose įstaigose. 
Tose įstaigose galėtų suteikti 
vietą moksleiviams nors vakaci- 
jų laike. Bet, deja, mes tų vie
lų dabar nežinome ir todėl dirb
tuvė yra vienas išėjimas. Prie 
savųjų butų vis geriau negu prie 
svetimų. Motina vis jau geres
nė negu pamotė. Taigi reikėtų 
apie tai pagalvoti, ir jeigu gali
ma, stengtis kūnyti gyvenimam

Šis mano rašinėlis yra tik 
pirmas bandymas pakelti taip 
svarbų klausimą. Tikiu, kad 
draugai moksleiviai ir gerbia
moji visuomenė nepasiliks ne
pastebėjus ir teiksis tarti nors 
vieną-kitą žodelį tame dalyke.

Mes norime turėti žmonių, 
kurie savo gabumus ir patyri
mus sunaudotų žmonijos labui. 
To galime tikčties iš mokslei
vių. Taigi stengkimės neužmir
šti jų. Stengkimės auklėti ir 
užjausti juos. Iš gero gimsta 
geras! Taigi a ir moksleivija, 
jeigu turėtų geras medžįagines 
aplinkybes, nėra abejonės, daug 
daugiau galėtų nuveikti.

rengęs panarnanti artimui. Se
sutė, Marija, turėjo gabumą ir 
palinkimą prie muzikos. Abel- 
nas pažinimas visos šeimynos 
duoda suprasti, kad Tolstojaus 
genijus brendo ir vystėsi prie 
gana prielankių ir jausmais tur
tingų aplinkybių... Toji žmoni
jos meilės atmosfera, pagalinus, 
privedė T olstojų prie to, kad jis 
atsisakė nuo visako ir stengėsi 
visus mylėti ir gerbti vienodai. 
IšimčiiĮ pas jį nebuvo.

Būdamas dar vaiku, Tolsto-

tini nm ir budb nepaprastumu. 
Taip mes matonfe jį bandanti 
lėkti, kaip paukštis; bandanti 
šokti nuo antrųjų lubų; bandan
ti pralenkti arklį; ir pagalinus 
rūpinantis apie savo negražumą 
ir retkarčiais svajojanti apie i- 
deališką ir prakilnų pasaulį.... 
Iš pat mažens Tolstojus neap
kenčia priespaudos ir kovoja su

Levas Tolstojus
(Tąsa iš nr. 285).

Be gimdytojų ir vėliaus senu
tės, L. N. Tolstojaus šeimyna su
sidėjo iš keturių brolių ir sesers. 
Visi šeimynos nariai gyveno pa
vyzdingoj santaikoj ir kiekvie
nus buvo įžymus. Vyresnysis 
Leo brolis buvo geros širdies 
žmogus ir turėjo palinkimą prie 
dailės, literatūros ir filosofijos, 
taipgi buvo minkšto budo. Am 
trasis brolis buvo labai jausmin
gas. “Tretysis buvo rimtas, ti
kintis žmogus ir visuomet pasi

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirba Men- 
tholatuin Co. Prieš eisiant gult iš
tepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidų TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toji mostis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

nu, kad tai buvo du. Rėkimas 
mano veikia į juos; jie nerimą- 
stauja nuo mano rėkimo, tečiaus 
neatriša manęs, todėl aš ir šau
kiu dar garsiau. Jiems rodosi, 
kad taip reikia (t. y., kad aš bu
čiau surištas), kuomet aš žinau, 
kad tai nereikia ir todėl aš no
riu prirodyti tai, ir aš rėkiu, ne
maloniu riksmu, tečaus nega-

Mirus tėvui vaikų auldėjimu 
rūpinosi giminaitė Tatjaiia, kuri 
po keturių metų taipgi miršta. 
Tuomet vaikų auklėjimas perei
na į rankas tetos Juškovos. ši 
motcri&ė gyveno su savo vyru 
Kazaniui, todėl ir visi našlaičiai, 
Tolstojai, tapo nugabenti tenai. 
Levas ir jo broliai mokinosi na
mie. Jiems buvo pasamdyti pri- 
vatiški mokytoj ai,-vokiečiai ir 
franęuzai. Niekurie iš tų mo
kytojų yra aprašyti Tolstojaus 
Reikaluose. Niekuriuos Tolsto
jus atsimindavo ir pašiepdavo 
iki pat savo mirties. Visos 
skriaudos, kurios buvo padary
tos Tolstojui jaunose dienose, 
vaizdžiai atspindi jo aprašymuo
se.

Taip apie vystimą — surišimą 
jis sako trumpai ir aiškiai: “Aš 
surištas; man norisi paliuosuo- 
ti-ištraukti rankas, ir aš negaliu 
tai padaryb', ir aš rėkiu ir ver
kiu, ir man pačiam yra nemalo
nus mano riksmas; tečiaus aš 
negaliu susilaikyti. Pasilenkęs 
ant manęs stovi kas tai, aš ne
pamenu kas. Ir vis tai dedasi į 
prieblandoj. Tečiaus aš atnie- brutališkumą,

“Ir atmintina yra ne mano 
rėkimas, ne kentėjimas, bet su
sidėjimas prieštaraujančių per
gyvenimų. Man norisi liuosy- 
bės, jinai nei vienam neužken
kia, ir aš esu silpnas, o jie tvir

“Tai buvo pirmutinis ir tvir
čiausias pergyveipj^as”, — sa-

Jis taipgi pamena, kad gavo

lupetu ir kad vienas giminaitis 
norėjo pasisodyti jį ant kelių. 
Jis nori būti liuesu ir priešinosi 
prieš priespaudą.

Apie savo mokytojaus bruta- 
liškumą Tolstojus sako: “Nepa
menu už ką, tečiaus už ką tai ne- 
užsi tarnaujantį pabaudos, St. 
'.1 Komas, pirmoje vietoje, užda
re mane kambaryj, o paskui gra
sino rykšte. Ir aš pergyvenau 
baisų neapykantos jausmą, ker
što ir pasibiaurėjimo ne tiktai 
linkuip hoino, bet ir linkui tos 
priespaudos, kurią jis norėjo pa
vartoti ant manęs. Ar tik ne 
tas atsitikimas ir buvo prieža
stimi to pasibaisėjimo ir pasi
biaurėjimo prieš vsokios rųšies 
priespaudą, kurią pergyvenu per 
visą amžių.”

Toks tai Tolstojus. Dar k t - 
dikiu būdamas jis kovojo prieš 

» priespaudą ir

■



lengėsi būti liuosu žmogumi. .
Apie savo negražumą Tolsto- 

us daug kartu mąstydavo ir net 
puldavo į nusiminimą. Jis nul
įsdavo. kad tokiam žžmogui

gniaužė genialės Tolstojaus šie

turinčiam

akis, nėra laimės ant žemės. Jis 
tankiai meldėsi, prašė Dievo, 
kad suteiktų jam gražų veidą, 
t ž gražų veidą jis buvo pasiren
gęs atiduoti visa ką turėjo ir ką 
turės. Taigi ir nestebėtina, kad 
jaunutis Tolstojus praleisdavo 
ilgas valandas prieš veidrodį, ba 
ūdydamas pagerinti savo veidą, 
bet...

Kuomet 'Tolstojus jau buvo 
prisirengęs, jis ir jo broliai, pa
stojo į Kazanįaus universitetą. 
I n tversi te te "Tolstojus mokino
si labai blogai. Jis buvo pras
čiausias mokinys. "Tankiai prie
šindavosi ir burdavosi su pro
fesoriais ir jokiu budu negalėjo 
prisitaikinti prie mokyklos rei
kalavimų, prie mokslo progra- 
mo. Jis niekuomet negalėdavo

kaip mokykla reikalavo. Jeigu 
pradėdavo kokią mokslo šaką, 
tai ten visą laiką ir pašvęsdavo,

si už šiaudelio, griebėsi už niažia 
usio dalykėlio, kuris žadėjo iš
vesti iš to nepakenčiamojo gy
veninio; iš tą susidėjusiąją ap
linkybių. Vidujinė kova jį 
stunite-stumė prie ko tai geres
nio, augštesnio ir prakilnesnio...

Iš panašių, neprielankių gy
veninio aplinkybių, pagaliaus, 
Tolstojui pasiseka pasiliuosuo- 
ti. Betikslės ir nenaudingos die
nos ir valandos tampa užbaig
tos, užbaigtos ant visados! Pa
vasaris. 1851 m., Tolstojus ap
leidžia Jasną Polianą ir sykiu 
su vyresniuoju brolių keliauja 
Kaukazan. Jo brolis jau pir- 
nriaus gyveno Kaukaze. Jisai 
buvo artilerijos oficierius ir tik 
paviešėti buvo grįžęs tėviškėn. 
Abudu Tolstojų laimingai pasie
kia Kaukazą ir Leo apsigyvena 
pas brolį. Tas trumpas gyveni
mas ant Kaukazo pasilieka pas 
Tolstojų per visą amžių. Jis su
sipažįsta su žavė.jančia Kauka
zo gamta ir gyventojais. Neap
rašomai puikus' vaizdai. Tos

gi užsiėmimai vertė lo 
jieškoti permainos. Ir iš š 
dėjimo jis greitai pasiliuoi 
Pradžioje 1851 m. "1 olstoju 
sikelia prie, taip vadinami 
Dono armijos, į kunigą 
Gorčakovo štabą. Tolstojus grei
tai persiskiria su Kaukazu

Tolstojus, oficierius, at užimi 
tuo, kad jisai nori paįi

ro pa
suoja, 
s per- 
osios,
ikščio

arseti 
virtai 
, Tol-vykinti gyveiriman. Taip 

stojus dalyvauja Silistrijot štur- 
mavime, bet lieka labai i žgau- 
itas ir nepatenkintas, kuomet 
feldmaršalas paliepia galinti 
šturmavimą ir, pagaliaus 
gulimą ir pasitraukti. Nepasi- 
sekitnas-neiHTgalė ir nuobodus 

skundus
Tol-

Beveik tuom paČjiu sy- 
o ap-

pasitraukimas buvo 
smūgis jaunam oficieriui 
s toj ui.
kiu prasideda Sevostopol 
gulimas ir jaunutis Tolstojus 
išsiprašo ir skubinasi tenai. Čia

didvyriu. Bet apsirinka. Var
gas, nesutikimai ir pabalinus 
mirties pavojus gręsia To stojai 
kiekvieną valandą, čia "olsto-

Todėl ir nestebėtina, kad Tol
stojus gaudavo tankiai vienutes 
ir jokiu bildu negalėdavo perei
ti kvotimu. Mokyklos reikala
vimai jam rodėsi brutališkais 
ir varžančiais vpatos laisvę.

viršūnės tartum akstino genijų 
ir vertė jį apsireikšti, pasirody
ti. Čia tai gimsta Tolstojus-ge- 
nijus. čia jis jau pradeda tvir
tai svajoti ir išbandyti savo jau
nutę plunksną. Tai yra pradžia 
savęs pažinimo, savęs atradimo.

Beto. reikia pažymėti.

jus pažįsta visos kares ba iseny
bes ir pradeda jo siela nerimau
ti ir jieškoti išėjimo iš panašaus 

genijauspadėjimo. Vidujinis 
gyvenimas bręsta.

(Bus daugiau).

sukčių ir ponelių pulkai rengiasi 
sukrusti į Lietuvos girias tarp 
suvargusių darbininkų sukti sau 
lizdus, nes tamsus nuvargęs 
žmogus lengva bus apgauti, iš
naudoti, apsukti, išpiešti iš jo

mokmimasis privedė prie to. kad 
j ise negalėj o baigti universiteto. 
Pirmus metus jis lankė vakari
nių kalbu fakultetą; antrais 
metais perėjo į teisių skyrių rr 
pagaliaus, kuomet jo broliai, 
baigę universitetą, apleido Ka- 
zanių. Levas "Tolstojus ir-gi pa
metė mokyklą ir apsigyveno

amas universitetą ir

kad 
"Tolstojus liuosnoriai dalyvauja 
susirėmimuose su tuolaikiniais 
Kaukazo banditais, čečencais, 
kurie ypatyngai atkakliai kovo
davo su kolonistais, ateiviais.

Po trumpam laikui. "Tolstojus 
tampa prikalbėtas tapti oficie- 
riu, kas jam lengvai pasisekė pa
siekti. Pirmoje vietoje jis išlai
ko tam tikrus kvotinius Tiflize 
ir tuojaus tampa junkeriu prie 
to paties pulko, kur jo vyresny
sis brolis tarnavo. Pastarasis

AMERIKOS IR LIETU 
MOKSLEIVIAI.

/os

;s var
pas suskambins, kas gyvus stos 
prie darbo. Milionai dv 
ir kūniškų paliegėlių pap 
suomenėje 
rys taip švari, kaip sūdri 
vanduo. Milionai su išplėstomis 
sielomis jaunų ir suaugusių su-

Taip greitai, kaip taikc

us vi
ii’ žmonija pasida- 

unstas

Tolstojus turėjo gana aug-

manė darbuotis tarp baudžiau
ninką valstiečiu ir palengvinti 
ją baudžiavos jungą. Jis stojo 
į fų nuskriaustąją baudžiaunin
kų valstiečiu eiles ir jau buvo 
bebandąs pradėti kovą su piktu 
-—baudžiava. Tai buvo 1817 m, 
Tolstojus turėjo vos tik 19 metu 
amžiaus. Panašus pasiryžimas 
buvo tik graži teorija ir jaunutis 
Tolstojus greitai permatė ir su
prato, jog, norint pagalbėti ver
gui ar baudžiauninkui, reikia iš 
to vergo padaryti liuosą žmogų. 
Bet panaši piintis, buvo užgin
tas vaisius tais laikais. Taigi irC’

Tolstojaus gyvenimas Kauka-

negu kitą oficierių. Taip, po 
melą gyvenimo tarpe tos pave
jančios gamtos jis parašo gana 
vaizdingą apysakėlę: “Istorija 
mano kūdikystės”. Tai buvo pir
mieji žiedai "Tolstojaus genialės 
sielos, šioji apysakaitė susilau
kė gana rimtos kritikos ir Tol
stojus lyg atbunda ir pamato,

klus šalin užims vietą < 
joje. Dora ir moralybė 
sveikins ant kelių šimtnr 

Visi kampai ir kampeliu 
prie darbo kievieną prak 
elementą, 
draskymui 
statymui pamatų naujai 
Imlesnei draugijai. Tik 
kad ir lietuvis stos 
kanuolių išraustus lauki

atsi- 
čiu.

ilnesnį 
Šauks prie dah’bo ne 
ir naikinimui, bet 

ir tu
rki m e.

idono- 
tt. Bet 
aip il-

lis

nuo panašaus veikimo.

nei nemano apie paliuosavimą 
valstiečių nuo baudžiavos jungo. 
Reiškia jaunutis Tolstojus apsi
vylė ir nepasiekė savo tikslo. 
Tas jojo apsivylimas ir trum
pas patyrimas yra labaiVaizd
žiai aprašytas apysakoje “Dva-

šytoju. Jis pradeda nerimauti 
ir net biaurėtis oficieriaus tar
nyste. "lodei vienoje vietoje, 
1852 m., jis sako: “Manyje yra 
<as-tai, kas, verčia mane tikėti, 
<ad aš esu gimęs netam, jog bu- 
i tokiu, kaip visi." "Tas ne žino

masis, bet atjaučiamasis “kas 
tai" buvo tai genijus, kuris ver
žėsi paviršiun. Gi tas noras bū
ti skirtingesnių negu visi yra 
stengimasi atsikratyti nuo tuo
laikinio oficierių gyveninio ir 
skrįsli augščiatr ir augščiau prie

mis raidėmis knygas ir 
Lietuvos kaimietis per 
gus metus prispaustas <k 
mo jungu tarnavo valdikli. po
nui ir bažnyčiai, o da 
metas paskutines spėkas
taigi klausimas ar jis gijlės at
likti tuos milžiniškus d 
Ar bus ant tiek tvirtas Lietuvos 
kaimietis, idant galėtų 
isavo suvargusį sprandą

atėmė,

urbus?

ir nu- 
s caras 
rire. Iš 
jis bus 
tamsa 

giliai turi įleidus šak- 
'ėgalės vienas; jis šauks 

os. Jis

kalno galima spėti, kad 
bespėkis tą padaryti, nes

uis. Jis nfgalės vienas; ji 
pagelbės! pagelbos tvir 
prašys pagelbos iš visų šaltinių.

už pa-

mes.

mesdavo. nerasdamas

tą. "Tai yra taip vadinamas juo
dasis Tolstojaus gyvenimo peri
odas. Tie, kurie pažino jį tame

bins kada nors sparčiai puolan
ti žemyn "Tolstojų. Priešingai, 
daugumas maną jį'esant žuvu
siu jaunikaičiu. Ir ištiesų, tai 
buvo pasibaisėtinas laikotarpis 
genijaus gyvenime. Tai buvo 
nelaimingas ir nenaudingas lai
kotarpis. Daugel sykiu jaunutis 
Tolstojus buvo arti sau žudys tės, 
arti prapulties. Pradėjo girtuo
kliauti be saiko, be nuovokos.

amas ir i
kortomis beloš- 
•se. Tečiaus tos

Kaukazas suteikė Tolstojui ne
išsemiamos medžiagos jo vėles
niems veikalams, kaip “Užpuo
limai", “Miško kirtimas", “Ka
zokai" ir kitu mažesnių 

)je “Kazokai”, 
ypatoje Olenino, Tolstojus ai
škiai perstato savo tuomlaikinį 
gyvenimą ir nupuolimą.

Kuomet Tolstojus pamylėjo 
Kaukazo gamtą, jis taipgi norė
jo susilieti ar, geriaus sakant, 
susiartinti su tuo prastų, primi
tyviu gyvenimu. Jis norėjo tap
ti tenykštės draugijos nariu ir 
pergyventi ar perjausti tą pa
prastybę ir primityviškumą. Te- 
čiaus jo išauklėjimas, tuolaiki
ne tradicinė kultūra, oficieriai 
ir jiems panašus gaivalai nepri
leido Tolstojaus prie to. Tas ne
galėjimas susiartinti su puslau
kiniais Kaukazo gyventojas 
skaudžiai atsiliepė į Tolstojų. 
Jis pradeda nuobodauti ir ne
kęsti tos draugijos, kurioje 
jis pats randasi. Visi jo draugai 
oficieria,, kortų lošimai, girtuo

kliavimai ir panašus negarbin-

vojingiausio įrankio.
Dabar klauskime patį 

mes, moksleiviai: kokią iragel- 
paduo- 
rbinin- 

ko ranką? šiandie laika)> ir tū
li apie

sime į pūslėtą lietuvio <h

rime progos apsvarstę 
tai. Dabar pradėkime 
nes vėliau gal nebus pragos, o 

■ales pa-Materii

nes mes patįs esame pavargėliu 
vežime, tokiu buriu mokslo ir 

musąapšvietus įrankis

Po šiai katastrofai, apši 
rankis nebus silpnesnis 
terialižma.
alkanam, bet nurista

ietos į- 
už ma- 

Maistas pirm visko
< raugi ja 

pasirūpina per metus kit.is, kuo
met apšvieta įgyjama rer šim
tus metų, o dar ir tą p 
tą maistą iš tamsių raikkų ati
ma išnaudotojas, ir varg 
bininkas atsiduria ant I 
(lūgnės.

Dabar apšvieta bus 
reikalinga Lietuvos 
ne vien tik dėlto, 
tautiškų biznierių ir bizArierėlių,

įgamin-

šas dar- 
ado bė

būtinai 
žjponėms 
ič įvairių

kąsnį, bet Romos juodvarniai se
nai knarkia ir rengiasi kaip 
viesulą lėkti per juras. Dar ne
užteko jiems to, kad per šim
tus metų iš suvargusio lietuvio 
dvasios čiulpė syvus, bet jąją 
siekis yra dar ir ant tolinus pa
silikti visuomenės tranais. "Tik
tai tvirtas apšvietos kardas ga
lės šiuos priešus paguldyti į am
žiną grabą Tiktai apšvieta ga
lės parodyti lietuviui, kas tai yra 
ponas ir kunigas.

Taigi moksleiviai ir turi or
ganizuoti spėkas, dant tuojaus 
po karės jąją varpas skambėtų 
visais Lietuvos kampais, šau
kiantis darbo žmones prie susi
pratimo, prie kėlimosi iš letar- 
gos miego. Neorganizuotas ir 
nesutvarkytas apšvietos darbas 
nėra pasekmingas.. Reikia pa
sidžiaugti, kad Lietuvos moks
leiviai nors ir suvargę ir išblaš
kyti po Rusijos kampus, vienok 
atminė savo užduotį suprato 
koksai svarbus darbas laukia 
juos. Jie rengiasi atgaivinti “Au
šrinę” ir kreipiasi į Amerikos 
moksleivius, (Ateities N42, šių 
metų), kad užmezgus ryšius, ir 
pradėjus darbą. Jų sumanymas 
yra labai geras ir pagirtinas. 
Nors “aušrininkai” mini pažan
giąją moksleiviją, bet visgi jų 
atsišaukimas labai neaiškus. 
Šauksmas netalpinantis savyje 
aiškaus elemento šiuose laikuo
se turi mažą vertę. Nekalbėsiu 
čionai apie aušrininkus, nes ne
žinau iš kokią elementą jie su
sideda, o iš atsišaukimo taipgi 
negalima suprasti, kokius kelius 
jie turi apsibrėžę. Mano supra
timu, mes (kalbu apie socialis
tus moksleivius) turėtumėm 
sujungti spėkas su Lietuvos pa
žangiaisiais moksleiviais, idant 
butų galima po karės plasta lyti 
tvirtas apšvietos spėkas prieš į- 
vairius darbininkų klesos išnau
dotojus.

Nors iki šiol mes nieko neži
nojome apie Lietuvos mokslei
viu padėjimą, bei visgi apsirik
ti negalima sprendžiant apie jų 
bėdiną iš susidėjusių aplinky
bių bėgiu pastarąją trijų metą. 
Maža moksleivių dalis, reikia 
spėti, pasiliko Lietuvoje vokie
čiams užėmus, o didžioji dalis 
pabėgo į Rusiją. Kaip vieną taip 
kitą likimas skaudus. Taigi ne
mažas skaitlius pakliuvo į karės 
dievaičio nasrus. Nors ją gyve
nimo aplinkybės yra labai sun
kios, bet bukime užtikrinti, kad 
moksleiviu kantrumas ir pasi
šventimas perlips per tuos aug- 
štus kalnus. Ir karei praūžus 
likusieji susirinks į Lietuvos ly
gius laukus. Bet labai svarbus 
klausimas, ar daug rasis musą 
tikrų draugų moksleivių, kurie 
neš darbininkišką vėluką ant 
suvargusią pečių. Turime vil
tį, kad Rusijos nuotikiai paro
dys moksleivijai kokiais keliais 
jinai turi žengti, bet kažin ar ne
apsirinkame. Reikia manyti, 
kad įvairių Romiškos kilties 
tamsintųjų ir tautiškų šovinis- 
Uų bus kur kas didesnis skaičius, 
nes šioje gadynėje moksleiviui 
tapti darbininkų klesos parazi
tu yra labai lengva. Kadangi 
doleris šiandie suteikia ir pra
gyvenimą ir mokslą, tokiu biT-r 
du tankiai doleris, ir nusiveda 
būrius moksleivių tarnauti jam.

nesigaili dolerių, užtai didžiumą 
ir patraukia pas save.

ii

Pas Amerikos moksleivius 
randame irgi tą patį. Katali
kiškų moksleivių būrys aklai 
tarnauja Komos doktrinai. Jų 
dūšia ir kūnas, siela ir plaučiai 
parduota viskas kunigų t rustu i. 
Jie pasirengs paaukauti viską, 
idant tiktai pagelbėjus griūvan
čią bažnyčią palaikyti. » Antra 
moksleivijos dalis vadinasi pro
gresyviais. Tiktai nelaimė, kad 
po vardu “progresyviai” yra pa-

Paskutinė Proga Pasipelnyti
Š6rai BUCK RUN OIL ANO RE-
FININC KOMPANIJOS
PakĮla nuo IO d. Sausio-Jan.
šita pasekminga aliejaus kompanija paskyrė labai 
mažą dalį savo šėrų beparduoti po $1.00. Nuo 10 
d. Sausio-Jan., 1918, visi šėrai pakįla ant $1.25 ar 
daugiau. Dabar pro^a padaryti pelnus greitu lai- . 
ku. Daugelis lietuvių jau prisidėjo prie tos au
gančios aliejaus kompanijos. Prisidėkite ir jus. 
Bet prisidėkite tuojaus. Juo greičiau prisidėsite 
—tuo daugiau laimėsite.
Šulinys No. 1 jau Išgręžtas.
Kompanija tuojaus pradės parduoti saVo aliejų ir 
tokiu budu daryti pelnus. Kaip greit, darbas bus 
užbaigtas prie šulinio No. 1, tuojaus bus pradėta 
gręžti šulinys No. 2 ir kiti. Gręžinio darbas bus 
sparčiai varomas priekyn. Juo daugiau šulinių ši 
kompanija išgreš, tuo didesnių pelnų susilauks 
jos Šėrininkai. -
Ši kompanija turi geriausius alie
jaus laukus: .

3520 akrų geriausios aliejaus žemės Atoka 
paviete, Oklahomoje; 70 akrų garsiam jame 
"Bald Uiti” aliejaus lauke, Oklahomoje. 
(“Bald Hill” aliejaus laukas išduoda dabar 
daugiau aliejaus, negu visa Wyoming valst.) 
Didelį plotą aliejaus žemės garsiame Nowa- 
ta distrikte, Okla. (Po kiekviena pėda šios 
žemės yra aliejaus; keliolikos pėdų atstume 
yra tekanti aliejaus, šuliniai. IŠ visų pusių 
šitos žemės randasi šimtai aliejaus šulinių.)

Beto, BUCK RUN OIL AND REFINING CO. turi 
pasirinkimui apie 5000 akrų geros aliejaus žemės 
Kentucky valstijoj. Taipjau dabar vedamos ta
rybos, kad užėmus svarbius aliejaus laukus Okla- 
lioina, Kansas, Tennessee, Wyoining ir kitose, val
stijose. Visi šios kompanijos aliejaus laukai yra 
parinktiniai.

Nauja aliejaus gadynė prasideda.
Visur, kur lik pasisuksi, reikalingas aliejus. Auto
mobiliai, aeroplanai, traktoriai, laivai, geležinke
liai ir visokios įvairios rųšies mašinos sunaudoja 
daugybes aliejaus. Negana to, vaistinėse išdirba
ma įvairiausi vaistai, perfiumos, muilai, etc. Tik
rai. pasaulis keičiasi iš anglies į aliejams gadynę. 
Sulyg paskutiniųjų apskaitliavimų Suv. Valst. biu
ro, šiandie trūksta aliejaus suvirš 50 milionų bač
kų. Todėl aliejaus kaina nuolatos kįla; štai pas
kutinėse dienose, nekuriose vietose pakilo alie- 
ku pasieks $5.00 ir daugiau už bačką. Brangesnės 
ku pasieks $5.00 ir daugiau u žbaČką. Brangesnės 
aliejaus kainos suteikia didesnius pelnus aliejaus 
kompanijoms.

Aliejaus kompanijų šėrininkai 
greitai turtėja.
Milžiniški pelnai padaromi įvairių aliejaus kom- • 
panijų. Didžiausi pasaulio turtai sukrauti iš alie
jaus. Kur tūkstančiai žmonių padarė turtus, ten 
dar daugiau tūkstančių padarys naujus turtus. 
Motina žemė pilna turtų, žmonės turi juos išimt 
iš žemės paslėptų aruodų ir pasinaudoti iš jų. Ir 
tie žmonės pelno daugiausia, kurie pasinaudoja 
pirmiausia. Aliejaus biznis nelaukia nė vieno. 
Kas pirmesnis — tas geresnis.

Stebėtinus turtus
atnešė maži investmentai į sekančiu aliejaus kom
panijų šėrus:

$500 investuotų į Deep Sand Oil Co.
pakilo iki .......................  $10,000.00

8.>00 investuotų į New York Oil Co.
pakilo iki ...........................  15,000.00

$.>00 investuotų j Peerless Oil Co.
pakilo iki ........................... 21,000.00

$500 investuotų į Pinol Oil Co.
pakilo iki ........................... 54,000.00

8«>00 investuotų į Keru Oil Co.
. pakilo iki ........................... 120,000.00

$.>00 investuotų į Coline Oil Co.
pakilo iki ..............  230,000.00

Aliejaus biznis nėra akla speku
liacija.
Tik žmonės, mažai apsipažinę su aliejaus bizniu, 
mano, kad investmentai į atsakančias aliejaus 
kompanijas yra spekuliacija. Valdžios skaitlinės 
(o jos yra teisingos.) parodo štai ką: tik 15 pro
centas jvairių prekybinių biznių nusiseka, kuomet aliejaus biznyje suvirs 90 proc. gręžtų šulinių nu- 
siseka. $uv. Valst. skaitlinės parodo, jog bankose 
pražuvo daugiau žmonių pinigų bėgiu 5 metų, ne
gu visose aliejaus kompanijose per 50 metų. Ran
kose žmogus gauna tik 4 ar 6 procentą, o aliejaus 
biznyje nuo 200 ir augščiau. Kuris biznis vra 
saugiausias ir pelningiausias? Atsakymas vra tik 
vienas — ALIEJAUS BIZNIS.
Pagalvok tamsta.
Aliejaus biznis sutvėrė daugiau milionų trumpes
niu laiku, negu visi kiti pasaulio bizniai krūvon 
paėmus. Netedsingi raportai apie aliejaus biznį, 
apie aliejaus trustą—atstūmė daugelį žmonių nuo 
geriausių progų padaryti turtus. Bet tie, kurie 
turėjo. drąsos įdėti savo sutaupintus pinigus alie
jaus biznin, pasipelnė šimteriopai, tūkstanteriopai. 
Itf.vU turtai iš aliejaus biznio atmokėjo daugiau 
senų skolų, aprėdė daugiau žmonių, pastatė dau
giau namų, suteikė daugiau laimės ir turto, negu 
visi turtai įgyti iš visų pasaulio aukso ir sidabro 
kasyklų.
Dabar tamstai proga prisidėti
prie augančios, pasekmingos BUCK Rl’N OIL AND 
REF1NING KOMPANIJOS, kurios pelnai iš gręžia
mų aliejaus šulinių atneš didelius turtus visiems 
šėrininkams. Jųsų investuoti pinigai pakils ant 
25% bėgiu kelių savaičių, jeigu pirksit šios kom
panijos šėrus dabar.

> Nuo
Dabar 100

d. sausio 100
Dabar 200
d. sausio 200
Dabar 500
d. sausio 500
Dabar 1000 šėrų kaštuoja
d. saus. 1000 šėrų kaštuos 1250 ar daugiau

kaštuoja 8100
kaštuos 8125 ar daugiau
kaštuoja 200

kaštuos 250 ar daugiau
kaštuoja 500

kaštuos 625 ar daugiau
’ “ ‘i 1000

šėrų 
šėrų 
šėrų 
šėrų 
šėrų 
šėrų

10
10
10
10 . ___________ ___

Pasiskubinkite prisiųsti savo orderius tuojaus. ’Pa- 
skirta šėrų dalis bus greitai išparduota. Nauja 
dalis persiduos brangiau. Todėl pirkite šėrus da
bar, pakol dar galite gauti po $1.00. Jeigu visų 
pinigų iškarto negalite prisiųsti, tai užsirašykite 
šėrus ant išmokėjimo per 4 mėnesius. Jųsų or
deris turi pasiekti musų ofisą nevėliau kaip 10 die
ną Sausio-January.
Priimame Liberty Bondsus už- 
mokestin už šėrus.

Nuo

Klausdami pilnesnių informacijų ir siųsdami orderius adresuokite sekančiai:

J. ILGAUDAS Mgr., CHAS. W00D & CO.
110 S. DEARBORN ST. SU1TE 1016 CHICAGO, ILLINOIS

Vietiniai lietuviai atvažiuokite į musų ofisą pasiteirauti. Parodysime aliejaus lauky paveikslus, 
žemlupius ir duosime kuopilniausius paaiškinimus. Ofisas atdaras subatos vakare iki 8 vai., nedėlio- 
mis tąrpe 10 ir 2 vai. po pietų. Taipgi ofisas bus atdaras per Kalėdas ir Naujus Metus.

sLslepę įvairus gaivalai, kurių 
progresavimas atbulas. Syki iš-

ir vėl bando kišti galvas atgal. 
"Taigi ir tie skaitosi progresy
viais, kurie išsišiepę pučia į tau
tišką dūdą, kurių siekis auklėti 
lietuvišką buržuaziją. Tautiški 
moksleiviai yra smulkios bur
žuazijos įrankis, kurie rengiasi 
po karei augti bujoti. Jie šau
kia į vienybę visus buk tai dėl 
Lietuvos, bet ne dėl lietuvio dar
bininko. Jie nori statyt Lietu
vą, kurioje kardas žvangėtų ir 
kad lietuvis darbininkas pjau
stytų gerkles kitos tautos dar
bininkams.

Tarp socialistų moksleivių ta
ipgi pasirodė esą tokių, kuriuos 
jausmai blaško į visas puses. 
Labiausiai pastaruoju laiku da
lis socialistų moksleivių parodė 
savo silpnybę, kuomet M. S. J. 
A. antra kuopa bandė važiuoti 
pas katalikus išpažinties, jogei 
priklauso prie susivienijimo da
lis ir socialistų moksleivių, bet1 
nevien kad nesipriešino, o dar 
pirmininkas socialistas (bent jis 
sakosi esąs socialistas) visus 
tuos pienus buvo sutaisęs. To
kie, žinoma, nėra musų drau
gais. nes kiekviena šventa diena 
gali nuvažiuoti tenai, kur bando. 
Galima pasakyti, juo graičiau, 
tuo geriau. Didžiuma-gi mok
sleivių socialistų tvirtai laikosi 
savo idėją ir nemano trauktis 
nuo jų. Jie pasirengę perlipti 
augšččiausius gyveninio kalnus, 
bet nepasiduoti bauginančioms

> PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė inus pa-
W branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
M didelj.
m Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
fe gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
W duokite apgaut suklastuotuis vaistais, parduodamais 

už pigesnę čienią.
jS Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
k pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
n butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis

1 įl „I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
M Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
M aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York

aplinkybėms. Jie pasakė syki, 
kad “darbininkiškos visuomenės 
reikalai yra musų reikalai” ir 
jie laikosi to obalsio.

Taigi kaip matome apšvietos 
darbas Lietuvoje nebus galima 
varyti pirmyn sujungus spėkas 
nei su katalikiškais gaivalais, nei 
su tautiškais buržuazijos pase
kėjais. Kaip vieni, taip antri 
yra darbo žmogaus skriaudėjai. 
Katalikas švies vargindamas mi- 
niąs klebonams skvernus bu
čiuoti; o tautininkas pamatęs 
dolerį pas vargšą šauks: pas tau
tietį. pas savąjį. Socialistai mok
sleiviai kurie sugrįš į Lietuvą, 
sujungs spėkas su Europiečiais 
socialistais moksleiviais ir bu
dins suvargusį lietuvį darbinin
ką nedelto, kad jis yra lietuvis,’ 
bet dėlto, kad darbininkų klesos 
narys, kuris neša ant savo spran
do draugijos skriaudėjus ir tam- 
sihtojus. Jų siekis bus darinio- ■ 4

Kazimieras Gugis

Vada visokius reikalus, kaip kriminaliikuoi 
tr crvtlUkuoae teismuose. Darę 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
HM S. Hilrted Si.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam SL 

3811-13 Unity BM«
TeL Central VH1

lis dei visuomenės nekad auklė
ti karžygiškus didvyrius, bet 
kad išauklėti susipratusius dar
bininkus, kurie nesiduotą išnau- • 
doti.

Karei sustojus, mano nuomo
ne, jiškosime po Lietuvos ba-

Suradę juos stosime prie darbo. 
Mes gelbėsime tokiais budais, 
kokiais bus galima. Dėsime pa
stangas, kol lietuvis darbinin
kas, taip kaip ir viso pasaulio 
darbininkas taptų: ponas, kara
lius ir viešpats patsai ant savęs*

A. Bimbo.
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:hicacios žinios
[iliono doleriu 
indas
( dieno mis hu-

pilti, komitetas tikslu išdirb
simą busimiems kongresi
nis rinkimams, kurie pripiio- 
nvkamais 1918 metais. Nu
li atsišaukti į visus organi
kos narius, kviečiant juos au- 
i ir rinkh aukų specialiai įs- 
:t<\m fondui - Miliono do- 
u Fondui. Fondo direkto- 

apo paskirtas III inois val- 
Socialistų Partijos sekre-

m

taniausioje pagelboje jam sto
vės draugai: -Adolph Germer, 
nhcionalis partijos sekretorius, 
Jį Louis Engdalil, Otto F. Bran- 
si|\ tter. Robcrt H. Hovve u* Sey- 
mour Stėdman.

‘ Kiekvieno socialisto pareiga— 
kilių ir kuo galima prisidėti prie 
susirinkimo minėtos sumos. Jei
gu draugai nevvyorldečiai perei
tiems majorų rinkiniams galėjo 
sudaryti 50 tūkstančių dol., tai 
surinkti milioną dolerių visoje 

dar-yje turėtu būti menkas

Socialistų kandidatai
i itldernianus u
. Socialistų partija iki šiol jau 
nominavo sekamus kandidatus į 
miesto tarvba sekamu metu rin-♦ . * V T

kiniams:
Vardas

Albert F. Gray
Arthur E. Halm 
... Joseph Grcer

Abrams jau mirė Oak Park 
ligoninėje. Paliko moterį ir 
tris mažus kūdikius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Decemher 
28, 1917, as required by the act of October 6, 1917.

Areštavo du daktaru.
Federalės valdžios agentai va

kar areštavo du daktaru — Le- 
on Bruges ir Olat Bergerson, 
kurių ofisai randasi 422 So. Sta
te st. Raginami peržengime pa
čios patvarkymų.

Reikalauja 25 tūkstan
čių atlyginimo

P-lė Mariu Hanson patraukė 
tieson Illinois Surgical Applian- 
ce kompanijos prezidentą, Fr. 
Husar. Reikalauja atlyginimo

25 tūkstančių dol. Neišlaihęą 
duota žodi. P-as Husar buk ža- a. *
dėjęs ją vesti, bet paskui pa
metęs p-lę Hanson.

Chicaga gali likt 
tamsi L♦

Jei kaip, tai Chicago gali lik
ti tamsi, vadinas netekt elektros 
šviesos gatvėse. Miestas yra 
skolingas t .v. Sanitary district’ui 
už šviesą dar nuo 1916 metų— 
viso apie tris milionus dolerių. 
Sanitary district’as dabar atsi
sako atnaujinti kontraktą su 
miesto valdžia, kol nebus išmo
kėta senosios skolos, . Senojo 
kontrakto terminas užsibaigė 
su gruodžio 8 d.

' .... Frederick G. VVellmatiP*tWavęs
S......................... LeoB. Shire] Valstija pagalios užbaigė vi-
? .............Cltirence Sha sus prirodymus prieš buvusį po-

.................. George Kohler
4 ..... v........... Z. Pepin
> .. ;....... Stvfnų Gilia
I .. William Van Bodegntveh'

to .......................... Chas. H. Hair
1'5 . . Aid. AVilliam E. Rodriguez 

.. Marion Wiley 

. Ffank Pelligrinl 
y George Schmidt 
f\įuin H. Niernan 

AndreAv Laflin 
. Chas. Krumbein 
. Adolph Htirrack 
..........G. G. Collins 
. Christian Meier

op...

licijos šefą Healey. Vakar pra
sidėjo antrosios puses liuidji- 
mai. Pirmiausia buvo pašauk
tas suol&n pats Healey. Jis 
griežtai užginčijo visus vyriau
sio valstijos liudininko, Costelų 
los, liudijimus. Buvęs šefas ti
krina. kad visa tai esą sužinus 
melas. Girdi, jis, Healey, netik 
kad neturėjęs nieko bendra su 
ištvirkimo lizdais, taigi neėmęs 
kyšių, bet persekiojęs juos.

(

I šalčiai artinasi
šiąnakt Chicagą žada aplan

kyti stiprus Šaltis. Iš šiaurės 
• jau artinasi link Chicagos šalto 

01*0 srovė. Tūlose vietose lovva 
valstijoj termometras rodąs 18 
laipsnių žemiau zero. Chicago- 
je, sakoma, nebusią taip šalta.

7..............Fra ak Shiflersmith
J........................Joe Ambroz
" ..................... Aaron Henry
1 .............. Chas. F. Woemer
2 ...............  Joseph W. Morris^
J .................  Walter Hugginsįčia pranašiai jauja ryto busiant
1.............. ... Daniel Uiretz - -

i., (Vacancy) Frank Stuciiul
' . .. ........ Albert C. Kalk
Aldvrmanų rinkiniai pripuo-
balaudžio mėnesyj. Draugų

•cialistų. taigi ir lietuvių, par-
vra — daryti visa, kad se

įais rinkimais pasiuntus 
ito tarybdn dar daugiau da- Į 

žmonių

Areštavo krautuvės
savininką

Policija vakar areštavo tūlą 
Rudolph Frondą, 4341 Went- 
vvorth gat. Kaltinamas suži- 
niam padegime savo karutu- 
vės tikslu pasipelnyti apdrau-

I dos kompanijos pinigais.

Nušovė nekaltą 
rmogu.

1

:ampo Chicago ir Belford 
Kalėdų rytmetyj mirtinai 
v Joseph Abrarns’ą, 1014 
tson gt. Policistas buk esą

Pasirinko mirtį
Stanley Fafara, 1026 N. Mar- 

shfield gt., nusitarė vėly mirti, 
stovįs o ne būti areštuotu. Kuomet 

ponia Viola Panczyk išpirko 
\varantą ir policistai atėję ren-

laik 
>ti.
niant

luo tarpu Abrarns’as ir- 
kad prie jo taikosi 

blogdhris apiplėšimo tik-

Sumušė mergelę.

Nežinomas muštika pereitą 
Šventadienį biauriai sumušė p- 
lę Martine Carlson netoli pas-1 
tarosios namų — 3635 Lake 
Park gt. Carlson tik vakar at
gavo sąmonę ligoninėj. Merge
lė apreiškė žinanti mušeikos 
vardą, kol kas betgi ji atsisakei 
pasakyti jį policijai Pastaroji 
mano išgauti blogdhrio vardą* 
kuomet mergele galutinai pa-Į 
sveiks.

WEST SIDE

Darbo laukas
Kadangi daugelis lietuvių nuo-; 

lat teiraujasi viens kito, kaip 
gauti darbas pono MeCormicko 
t. v. “tvainmilin’*, tad čia nuro-'Į 
dysiu keliatą pavyzdėlių. — I 
Pirmiausia jus turite apsirėdyti 
kuoprasčiausla, taip kad išro- ; 
dytumėte tikru “grinoriu”; pas-* f 
kui nueikite ir žemai-žemai nu-* 
si lenki te ponui “furmonui”. J
Kuomet jisai kreipsis j jūs klau-rį 
s imu: “Ei, tu - 
nes popieras” >
darni tiekite jas ponui furmo
nui persitikrinti. Įsitikinęs, kad 
tamsta esi geras, nuolankus da- į 
rbininkas storakaklis ponas, už- 
reikš: ‘TU give you truckers , 
job”. Tik, susimildami, nedry- 
skite prašyti geresnio darbo, 
Tuomet storakalis ponas užsi->( 
rūstins ir suriks: What? What, 
are you talking about? Ir ne
teksite malonės pas jį.

Kuomet gausite darbą, bukite 
Lukštus ir nuolankus. Pirmiau
sia jums teks “susipažinti“ su 
įvairiais foremanais. Vieni jų 
išrodys, atsiprašant, kaip silkės, 
kiti — nutukę, kad vos parėpli- 
na. Ir kiekvienas jų tamstą pa
sveikins: “Eh — hurry up! 
you”... Ir nedrįskite atsižvelgti, 
nes ponas supyks, ir sveikas ne
teksi džiabo “tvainmylyj’’.

DirbG ten reikia, kaip dauge
lis sako, kaip mului. O atlygi
nimas už tai nekoks. Ir netik 
vyrams, bet ir moterims, kurios 
daugiausia dirba prie mašinų. 
Aplamai, apsiėjimas su darbi- 
ninkis pono MeCormicko “tvai- 
nmylyj“ yra kuoprasčiausias. 
Bet nežiūrint to, dar randasi ne
išmanėlių, kur bando pataikant 
jiems. '

Laikas butų susiprasti.
—Too Slow.

Pranešimas
ar turi pilieti- i 
nieko nelauk-

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
Vyriausiame pačte, Clatk ir 

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

Advertised Window, Adams St. 
lobe j.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yra 
Šiems:

Bielecke J
(<rukewich B
Kaminski Josef
Kraucunas Nicolus

4
13 
t7
20

gūsi vesti jį nupvadon — aky-iRuidy Miltai 
veizdoje savo dviejų kūdikių ir 
policistų jis išgėrė dožą nuodų. 
Ir mirė kelyj į pavieto ligoni
nę. Vaidų pasekme. P-ia Pan- 
czyk, sako, atsisakiusi vesties 
su juo.

THE NEW RIVER COMPANY
Operuoja 15 kasyklų The New River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yru prie dviejų gelžkelių, duoda gerą parupinimą 
įvarų ir kasdieninj darbą. Geros mokyklos, bažnyčios ir tL 
• 'arduodn darbininkams namus lengvu išmokėjimo budu. TU- 
KEDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.06 KAS DVI SAVAITE Gali panaudoti ke
letą gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų, 
-eigy jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje j p. O. ANDERSON,

McDonald, w. va.

Jei} 
prigimtoje kalboje j

Parduodu vieną biznį. Geriausia vieta viso
je Chicagoje. 1900 So. Union Avė.

Pardavimo priežastis — savininkas turi tris 
biznius: dvi alines, papso dirbtuvę ir daržą.

Kreipkitės ypatiškai j savininką.

George M. Chernauckas
1900 So. Union Avė., ; Chicago, III.

P.S. Draugystės, kurids turėjote praeitą me
tą pasirandavoję daržą piknikams, pasiskubinkite 
atnaujinti kontraktus, nes savininkas bus priver
stas parandavoti kitoms draugijoms.

Su tikra pagarba,
GEORGE M. CHERNAUCKAS

Pupos (beans)
N avy........................
Lima ........................

Slyvos, geros svarui..
i Vidutinės.................

Prastesnės ...............
Kumpis, geras, svarui 

; ■ Prastesnis .............. .
Lašiniai geri, svarui .

i Prastesni ................
Taukai
į Dėžutėj....................
; Palaidi, geriausi ...

Paprastieji ...............
Kalakutai

Švieži ......................
šaldyti ......................

rištos
šviežios ..................
Šaldytos ..................
Gaidžiai, švieži .......

Antis...........................
pąsjs .............................

svarui 
17%—20b 
... 16—2b 
... 13—17 
... 13—1b 
... 11—14 
. .. 33—37 
... 32—36 
... 45—5b

svarui
JO—35 \'2
25 V—31 

svarui 
. 34—40 
. 30—37 

svarui 
24—30 

. 19—25 
. 20—25

g.ąsįs .......................................  26—30
žuvis (salmon) dėžutės

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

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 
šmote .......
Suplaustytas .......................30—39

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

turėtu pardavinėti viršminCtus daile 
tus. Jei kuris ju neptirduoda ta ktiV 
na, nepirkite, net jiežkokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino^ 
ims.

o

Didelis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių, lencinąėlių, deimantų, bran- 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų.

Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
taip kaip kitur negalite toki pat dai
ktą gauti piginus, kaip aš parduodu.

Aš duodu “guaran- 
įiec”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
jfauksą ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip ai 

sakau/tai tam duosiu $100 dovaną.
Katrie pas mane yra pirkę pir- 

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes WestsaidieČiai beveik 
kiekvienas pas mane perką.

Aš esu senas biznierius ChlcagoJ. 
Pirmiau gyvenau 2256 W. 22 St., o 
dabar: PETER A. MfLLER, 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chicago.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

1

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS 
EUROPISKAŠ

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai *.*: Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

Akių-Aiisy-Nosies į Gerki

DR. C ARTER
Chicagos seniausias ir pasakmlngiausias

SPECIALISTAS
GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS
Nebrangios Mokestįs. Patarimas dykai.

120 South State Street
Arti The Fair

VALANDOS: 9-^7į NEDEGIOMIS 10—12 

Visas Antras Augštas

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
•Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ..
Miltai

^4 bačkos maišas
% bačkos maišas
5 svaru bačkos maišas .. 33—37c 

t r **a"
Bohemian style % bač. 1-31—1.43
Juodi, % bačkos
5 svarai ...........
Grabam miltai 5 sv. maiš. 31—35

Corn Meal
Balti ar geltoni

Maisas (Hominy), svaras ....6
Ryžtai, 

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

Bulvės
N 1 Mis., Minn. ir Dak.

Pienas
Condensed, geriausias .... 18—22
Vidutiniškas ........
Evaporated, nesald

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ........
Prastesnis ...........
Iš šaldytuvių ....................  43—49 j

Butterine svaras
Plytose .............................. 32—-35c
šmotuose ............................ 31—34
Vidutiniškas .................... 29—33

Kiaušiniai tuzinas
švieži extra ...........
Refrigeratorių, extra 
Refrigeratorią N 1

7^—3%

142—149

Maišas
* ‘ "I

1.17—1.32 
.. 29—33

svarai 
% 
7c

svaras
10%—14 
. 10—13 
(Pekas> 

. 23—27 
(Kenas'

16%—18%c 
... 13—15c

svaras 
50__

GERA NAUJIENA ANGLIAKASIAM
Atstovas nuo The New River Co.» 

Mr. C. P. Anderson praneša mums, 
kad viršnrinėta kompanija ^ali pa
naudoti keletą gerų pastovių ang
liakasių Darbo sąlygos yra geriau
sios šioje apielinkėje. Unijos ka
syklos moka už toną, turi daug lie
tuvių angliakasių ir visi labai už
ganėdinti. 'Turi pasistatę naujus 
namus, operuoja apie 15 kasyklų. 
Jie gali suteikti geriems angliaka
siams pastovų darbą ir ypatngas gx - 
venhno sąlygas. Mes esame tikri, 
kad dabar čia jokis kitas elgimasis 
negali būti geresnis. Kuomet anglia
kasiai gali uždirbti nuo $200.00 iki 
$275:00 kas mėnuo, yra verta ap
svarstyt. Lietuviai yra labai myli
mi ir branginami savo vietose. Ko
mpanija samdo žmogų kalbanti ke
letą kalbų, ir pagelbsti kaipo vertė
jas. Jeigu jų darbininkai ko-nors 
nori, ši kompanija su mielu noru 
padaro t^ kas yra galima. Ateikite 
arba rašykite savo prigimtoje kal
boje i Mr. C. P. Anderson.

McDONALD, W. Va. (apgar.)

4h4ta

JOSEP
LIETU

1 C. WOLON 
18 ADVOKATAS

Balnu 942-944 NaHoaal LUdnBlfe., 
29 8o. La Baile St, Chicar*. IIL 

Tel Central 6890-6891. Atdara:
Utarninko. ketverge ir sabatoe vaka
rai* nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė49-46

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

X

DR. M. TiERZMAN
Gerai lietuviams tfoomaa per 16 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akulerls..

Gydo aitriai ir chroniškas ligų, vy
rą, moterų ir vaikų, pagal naujausia;? 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros pris
tatau.

<M!m» Ir Labaratorija: 1025 W. IStl. 
8L netoli Fiak 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. L- 
• 9 vakarais. Telephono Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Ralsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

k

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

WISSIG,
Seno Krajaus

Daktaras
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. NedCliomis iki 12 dieną 
1900 Blue laland Avė., Kamp. 19-oe gt, viriu] banke 

Tel. Canal 3263.

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

CARR BROS. VVRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St, Chicago, IIL

r

kr



NAUJI ENOS, Chicago, Iii.

Pranešimai
TMD. 22-roH kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks ąedėlioje, gruo
džio 30 d., 19l7, 1-mą viri. |m> pietų, 
Aušros svet, 3001 So. Halsted gatvė. 
Visi nariai būtinai malonėsite ateiti 
susirinkimai) paskirtu laiku, nes tu
rim svarbų pranešinu) iš centro val
dybos. Taipgi bus renkama nauja 
valdyba sekamiems metams ir dali
nama knygos visiems nariams.

.—Valdyba.
| -

LSS. 137 kuopa. Roaelande, rengia 
draugišką vakarėlį su programų su
tikimui naujų metų, gruodžio 31 d., 
7:30 vai. vak. Socialistų svet., 11009 
So. Michigan avė. Visus kviečiame 
skaitlingiausiai atsilankyti.

—Komitetas.

LSS. 4-tos kuopos metiniu susirin
kimas atsibus nedėiioj, gruodžio 30 
d., 1 vai. po pietų, Mildos svetainėj. 
Bus renkama nauja valdyba seka
miems metams ir VII! raj. Cent Fa
linis Komitetas. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti paskirtu laiku. 
. — Sekr. A. Dvylis.

Dr-stės D. L. K. Gedemino prieš- 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
28 d., 7:30 vai. vak. F. Shedvilo svet. 
311 Kensington Avė., Kensington, 
111. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti: bus rinkimai valdybos seka
miems metams ir daugiau svarbių 
reikalų. Del tūlų priežasčių atviru
čių nvsiilntinėjame. —K. Baltrimas.

North Sidės Draugijų Sąryšio De
legatų susirinkimas įvyks šiandien 
7:30 vai. vak. Knygyno kambariuo
se, 1617 N. Robey St. Visų draugijų 
delegatai malonėsite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų.

-Rašt. J. Kalnine.

Liet. Nepr. Kliubas laikys prieš- 
metinį susirinkimą subatoje, gruo
džio 29 d. Aušros svetainėje, 3001 S. 
Halsted st Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi turite pribūti į ši susirinkimą, 
nes bus renkama valdyba 1918 me
tams ir randasi kitokių svarbių rei
kalų. Nut. Rašt. P. Kenutis.

Brighton Korporacijos visuotinas i 
Bielinis, šėrininku susirinkimas į- 
vvks nedėlioję, gruodžio 30 du 1 vai. I 

pietų, Maženio svet. Draugai da- , 
dzie avė., kertė 38 PI.—Draugai da- • 
liniukai malonės susirinkti lygiai 
'paskirtu laiku, turime daug svarbių 
reikalų. —Komitetas. Į

Kockford, 111. LSS. 75 kuopos e\- 
tra susirinkimas įvyks gruodžio 30, 
1:30 vai. po pietų Soc. svetainėje, 319
E. State St.—Draugai ir Idraugės. 
malonėkite visi ateiti: yra svarbių 
reikalų apie LSS. centrą ir tt.

Org. A. J. Valentas.
Dr-stė Liet. Darbininkų Sąjungos 

prie smėlinis susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, gruodžio 28 d., Chernausko 
svet., 1900 S. Union Avė., 7:30 vai. 
vak. —Visi turite pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalu. Kurie net- 
vyks. bus nubausti sulig dr-jos įsta
tų. —Rašt. A. Gurskis.

LSJ Lygos 1-ma kuopa rengia šei
mynišką vakarėlį prieš naujus me
tus L (. gruodžio 31 d. Radavičiaus 
svet., 936 West 33 gii. ..Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija Žengia vakarą su perstatymu. 
Bus lošta “Eglė žalčių Karalienė”. į 
Vakaras įvyks sausio 27 d., 1918 m.' 
C.S.P.S. svet. Todėl meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die
ną. —Komitetas, i

Pr&nešam visoms progresyvėms 
draugijoms, kad nedėiioj, vasario- j 
Febr. 3 d., 1918. Pulaskio svet. 1711 
So. Ashland ir 18 gt. Keistučio Pas. ■ 
Kliubas stato scenoje trijų veiks-' 
mų dramą “Pikta dvasia”. Tikimės, 
kad progres'ivės draugijos/ir kuo-' 
ix>s nerengs ja nedėldienj jokių va- i 
karų, idan t ■eužkenktume vieni k i- į 
tiems. / —Komitetas. |

Roselando, West Pulimano ir apie-I 
linkės draugijos šiuo pranešam, kad 
mes, LSS. 235 kuopa iš \Vest Pull- i 
mano, rengiame vakarą sausio 27 d., 
1918, K. of P. Svetainėj, 11037 Mi-i 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų vei
ksmų dramą “Paskutinė Banga". Už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te tą dieną nerengti kito panašaus 
vakaro, kad neužkenkus vieni ant
riems. Rengimo Komitetas.

IJ4S. l-toji kuopa rengia balių su 
koncertu Naujų Metų vakare, sausio 
1-mą, Mildos svetainėje. Progra- 
mas bus labai įvairus.—Visus kvie
čiame kuoskaitlingiausia atsilankyt.

—Komitetas.

Visi, kurie mato esant reikalingu i 
šelpti musų pol. kaliniams, tegul i 
atsilanko į miniiną vakarą. Bus pia-i 
kalbų, monologų, dainų, įlekiama- ’ 
cijų ir tt. Kviečia Komitetas.

Pilietybės mokykla, University 
Settįement, 4630 Gross St., gruodžio 
31 rengia vakarėlį Naujiems Me
tams pasitikti. Visi dabartinieji ir 
buvusieji mokyklos lankytojai iri 
draugai kviečiami atvykti, kad. tu
rėdami gražios ir draugiškos 
mogos visi bendrai galėtume Nau
juosius Metus pasitikti Scttlemente. į 

—Lydia M. Schmidt.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Saviti 
Paš. narių doniai.—Draugai, kurie; 
nebuvote metiniame susirinkime, 
kur likosi nutarta, kad kiekvienas; 
narys būtinai turį parduoti 2 tikie- 
tu rengiamam Maskiniui baliui, ku-1 
ris įvy ks nedėiioj sausio 6 d., 1918, i 
Didžiojoj Schoenhofens svet., Mil-1 
waukce ir Ashland avė, — malonė-1 
kitę gauti tikietų pas baliaus komi- j 
tetą arba valdybą. Komitetas, i

Cicero. III. — LSS. 138 kuopos ex- • 
tra susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 28 , 
gruodžio, Tamoliuno ir Gudgaiio 
svet., 1447 S. 49th avė ij/15 gatv., 8 
vai. vakare.—Draugai iZdraugės su- ■ 
sirinkite paskirtu laik/i, nes turime 
svarbių reikalų. ()ufc A. K. Linge.

LSS. 138 kuopos Mišraus Choro, 
( ievro, III., repeticijos pereitą ular- 
ninką neįvyko delei šventės. Seka
ma rejk'ticija įvyks subatoj gruodžio 
29 d. Tamuliuno ir Gudgaiio svetai
nėj, 1117 So. 19th avė. ir 15 g*Bv., 8 
vai. yak. Po repeticijų bus pasilink
sminimas — šokiai ir įvairios žais
mės. Draugai ir draugės, malonėki
te susirinkti paskirtu lakiu

• —Org. A. K. Lingė.

Chicagos Lietuvių Draugijų Sąjun
gos priešmetinis susirinkimas įvyks 
pėlnyČoj, gruodžio 28 d., 8 vai. vak.
M. Mildažio svet., 2242 W. 23rd pi 
Visi delegatai malonėkite atvykti lai
ku, nes turim daug svarbių dalykų 
aptarti, ypač kas dėl vakaro. Nepa
mirškite. Sekr. A. AmbrozeviČia.

“Ateities Žiedas” Vaikų draugijė
lė turės eglelę gruodžio 29 d., 8 vai. 
vakare, Mark White Sųuare svetai
nėje, 29 ir Halsted gatvės. Šitas va
karas bus labai gražus, o taipgi pub
lika, galės pasišokti ir pažaisti.

.—Komitetas.

LSS. 4-tos kuopos, l.SJL. 1-mos 
i kp. ir l.MPSA 9-tos kuopos bendras 
I lavinimosi susirinkimas įvyks neda
ilioj. gruodžio 30 d. Eellovvship Hou- 
jse, 831 W. 33rd PI., 9:30 vai. iš ryto. 
Bus debatuoiama temoje “Ar bolše
vikai atneš didesnę naudą negu men 
ševikai?” Visi atsilankykite.

—Rašt. K. Virbickas.

Sukatoj, sausio 5 d.. Dieninės Glo
bos Draugijėlė rengia didelį kaukių 
(masku) balių Mickiesvicz svetai
nėje, 3312 So. Morgan gt. Skiriama 
$500 dovanų. Atsilankykite visi. Pra
džia 7 vai. vakaro. —Rengėjai.

S.-D. 1*. Lietuvių skyriaus (119 
kuopos), Milvvaukee, \Vis., mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėiioj. 30 d 
gruodžio, University Settįement 
svetainėje, 860 Ist avie Pradžia 2:30 
vai. po pietų. Atsilankyki! visi, nes 
turime daug svarbių nukalu.

Sekr. J. ‘Baltutis.

LSS. 217 kuopos, Indiana Harbor, 
Ind., mėnesinis susirinkimas įvyks 
ularninke, Sausio 1 d. 1918 m .A. Mi- 
kalovičiaus svet., 2112 — 137 gatv. 
PradzlTNi vai. vak. Visi draugai at- 
silankykiPspaskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir tuos, kur no
rėtų Įstot kuopon. Rašt. P. Matonis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio Antano Jokūbai
čio, du metai kaip išvažiavo. Kas 
jį žinote, malonėkite pranešti, už ką 
busiu dėkingas. Mano adresas:

J. Kanitauskis, 
15732 Carse avė., Ilarvey, UI.

Pajieškau brolio Petro, paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pav., Anykš
čių valsčiaus, įkliūnu parapijos Ve
lykinių sodžiaus; apie 7 metai kaip 
Amerikoj; pirmiaus gyveno Siux Ci
ty, L>\va. Kas ji žinote malonėkite 
praircšti ar iis lai atsišaukia. Turiu
svarbų reikalą. Jonas Strolis, 
360 Jenne Str., Kenosha. Wis.

Pajieškau savo brolio Petro Juk
nevičiaus; paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pavieto, žaliosios gm., 
kaimo Miercių. Girdėjau, gyvena 
Worcesler, Mass. Taipgi pajieškau 
Onos Atizutės, Urklių dvaros. Girdė
jau. kad yra Chicagoje. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Mrs. Gert rude Zurauskienė, 
1053 So. Maplesvood ąv., Chicago, 111.

Pajieškau moters Joannos Grigai; 
Genės, po iTvais—«Gataveckiutė. .Ii 
prasišalino nuo manęs gruodžio 17 
d. Pasiėmė su savim drabužius, pa
talus, ir <250 pinigais. Paliko sūnų 
septynių mėnesių ir dukterį 3 metų. 
Ji \ ra vidutinio ūgio, šviesių plau
kų, ant galo nosies turi randą. Vy
ro vardas Stasis Rimkus, 25 metų 
amžiaus .vidutinio ūgio, šviesių plau 
kų, bisį^j rauplėtas. Kas patėmysite 
tokias ypatas, malonėkite pranešt 
žemiau padėtu adresu, už ką busiu 
labai dėkingas.

Juozas Grigaitis, 
1130 S. 50 Ct., Cicero, 111.

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Petrausko, Kauno gub. ir pavieto, 
Krekenavos parapijos. Petriškių kai 
mo; pirmiau gyveno Milvvaukee \Vis. 
10 metų Amerikoje, apie 29 meti! 
amžiaus. Noriu sužinoti kur jis gy
vena. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
jį žinote praneškite jo adresą.

Ona Jaskunukė,
922 W. 35 pi., Chicago, III.

...g ... . ..' . _

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO kaipo janito- 

rius. Kalbu rusiškai, lenkiškai, lat
viškai, vokiškai ir lietuviškai. Jani- 
toriaus darbą moku atsakančiai. 40 
metų amžiaus, nevedęs.. Malonėkite 
atsišaukti. T. Šalis,
671 W. 18th Str., Chicago, Ui.

REIKIA DARBININKU
gfe ■ M M ■ ■ Vyram a ir Moterims VI-II B [1 [1 I I SOMOS rųSies metalo
11 U K n U I arba medžio dirbamoss
U Ii 11 Iv ■■ I Savose, fabrikuose, ho-

teliuose. restoranuos, ca« 
Aunuose. ligonbučiuose, raltinAse, sankrovos*, 
namuose ir tt. Pamatyk lt musą DIDELI *u- 
raftą. Otriausios mokestis.

Advanc&JEmployment Exchange 
2-ras aug -179 W. Washington st

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

Reikalaukite katalogo, kurį ilsina 
čiaiue dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47tb St.. Cbicago. m

REIKALAUJAME —merginų arba 
moterų prie tvarkymo senų popie- 
rų. Reikalaujama patyrimo.
5306 Federal St., Ghieago, III.

REIKALAUJU merginos prie na
mų darbo. Darbas ant visados. Ne- 
sibijokit to darbo, jei nemokėsit, aš 
pamokinsiu. Vaiku nėra.

John Norvillo.
3337 Auburn Avė., Chicago, III

REIKALAUJAM 10 patyrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas. P. GOLDMAN.
1820 \V. llth St., Chicago.

-------A ~___
PARDAVIME!

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savinflnias apleidžia Cnica- 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite j 
“N A U ei I E N A S ”

R ĮKANDAI
XTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 n*. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. Wcstern Avė., 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, di
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 victrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jaekson Blvd.. 
arti Kedzie Avė., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDUODAM labai pigiai treką, 

nedideli; butų labai geras dėl gro- 
sernės bi/nio ir taip pat dėl kitu 
biznių. Taip pat turiu naujų Limi- 
zeną miele — ant septynių sėdynių, 
parsiduoda labai pigiai; ir dar vie
no naujo automobiliaus viršų turiu 
ant pardavimo. Išeinu j kariuomenę. 
Atsišaukite šiuo adresu”:

\V. B. JUČUS,
330') S. Halsted St., Chicago, UI.

(Garages—3237 Auburn Avė.)

NAMAI-žEMe
TAUPYKITE PINIGUS

Tegul jųsų randa moka už jųsų na
mų. Moderniškas naujas, 2 fintų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
(’rane dirbtuvių prie Sasvyer ir 45 
gatvės.

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

151h St. and Sa\vyer avė.
Agentas pasisiuntinnii

Vyrišky Drapanų Baigei;^ 
\Vauji neatimti, daryti ant užsia 

kymo siutai ir overkotai, vertės nut 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po al‘ 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu parauk 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir nver 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba: 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0! 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir 
karais.

S. G O R D O N
1415 S Halsted St... ^'lucajįc- L

t1fl5TEn,Cpt5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

sų miera—bile stailės arba dy
džio, iŠ bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

Vr-------------- ..........

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gija Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Va!n*»dos nuo 5 iki 9 vakare. 

Dr K. NURMAITIS Oph. D.
1617 n. Robey St., Chicago. 
Kfimp. Milvvaukee ir North aV. ' 

Tel. Humboldt 4613. >

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago, III.

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St., Chicago, 1)1.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:
Pirmininkas, A. Petratls,

751 W. 35lh St.
Sekretorius, St. Strazdas,

1840 S. Halsted st.
Iždininkas, S. Danilevičius,

1617 N. yVinchcstcr Avc.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

prideramų metinių duoklių, šiuo 
maloniai prašomos prisiųsti jas iž
dininko vardu. Iždininkas, beje, yra 
po kaucija—1000 dol.

Pild. Kom. Sekretorius.

R Y TMETIN ĖS ž V AI G ž I) ĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1747 Nori h Avė.
J. Cepelis, pirm, pagelbininkas,

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

2228 Coblenz si. 
M. Žukas iždininkas,

1608 Nnrlh avc.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas alsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1821 \Vabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

A. C. yV. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 yV. 15lb st.. Cicero, UI. 

Pirm. Pagclb. — P. Shvelnis,
1442 Milvvaukee Avė.

Raštininkas — A. Ripkcvičius, 
1681 Milvvaukee Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milvvaukee Ayenue. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milvvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pelny
čių kiekvieno mėnesio unijos salėjo. 
1579 Milvvaukee Avc., 7:30 vai. vak. 
3-čią subalą kiekvieno mėnesio, Ra- 
sbinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakaro.

LIETUVIŲ JANITOR1Ų PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 yV. Floąrnoy St.

A. Tamošiūnas, vicc-pirmi.iikas, 
1632 S. Sevvaror avė. ■ Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas, 
807 S. Spauiding avc.

yyTm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independ.ence Blvd.

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

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag., 
664 yV. 18th St.

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

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

L. Kasparas, iždininkas, 
3117' So. yVcnhvort Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis, turtų sekr.
1604 North avė.

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, Zvvią 
žek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land r ve., arti Milvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 EdiVard Street 

Baubonis 3'., Vlce pirmininkas, 
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Havvland Avc.

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milvvaukee Avė.

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

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

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas. 
402 Lincoln St. 

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

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St.* 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St

. DRAUGIJOS
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milvvaukee avė.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St.
Ant. Rūbelis, teisėjas,

313 Quince St.
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis,

■ R. 35 Box 90.
Juozas Žiliu?, durininkas,

A 614 Market St.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

K. Katkevičiene, pirm. pag.
2252 yV. 22 St.

T. Pabarškienė, nuh rašt.
3429 yValIace str.

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

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

O. Dobrovolskienė, kasos globėja, 
2324 S. Leavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja,
3514 S. yVcntvvorth Avė.

Siunčiant j centrą mokestis, ino- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešim^ 
raštininkei.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, 1LL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

-■ ■ -  - ■■ .— - ...... -

LIETUVIU MOTERŲ PROGRESY- 
V1ŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA I917m.

A. Miščikaitienė, organizatorė, 
3500 So. Emerald avė.

P. Balickienė, nut. raštininkė, 
3443 So. Union Avė.

K. Paberclytė, finansų raštininkė, 
r . 1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted St.
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted St
A. Kubuiienė, kasos globėja.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, VVIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarcvičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt.,
1023. Broadway avė. 

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St. 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broad\vay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
Pėdnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 yV. 21 St.

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin.
664 W. 18th Street.

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas,
\ 1948 String St

Pran. Miklumas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Avė.

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. yVcntworth avė.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas,

2040 S. Halsted St., Chicago.
S. F. Tverijonas, raštininkas,

4828 W. 15 St., Cicero, 111. 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas,

638 W. 18 St., Chicago.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen avė.

M. Žukas, vicc-pirmininkas, z 
1608 W. North Avc.

J. Kalpokas, prot. raštininkai, 
1839 Wabansia avc.

yr. Briedis, fin. raštininkas, 
1049 N. Marshficld avc.

Jur. Kalainė, iždininkas,
1965 Evergreen avc.

G. Moldenhauer, daktaras^kvotčjas, 
1554 yV. Chicago avc.

TAUTIŠKOS DBAUGYSTfiS 
MYLĖTOJU BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

Juozapas Shimkus, vice-prezidciitas, 
10707 yvabash Avc.

Frank Yurkus, jprot. raštininkas, 
3a5 E. Kensington avė.

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią <ickvicno mėnesio, vakare, F. 
Snadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington avė. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

Telephon* Humboldt 1271.

M.SAHUD M. D.
Sena* Rusa* Gydytoja* !r Chlrvr***.

Specialistas Moteriikų, Vyriikij Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISAS: 1579 Milwauk«* Ar*. 

Kampas North Av* , Kambary* Ht. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryt* 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

Kalėdoms Speciališkumai po $5.
šiuos Čeverykus galima 

gauti su guzikais, raiščiais, 
taipgi Vici Kid. Taipjau v - 
dutirrio kurpalio su guzik 
čiais ir raiščiais.

Mes užlaikom pi
lną vile visokios rų 
širs ir kainos pra
dedant nuo $4 iki 
$10. Visi musų če- 
verykai yra Gva- 

rantuoti

Musų Čeverykai Moterims Yra Vėliausių Stailių Ir 
Kainos Yra Vidutinės

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

E
*'*' TYRO MEDAUS Galima 

gauti tiesiog iš lietuviškų farmų 
dideliais ir mažais orderiais.. Kai- 
na — svaras 25c.

> TAIPGI geriausiai pirkti FAR- 
•fi M A per “l KLNINKA”. Rašydami

įdėkite markę atsakymui.

O, Box 96. Hart

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvot tkaadėjimt, , , t 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš aklų. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siavant, tuokari ao 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklu, kuris turi U metij pa
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti suhg jųsų akių h 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TĖMYK1T MANO U2RAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas l«-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 1-ras augltaa.Valandos: nuo B ryto iki I vak. Nedėliom nuo • ryto iii 42 dieną.
Tel. Canal 5131

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygų parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karaliui. 
Išleido J. Ilgaudas. \

1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Daryvin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
5

8.

10.

De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.

‘ Spencer’io Individualizmas. 
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

1840 S. Halsted St
> ’ o
Chicago, III.


