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Rusija gal atnaujins karę
Kariautą už Lietuvos 

ir Lenkijos laisvę

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, January’ 4, 1918, 
as roquired by tne act of Oct. 6, 1917.

RUSIJA GALI PASTATY
TI 3,000,000 KAREIVIŲ.

Raudonoji gvardija jau va
žiuojanti j karės laukų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvius gabena 
Vokietijon

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 191*

RUSAI PIRKLIAUJA SU 
VOKIEČIŲ KAREIVIAIS.

Rusijos darbininkai atmeta vokie 
čių taikos sąlygas

l i ne translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSIJA GALI ATNAU
JINTI KARĘ SU VO

KIETIJA.

Gins revoliucijų ir kariaus 
už Lietuvos ir Lenkijos 
teises. Tarybos dar nėra 
galutinai pertrauktos.

PETROGRADAS, sausio 2.— 
Bolševikų užrubežinių reikalų 
ministeris Leonas Trocki šian
die užreiškė, kad Rusijos darbi
ninkų valdžia nepriims 
čių taikos pasiūlymo.

Trockio užreiŠkimas
rytas prieš centralinį Darbinin
ku ir Kareiviu Atstovu Taryba * * * 
pildomąjį komitetą, kalbaje, ku
rioje jis aštriai pasmerkė “vo- 

pa- 
kad

vokie-

pade

i pasmerkė 
Kiečiu veidmainingą taikos 
siūlymą.” Užtikrindamas, 
Rusijos darbininku valdžia ne
priims tokių sąlygų, jis pasakė, 
kad jeigu cėntralinės valstybės 
nesutiks su laisvu nusprendimu 
savo likimo Lenkijos ir Lietu
vos tautoms, bus reikalinga gin
ti Rusijos revoliuciją. Jis pasa
kė, kad fronto reikalai bus ap
rūpinti, ‘nežiūrint kokių pastan
gų nė butų reikalinga.

Kareiviai gins revoliuciją.
Visų frontų atstovai, kurie da

lyvavo susi rink i m e. pranešė, 
kad kareiviai gins revoliuciją, 
bei jiems reikalinga duonos ir
balu.

Reikalauja perkėlimo taryųb.

Rusijos taikos delegacija ofi
cialiai pasiūlė centralinėms val

prirš nekurtuos paragrafus jau 
paduotose austrų-vokiečių sąly-

Kariaus už revoliuciją.

Pasikalbėjime su laikraštiniu-

tarybos galbūt nebus atnaujin
tos Brest-Litovske, kadangi ru
sai tvirtai priešinasi aneksavi- 
mo principui.

Sustabdymas rusų-vokiečių 
tarybų ir spėjimas apie vokie
čių atsisakymą perkelti konfe
renciją j Stockliolmą, atnaujino

apie atnaujinimą mūšių su la
bai sumažinta armija, 
iš 3,000,000 kareivių.

galbūt

Visi sujudinti.

ir karščiausi taikos šalininkai

atnaujini-

išreiškia nuomonę, kad galimu 
suorganizuoti ir padaryti veik-

. . i naminius

iiiui revoliuciniu principų.

Veda agitaciją.
Izveslija paduoda tekstą bro

šiūros, kurią bolševikai platina 
tarp vokiečių linijose*. Joje už- 
reiškiama, (kad taikos sąlygos 
paduotos centralinių valstybių 
parodo Austro-Vokietijos priža
dus di mokratinės taikos esant 
“nesąžiningais melais”.

Po aprašymui vokiečių veiki
mo Lietuvoje ir Lenkijoje pri
verstiname rekrutavime darbi
ninkų ir šaudyme badaujančių 
slreikieriu. brošiūra sako: €

gelbą tik Kurliandijoj nuo ne- 
hpkenčiamų sergu savininkų, 
vokiečių baronų, kurie turi pro-

kuose”.

Lietuva ir kaizeris.

vakariniame Rusijos paro
je nuo Rusijos revoliucijos

kiečių kapitalu, uždėti Austri
jos monarchiją ant Lenkijos, o 
Lietuvą ir Kurliandiją padaryti 
\Okietijos kunigaikštystėmis. Ji 
užbaigia:

“Rusijos darbininkų valdžia 
niekad negali pradėti tąrybų to
kiais pamatais”.

Visi Petrogrado laikraščiai 
užreiškia, kad vokiečiai ir aus
trai po savaitės laiko nuplėšė sa

cen tralinės valstybes nenori tik-

Kodėl skilo tarybos.
Vokietijos nenoras suteikti 

Lietuvai, Lenkijai, Livonijai, 
Kurliandi jai ir Estonijai teisę 
laisvo apsisprendimo yra uola, 
ant kurios tarybos skilo. Kitas 
taikos sąlygas ignoruoja bolše
vikų vadovai, kurie sako, kad 
Vokietija Įiriešinasi pamatiniam 
Rusijos revoliucijos principui.

Darbininkai atmeta taikos 
sąlygas.

Ctarninko vakare bendrame 
posėdyje centralinio Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tarybų 
pildomojo komiteto, atstovų

Darb. ir Kar. Atst. Taryb. ir at
stovų generales armijos kongre
so demobilizavimui armijos, 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
užreiškianti, kad Vokietijos tai
kos sąlygos yra neteisingos. .Ii 
pasmerkia kai|>o tyronišką Vo
kietijos poziciją linkui Baltiko 
provincijų ir įgalioja valdžių 
padaryti žingsnių perkėlimui at
einančių taikos tarybų j neutra-

Difhs nedaliomis.

KNONVILLE, lenu., sausio 3 
angliakasiai 
dirbti nede-vienbalsiai

kuinų.

Associated Press praneša:
Krizis rusų-vokiečių taikos 

tarybose artinasi ir galutinas jų 
pertraukimas yra netoli. Rusijos 
valdžia reikalavo, kad konferen
cija, kuri turi susirinkti šian
die, butų perkelta į Stockholmą

poziciją linkui užimtųjų terito
rijų. Atnaujinimas mūšių nėra 
negalimai, jei vokiečiai atsisa
kys išpildyti rusų reikalavimus. 
. Pertraukimas‘taikos tarybų 
galbūt išardytų vokiečių pienus 
smarkios atakos vakariniame 
fronte.

Petrograde išreikšta užsitikė- 
jiinas. kad Rusijos valdžia gali 
pastatyti karės lauke armiją iš 
3,00(1,000 kareivių. Bolšeivku C v
raudonoji gvardija, susidedanti 
iš ginkluotų Rusi jos darbininkų.

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, January 4, 1918, 
as rc(|iiired by the act of Oct. 6, 1917. 
^ANGLIJOJ BUS ĮVESTOS 

PORCIJOS.

Kaip tik kabinetas tai

LONDONAS, s. 3. Oficia
liai šiandie paskelbta, kad neuž-

liną porcijų sistema.
Maisto kontrolierius Baron 

Rhondda praneš, kad jo depar
tamentas išdirbo porcijų pienus 
ir kad tas bus pradėta vykinti 
taip greitai, kaip greitai bus ga
utas kabineto patvirtinimas.

Pastaruoju laiku buvo jau
čiamas didelis sunkumas, ypač 
tarp biednesnių žmonių sluogs- 
nių, įgijime nekuriu maisto da
lykų, bet tas buvo dėlei netiku
sio išdalinimo, o ne delei stdkos 
maisto.

Buvo padaryta prirengimai į- 
vedimui maisto kortelių tuoj 
kaip prasidėjo neaprubežiuota 
karė submarinomis, bet pienas 
tapo tūlam laikui atidėtas delei 
pasekmingos liuosnorių porcijų 
kampanijos.

True translation filed with the 
ipaster at Chicago, January 4, 
as required by the act of Oct. 6,

CHINIJOS KARIUOME
NĖ KARĖS LAUKE.

post-
1918,
1917.

Turi 125,000 kareivių Meso
potamijos ir Francijos 

4 frontuose.

NEVY YORK, s. 3. - Dr. Wel- 
lington Koo, Chinijos ambasa
dorius \Vashingtone, kalbėda- 
nisa šiandie į New Yorko vals-

kad Chinija jau dabar turi 125,- 
000 kareivių užpakalyje mūšio 
linijos Mesopotamijoj ir Pran
ei joj. Kada Chinijos komisio- 
nieriai, kurie dabar yra Suv.

iza tarimais savo valdžiai, kas', 
beabejonės, padidįs Chinijos ve-

“Chinija mano daryti viską 
galimų šioje kovoje prieš auto
kratijų”, užreiškė ambasado

ms.r

PETROGRADAS, s. 3. —Kaip 
pranešama, vokiečiai privarta 
išgabeno į Vokietiją 300,000 ci
vilių Lietuvos ir Lenkijos <gy- 
ventojų.

True translation fileil with the post- 
inaster at Chicagč, January’ 4, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

Iš Rusijos
UKRAINOS ULTIMA

TUMAS BOLŠEVIKAMS.

Reikalaujama, kad jie iš
trauktų savo kariuomenę 

iš Ukrainos.

PETROGRADAS, s. 2. ~ Iš 
Kijevo pranešama, kad Ukrai
nos valdžai pasiuntė ultimatu
mą bolševikams, reikalaujantį, 
kad jie ištrauktų savo kariuo
menę bėgyje 24 valandų ir pra
neštų ar jie skaito save esan 
karyje ar taikoje su l kaina.

Siuntimas cukraus ir grudų 
šiaurinę Rusiją tapo atkirstas. 

Apie Steigiamąjį Susirinkimą.
Mažas būrelis delegatų, išrin

ktų j Steigiamąjį Susirinkimą 
šiandie atvyko į Petrogradą ir 
pareikalavo iš liaudies komisa
rų tarybos atsakymo kada bus

kimas.
Konferencijoj visų partijų, a- 

part bolševikų, iš kurių pa si- 
traukė kairieji social-revoliuci- 
onieriai, nutarė, kad steigiama
sis Susirinkimas turi atsidaryti

trečdaliui jo nari.

Pertraukė badavimą.
Buvusios Rusijos valdžios na

riai, kurie dabar yra uždaryti 
Šv. Petro ir Povilo tvirtovėje, 
užbaigė savo badavimo streiką.

Paskyrė tris ambasadorius.
Bolševikų valdžia šiandie pa

skelbė paskyrimą trijų ambasa
dorių į svetimas valstybes. Pa
skirtais vra: ambasadorium Lo
ndone — Litvinov; ambasado
rium Šveicarijoj — Karpinski; 
ambasadorium Švedijoj — Bo- 
rovski-Orlovski. Visi trįs buvo 
ištremtaisiais prie caro valdžios.

Teis kariškuosius atašė.
Bolševikų valdžia atidavė re- 

voliuciniems tribupalams seka
mus karinius atašė už priešini
mąsi bolševikų valdžiai:

Pulk. L. de Maier, Rusijos 
karinis atašė Haagoj; Jachon- 
tov, Japonijoj; pulk. OCEnkel, 
Rusijos karinis atašė Ryme; 
maj.-gen. Jermolevt Rusijos ku
rinis atašė Londone.

Anglija, Francija ir Suv. Val
stijos užklausė bolševikų val
džios, kas bus padaryta su atei
vių turtu bankuose, kada ban
kai bus visiškai nacionalizuoti.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 4, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917.

18 žmonių užmušta
RYMAS, sausio 3. Oficiali* 

italų karės ofiso pranešimas sa
ko: “Priešo aviatoriai
bombas ant Castelfraneo Venc 
to ir pataikė j du ligonbučiu. LS gybė amųniciins. 
pacientų užmušta.” ir apie 20 žmonių.

Vokiečiai klausia kada 
ateis taika.

PETROGRADAS, s. 3. — Ru
sų laikraščių korespondentas, 
kuris aplankė vokiečių linijas 
šiauriu, fronte, sako, kad abiejų 
pusių kareiviai užimti abipuse 
guvia pirklyba.

Vokiečių ir rusų kareiviai ka
da panori eina į buvusią “nie
kelio žemę” ir veda pirklybą 
grynai “už pinigus“ pamatais 
Vokiečiai turėjo pardavimui ta
bako, laikrodžių, šampano, bri- 
tvų ir menkniekių, kuriuos ru
sai noriai pirko.

Rusai gi daro nemažą apyva
rtą pardavinėdami buvusiems 
savo priedams muilą.

Korespondentas priduria, kad 
vokiečiai nuolatos klausinėja: 
“Kada gi ateis taika? Mes esame 
pavargę nuo karės?“

Nežiūrint uždraudimų vokie
čių oficierių, vokiečių kareiviai 
naktimis ateina į rusų apkasus 
ir lošia kortomis su rusų karei-

post-True translation filed \vith the 
master at Chicago, January 4, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,

NEUŽLEIS SAVO VIETĄ
1917.

Rusijos ambasadorius Lon
done neužleis savo vietos 
Litvinovui.

LONDONAS, s. 3. Pasky
rimui čičerino Rusijos ambasa
dorium Londone neįvykus gy
venimai!, kadangi paskirtasis 
vis dar tebėra Čia internuotu, 
Anglijos valdžiai nedavus palie
pimo jį paliuosuoti, Rusijos 
liaudies komisarų taryba dabar 
paskyrė ambasadorium Rusijos 
revoliucionierių Litvinovą. Pas
kirtasis jau ilgus metus gyvena 
Londone ir turi čia plačią pa-

Bolševikų užrubežinių reikalų 
ministeris Leonas Trocki palie
pė Rusijos ambasadai Londone 
atiduoti Litvinovui visus pini
gus ir dokumentus, prigulinčius 
respublikai. Ambasados virši
ninkai sako, kad Litvinov dar to 
nepareikalavo, bet jei jis tai pa
darys, jis vis tiek jų negaus.

Nenori būti ambasadorium.x
Litvinov patyrė apie savo pa

skyrimą vien iš bevieli niu tele
grafu prisiųstos žinios, kuri pa
sirodė laikraščiuose. Jis nega
vo jokių instrukcijų ir atvirai 
sako, kad jis tos vietos nenori. 
Jis užsisakė vietą ant laivo ir 
šiandie mano išvažiuoti Rusi
jon. Jis tikisi išplaukti pirmiau, 
negu ateis paliepimai.

Manoma, kad Čičerinas 
paliuosuotas šiandie.

20 ŽMONIŲ ŽUVO 
t PETROGRADE.

bus

Daug amunicijos sunaikinta 
ekspliozijoj.

Vokietijos valdonai 
sujudinti

Socialistai smerkia valdžios 
politiką

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

VISA VOKIETIJA SUJU
DINTA PERTRAUKIMU 

TAIKOS TARYBŲ.

Valdonai laiko konferenci
jas. Socialistai kaltina va
ldžią. Reikalauja umaus 
sušaukimo reichstago.

jų atsisakyme psaitikėti Vokie
tijos vadovų žodžiais.

Užrubežinių reikalų minisle- 
ris, sakoma, teČiaus padaręs 
“pilną išaiškinimą”.

Sugrįžo į Brest-Litovską.
Pranešama, kad abu, von Ku- 

eblmann ir Austro-Vengrijos 
užrubežinių reikalų ministeris

--------  Litovską, kur jų buvo laukiama
LONDONAS, sausio 2. Si- 'vakar su naujomis instrukcijo- 

t nacija pagimdyta trūkimu tai- )njs

pranešimais iš Amsterdamo, 
nušviečiančiais Berlino žinias, 
sužadino veiklumą Vokietijos ir 
Austro-Vengrijos valdonų ir po
litikų.

Valdonų konferencija.

Kaizeris 
mū bendr
lerį von Hertling.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

KODĖL NEIŠDAVĖ 
PASPORTŲ

rHu-hn vakar priė- 
audiencijoj, kanc-fl

I ield-marš-

Vokietijos valdžia aiškinasi 
kodėl neišdavė socialistams 

pasportų.

la von ni n d e n n u r g, 
generolą Ludendorff, finan
sų ministerį von Roedern ir už- kieti jos užrubežinių reikaų ini- 
rubežinių reikalų ministerį von 
Kiiehlmaiin.

Užrubežinių reikalų komite
tas vokiečių bundesratlio, pir
mininkaujamas grafo von Dan
eli, svarstė apie Rusijos situaci
ją kancelerio rūmuose.

Kancleris von Herling turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su buvusiu

i vyno ministeriu admirolu von 
Tirpitz, o Austrijos karalius Ka-

sakydamas Į rusų protestą, Vo-

nisteris Dr. von Kuehlmann pa
tvirtino Vokietijos atsisakymą 
išduoti pasportus socialištams 
Hugo Hanse, Jurgiui Ledebour 
ir Kari Kautsky, kurie norėjo 
važiuoti į Stockholmą, atlankyti 
neoficialę taikos konferenciją.

Dr. von Ruehhnann pasakė, 
kad šis atsisakymas neturi būti 
aiškinamas kaipo priešinimąsi* 
taikos judėjimui. Vokiečių val
džia manė, sakė jis, kad taikąs

kijos premierą prof. Kucharze- 
wskj.

Reikalauja sušaukimo 
reichstago.

Užrubežinių reikalų ministe- 
rio von Kuehlmann sugrįžimas į 
Brest-Litovsk, po skubaus atsu 
lankymo į Berliną, sakoma; vi
sus nustebino, kaip nustebino jo 
konferencija su reichstago va
dovais, kuriuos jįs greitai sušau
kė.

Sulig pranešimo iš Amsterda
mo, visų partijų vadovai daly
vavo konferencijoje ir jie pra
nešė Dr. von Kuehlmann, kad 
jie laikosi stipriai prie savo rei
kalavimo, kad reichstagas butų 
sušauktas kaip greit galima.

Tikimasi buvo, kad šis reika
lavimas bus svarstomas šiandie 
reichstago komiteto posėdyje, j 
kurį atsilankys kancleris 
Hertling.

Kaltina valdžią.

Konferencijos branduoliu, sa
koma, buvo kalbos pasakytos 
Philipp Scheidemann ir Fried- 
rich Ebertč nuo oficialių socia
listų ir Hugo Hanse nuo nepri
klausomųjų socialistų. Jie pa
sakę von Kuehlmann’ui, kad jo

trukdytas neoficiale konferenci
ja, laikoma tuo pačiu laiku kaip 
ir oficialės tarybos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

GALI KILTI KARĖ TARP 
ISPANIJOS IR VOKIE

TIJOS.

Laikraščiai reikalauja kon
fiskuoti vokiečių laivus.

vori

WASHINGTON, sausio 2 
— Šiandie čia gautuose ofi
cialiuose Rymo pranešimuo
se sakoma, kad gali įvykti 
trūkimas ryšių tarpe Ispani
jos ir Vokietijos. Sakoma, 
kad vokiečių submarinos pa
skandinimas ispanų laivo 
Claudio’ sužadino žmonėse 
reikalavimą padaryti tokį 
žingsnį. Ispanų presą rei
kalauja konfiskavimo 57 au- 
strų-vokiečių intemuotųų 
laivų.

ANGLIŲ RIAUŠES PHI- 
LADELPHIJOJ.

Išsidalino 150 tonų anglių.

PETROGRADAS, s. 3.
nepaprastų aplinkybių kilusia- 'pasakė jam, kad pasakymsa vie- 
iih' gaisre ir eksplozijoj kariniu- na dieną, jog Vokietija nenori 
me sandėlyje! Gutujevski bazoj, Rusijos teritorijų, o sekamą die- 

numetė Petrograde, sunaikinta 1,100 a- ną pasakymas, kad Vokietija 
eroplanų kulkosvaidžių ir dau- nori beveik visos vokiečių kai- 

Kartu žuvo riuomenės užimtos teritorijos, 
pateisina talkininkų diplomatus

buvo pragaištinga taikai.
PHILADELPHIA, Pa., sausio 

3. Anglių riaušes, kurios pra
sidėjo vakar, tapo panaujintos 
šiandie, kada keli šimtai vyrų, 
moterų ir vaikų užpuolė vago
nus, stovėjusius ant Pennsytva- 
nia geležinkelio bėgių ir išplėšė 
daugiau kaip 150 tonų kietųjų 
anglių.
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Lietuvos Atstatymo Bendrove iopdXS, vSX 
parduodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru- 
bliu kursas. Su&iSSy, s. L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION STlhm'NEWTO,IK

Pasarga. — Nauiienų Sveikatos 
, Skyrių veda Daktaras A. Mont- 

yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis abrakinė- 
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių aiktokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus:
Dr. A. Montvid, 3332 W. Nortb 
Avė., Chicago, III.—Red.

Pasilinksminimo "V akaras
Scenoje statoma

“SALAPUTRlS
Nedelioje, Sausio-Jan. 6,1918

Rengia L. S. J. Lygos 2 kp.

P. Pakšto Svetainėje
4837 W. 14th St., Cicero, III

Baliaus pradžia 4 v. popiet Inžanga 25c ypatai. 
Perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare.

Lošime dalyvaus gabiausios Cicero spėkos. Po 
programui bus paleista devyniosdešimts devyni 
maišai juoku. Kviečia m kas tik gyvas atsilan
kyti. " KOMITETAS.

Atsakymai j klausimus.
J. K. i.š Chesler, Pa., rašo: 

“Turiu 08 metus. Dirbu dirb
tuvėj. Apie pusę laiko prisiei
na stovėt ant kojų, o kitą pusę 
sėdėti. Vakarienę valgau dide
lę, nes per diena išalkstu ir pie
ty laike nėra kada žmoniškai 
pavalgyt. Kožna naktį užeina 
raumenų gėlimas ir traukimas 
kojų. Ar galite man ką nors pa
tarti?”

Atsakymas. — .Jūsų amžiui 
stovėjimas per ilgą laiką nėra 
genis dalykas. Užtenka treja- 
______________________ t_________________

tą-krtvrrtą valandų dienoj sto
vėt ant kojų, gi kitą laiko dalis 
turi būti pamainyta sėdėjimu ir 
gulėjimu. Gaukite darbą, kur 
daugiau sėdėt galėtumėte. Va
karienė irgi neturi būti sunki. 
Keikia valgyt biski mėsos (ge
riausiai virtos ir ne kiaulienos), 
duonos su pienu, kokiu nors dar
žovių, išskyrus pupas ir bulves, 
ir galima slyvų arba kitokių vai
sių. Blynui visokie kepiniai, pa
jai, piragaičiai, krakmoliniai ir 
cukriniai maistai turi būti nors 
išdalies vengiami. Bet to, ver

tėtų nueit pas vietos daktarą, 
kad jis plačiau jus patyrinėtų ir 
patartų.

* ,
K. P. iš Chicagos klausia:
“Ar kenkia sveikatai apmari- 

nimas, kokis yra praktikuoja
mas prie operacijų?”

Atsakimas. — Nekenkia. Žmo
gus išsiblaivo ir viskas būva ge
rai. Tik yra atsitikimų, kad tū
li žmonės turi silpnus plaučius 
arba silpną širdį ir gali įvykti 
mirtis arba užsikrėtimas laike 
apmarinimo. Ypač toki daly
kai atsitikdavo, kada apmariui- 
mui buvo vartojamas chlorofor-

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

Tel. Drover 8167.

Didelis Išpardavimas
Jevvelry, laikrodėlių, deimantų, auksinių žie

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

w«-

T

A

o IR KITOS LYRIKOS EILfiS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., ‘ Chicago, HL

mas. Tūlos net visai stiprios ir
Indiana Harbor, I?nd.

Puikus Vakaras su Programų
. Parengtas LSS. 217 ir 201 kuopų

Ned., Sausio-Jan. 6,1918
KOSCIUSZKO SVETAINĖJ

3809 Cedar Str., Indiana Harbor, Ind.
Pradžia 5:30 v. vakare. Inžanga į teatrą 35 ir 50c ypatai; 

Ant baliaus įžanga 35c porai.

su sveika širdim ypatos yra mi
rusios nuo chloroformo įšniau- 
kinio. Bet dabar, kada etheras 
yra vartojamas apmarinimui 
prie operacijų, pavojus išnyko. 
Mirčių nuo apmarinimo neat
sitinka, jeigu tik apmarintojas 
yra nors kiek apsipažinęs su sa
vo darbu; plaučių uždegimas, 
kuris esti kartais apmarinimo

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
8514-16 W. 12th St, arti 
St Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St, Chicago, III.

testai J

Mokytas Mimikas
Scenoje statoma dvi komedijos:

Knarkia Paliepus
pgi bus monologų ir deklemacijt

Maloniai kviečiame visus vietos ir apie- 
linkės lietuvius atsilankyti, o. busite užga
nėdinti. Taipgi pirmu kartu šiame mieste
lyje bus proga išgirsti panelę A. Grušhitę 
grajinant ant korneto solo. Visas pelnas 
yra skiriamas LSS. XII-to Rajono naudai.

Grieš Jos. Grušo Orchestra. i

pasekme, irgi yra išvengiamas 
ir gali būti išvengtas veik visuo
se atsitikimuose, kada ligopįs ne
turi plaučių bei branchų ligos 

-prieš apmarinimą ir kada apma
rintojas žino, kaip vartot etherą. 
Apmarinimas dabar yra toks pa
prastas ir menkas dalykas, kad 
apie jį neprisieina daug rupiu-* 
hs.

Kviečia visus LSS. 217 ir 201 kuopos

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikos 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, III

| TELEPHONE YABDS 5834 g 
|Dr.P.G.Wiegner| 
a Priėmimo valandos nuo 8 ik! 12 r I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. g
g 3325 So. Halsted St., Chicago. R

s=Didelis Maskinis Balius®
Parengtas

VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS 
LAVINIMO KIJURO

Stib., Sausio-Jan. 5, ’18
COSMOPOLITAN SVETAINĖJ 

7938 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 50c ypatai

Gerbiamieji ir gerbiamosios, meldžiam ne
praleisti tos progos, kur bus galima gauti ge
riausios dovanos. Yra paskirta už 300 dolerių 
dovanų, todėl kviečiame į šį Balių, kur turėsite 
daug smagumų. Labai puiki svetainė, kurioj 
lietuviai dar pirmu sykiu surengė vakaru. Tai
gi nepamirškite atsilankyti, o pilnai busite už
ganėdinti. Su pagarba, V. Z. L. K. Komitetas.

Didelis Maskinis Balius
Rengia

VAIKŲ DIENINĖ GLOBA
Subatoje, Sausio 5 d., 1918

MICKEVIČIAUS SVET., 3312 So. Morgan St. 
Pradžia 7 vai. vak.. Inžanga prie durų 50c.

DOVANŲ UŽ $500

LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO

WESTSIDĖJE
PARENGTAS KETURIOLIKOS DRAUGIJŲ 
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO (JAN.) 6 d., 1918.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 West 23rd Place. Chicago, III. 
Scenoje statoma dviejų veiksmų drama 
“NAMINIO LIŪTO LIZDAS”

Svetainė atsidarys 6 v. vak. Programo pradžia 6:30 v. v. įžanga 25, 35, 50c.
l aike pertraukos bu« prakalbos. Po perstatymo dainos ir kiti įvairus pa- 
margmimai.. Kviečia visus atsilankyti Lietuvių Viešas Knygynas.

2222 South Leavitt Street.

Ant. Č. iš Chicagos klausia:
“Ar gali užaugti kiti tonsilai 

vietoj išpintųjų?”
Atsakymas. — Jei tonsilai lie

ka pilnai išimti, jų vietoj kiti 
niekad neužaugs. Bet jei dalįs 
•tonsilų užsiliko po operacijos, 
jos gali tam tikrose aplinkybė
se augti ir didėti ir gali reikėti 
kitos operacijos.

Dr. A. Montvidas.

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

Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktų gauti pigiaus, kaip aš parduosiu.- 

Aš duodu “guaran- 
klee”, kad pas mane 

auksų pirksi, tai 
auksų ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mario 
daiktas ne toks kaip as 

sakau, tai tam duosiu $100 dovanų.
Katrie pas mane yra pirkę pir- 

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

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

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

BEGISTRACIJOS BLANKAS išpil
dau. Atsilankykite vakarais.

Augusi Saldukas,
1 ii i So. California avė. Chicago

2128

. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* yra tai- 
čia*, kada pranyksta 
regėjimą*.

M e i vartojam page
rinta Ophthalmomet- 
•r. Ypatinga dama 
atkreipiama t vaike* 
Valando*: nuo t ryte 
iki 9 vakaro; nedIM 
nuo 10 iki 11 diena- 1

444* So. Ashland Avsaaa, 
Kampas 47 St.

I'elephone Yards 4317

DARBAS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

“NAUJIENOS”
1840 So Halsted St.. Chicago, ID.

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUS1PIRKIT ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TTOJAUS.

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

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentau
rais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturejimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

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

Skourup’o sveikatos 
Mašina

S9.5O
Naudokis šiąja mašina nuo 

šių ligų, kftip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nūs lojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

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

Visus laiškus adresuokite į:

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

P. O F 200 Chicago, III.

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

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į AugštesnįjJ Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, UI.

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.
TURINYS:

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. Šeimyna arba giminingasai kolektyviz

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

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

“NAUJIENOS”
Sn MalRfpd SL. Chicago. III.



Pėtnyčia, Sausio 4, 1918

J Amerikos Lietuvių Gyvenimas į
Musų korespondentų pranešimai

virius, \V. Litilevich. .1. Zupke- 
vicius, A. Cypus, S. Tarvidas, 
.1. Rvslikus, .1. Mezinis, .1. Berno
tas; po 50c.: A. Wihte, J. Ba Rai

valdyba?

INDIANA HARBOR. IND. f menės parengimais! Keletas vy
rukų. keletas davatkų ir kuni-

vo karštų diskusijų klausimu 
kodėl choras nopl’ogresuoja taip

Grand. Rapidiečiai klausia.
*

Grand Hapids, Mieli. Me?

Buvo (kada? N. R.) Lietuvos 
x včiu 82 ros kuopos vakaras. 
Vaidinta “Valkata". Apie tą 
vakarą nerašysiu, pastebėsiu tik 
x ieną dalykėlį. Vakaro vedėjas.

Viso labo $69.50.

ja. Jos organizatorių Kun. bra
zdas. Pamaldos buvo laikomos 
metodistu bažnyčioj, bet “kažin 
-kam“ įskundus, kad kun. S t ra-

kus, žinomas čia tautininkų su-
pa-
pa-
Bi-

INDIANA HARBOR, INI).

sakė, kad p. Sinkus norėjęs 
traukli juos prie tautininkų 
rutės Choro. b<*t kad jie atsisa-

P. Dubicko prakalba. — Kleri
kalų agitacija.

mes į geri). Naujienų Redakciją 
paklausimu, ar nežino ji, kame 
yra Amerikos Lietuvių Chorų 
Susivienijimo (antro Valdyba. 
Musų Choras norėtų prisidėti 
tau Susiv-man, tat norėtume 
gauti artimesnių informacijų

Pas mus visados tokia ma
da. kad programų laiku publi
ka nusiimtų kepures ir nerūky
tų.

Pastaba, žinoma, 
karuose turėtų būt
daroma. O betgi, nežiūrint to
kio persergėjimo, vienas dusių

va

manosi sau. kad jam Įstatymai

pažįsta nė tiek, kiek paprastas

Be .vaidinimo, kunigas Rasis 
Vrary, Ind., pasakė trumpą

kuri “palaiko tautą ir bažnyčią“. 
Apie darbininkų nukalus, apie 
dabartinį pasaulio gaisrą, apie 
gyviausius klausimus, kurie ju
dina visą žmoniją nė neužsimi
nė. Bet. žinoma, jie tas jiems, 
kunigėliams, nei rupi.

—Darbininkų Draugas.

( LEVELAM), OHIO.

įvairumai iš lietuviu

Nariams dalinta

tomų veikalas ‘ Kultūros Istori-

Buvo kalbama ir apie steigi
mą Obio ir Michigan valstijų

kus bus galima šiose valstijose 
įkurti T M D. apskritys, ir pirmas 
steigiamasai tos draugijos kuo

sausio 27 siu metu, (’.levclande. 
(o €

man šeši atstovai.
Tolinus buvo renkama nauja

dvba. Išrinkta senoji, l ik mar- V
saikai nebeapsiėmus pasilikti tė
čiu. kas-žin kas kandidatu i mar-* c

J. Gediminą.

lama jis laikraščio redaktorius.

rėdą siūlo užimti! Dėlto, žinoma, 
susirinkime buvo juoko...

.launimo Lavinimus Ratelis 
•mos sezonu gyvai darbuoja-

Bengiama urnai visa eilė

rengiamos didelės prakalbos, ku
riose kalbėtoju bus Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis.

metodistai atsisakė duoti toliau

jos parapijos žmonės dabar bai
siai supykę ant senosios parapi
jos kunigo Alaburdos, nes spė
ja, kad jis liežuvį įkišęs s kuli. 
Strazdą metodistams įskundęs.

Korespodentas.

čia norėdamas atšaldyti nuo cho
ro narius. Taip dalykams de- 
danlies. Kuopos ('boras nutarė 
nieko bendra nebeturėti su p. 
Sinkum. gi choro vedėju pasi- 
jieškoti kitą. —S. R.

WAUKEGAN, ILI INDIANA HARBOR, INI).

myninį vakarėlį Naujiems Me
tams sulaukti. Vakaras įvyko

pų ir šiaip progresyviųjų žmo
nių doniai.

didelį vakarų ir balių sausio 6,

nulių. Vedėju buvo Juozas Ixtn-

ti. Po vakarienės

ims turim užsibriežli seka
miems aštuonioliktiesiems me
tams naują darbo pieną, naują 
vartoti taktika. Koks tas nau- c
jas pienas ir nauja taktika tin

kad tokių žmonių, kaip

ninkas, o tik priverstas eiti, su 
darbininkais.

jis patsai nieko apie darbiniu-

lus nežino, jeigu jis tokius nie
kus pasakoja. Mes žinome, kad

tęs darbininku švietimui ir ko- i c*
vai už darbo žmonių klesos rei 
kalus. Tokiems ponams Lan
keliams geriau butu nesikišti su 
savo dvylekiu i dalykus, kur jis 
neišmano, ir neklaidinti žino
mų. Ten Buvęs,

RA( INE

lėliu:

sulošta labai gerai. Artojų Vel
nias A. C... kaipo \adovaujamoj 
rolėj, šauniai pasižymėjo savo 
“velniškumu“; kiti, antraeilėse! 
rolėse, taipjau gerai lošė. Kiek 
silpniau sulošta “Apsiriko".

kurių svarbiausią. “Senmergę“, 
p-lė I*',. Kaupinio atliko kibai

Publikos buvo susirinkę pil
na svetainė nepakenkė mat

rengiamą vakarą ir

puikiai pavyko. j pe.
Gruodžio 31 Mirtos ('.boras! Paskutiniu laiku žmonės \ is 

turėjo taipjau parengęs gražų i daugiau ir daugiau pradeda sim-
palizuoti socialistams, tai ir į

naudai.* Dvyliktasai Rajonas 
finansiškai stovi silpnai, o čia

smanų. Reikia stropaus veiki
mo. reikia energingos agitaci-

padengti. Taigi tuo tikslu su
manyta parengti vakaras, kad 
kiek nors kasą papildžius. Vi
si progresyvieji žmonės, kur tik 
prijaučiate darbininkiškam ju
dėjimui, ateikite, ir tuo mus pa
remsiu* tuo paremsiu* socia
listini darbą ir visa darbininku i 4 V c
judėjimą. Nes jeigu n 
Liniukų partija soči; 
lija, išrinksime savo 
šimts arba dvidešimt 
kongresai!, tuo kart

nors de- 
atstovu € 

turėtume

musu darbo žmonių reikalus.
i ‘ ,

O dabar ką ten turime? Kam 
galime pasiskųsti, ir kas nori 
musu balso, musu reikalavimu

C z V €•

išskiriant vieno tik M. Londo
no ne ųiusų draugai, bet tur
čių ir kapitalistų. Turime veik
ti, kad pasiuntus ten savo drau-

apielinkės lietuvius atvykti ren
giamai! vakaran, paremti mus,

rinkimų agitacijoj veikti.

RAS1N, WIS.

. Aukos Lietuvos “Neprigulmy- 
bės Fondui”.

Kilus sumanymui iš Sandaros 
narių 35 kpn kad butų parin
kta aukų išgavimui Lietauvai 
laisvės, tą sumanymą paremda
mi ir padarydami gerą pradžią, 
pažadėjo įstoti į Tūkstantinių 
narių skaitlių šios ypatus: M.

kinlas aukavo po dešimtinę 
ir aukaus kiek vienais metais

Tokiac

tams pasitikti.
daug ir gražaus atsilankę ir va
karas buvo vi< nas maloniausiu.

■laimimo buvo jų parengiamus vakarus etc. vi
sados skaitmeningai lankosi. 
Mat. žmonės supranta, kas jiems 
artimesni.

ligų vyčiai; bet kur jiems susi- Gruodžio 27 LSS 121 k 
yginti su pažangiosios jaunuo- • ('boras laikė susirinkimą.

buvo jau gerai pradėti varyti 
platesnę rinkliavą. .1. Rakutis 
ir M. Kasparaitis vaikščiojo pas 
biznierius ir šiaip inlekminges- 
nius žmones, rinkdami aukas. 
Rinkimas buvo pasekmingas.

Bu- lokiems tikslams prielankus. Vi-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAI TYMO SĄSKAITĄ ( III GAGOJE

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

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BU E ISLAND AVĖ.

\V. KASPAR

šumas, ir kurio lik paprašėm.

KASPAB

M OETTING
prez. t

CIIARIJ

y. E. MĄSIIEK 
prez. I’ilsen Liiinber Co.

.1. PES1IEL
sek r. Turk Mnfg. ('.o.

OTTO KLBIN
prez. Altas

’Brcvving Co.

GEO. C. WILCE 
’>). viee-prez. T. \Vilce

JOZEE SIKYTA
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

maža auka reikalą paremti.
Mes, Barinio lietuviai, aukas 

pavadinome, “Liuosybės Auko
mis". ir mes tikimės, ka.d tie 
musų aukauti centai ant tėvynės 
aukuro bus sunaudojami vien 
tik lam tikslui.

Aukavusiųjų vardai ir auka: 
Po $10.00: M. Kasputis, J. Baku
tis, A. Paikintas; po $5.00: A.

patauskas, \V. Ordinas, J. Mau- 
kiavičia; po $2.00: K. Wišlart;

surengė prakalbas tikėjimiš- 
kais klausimais. Kalbėtoju bu
vo P. Dubickas iš Chieagos. Gai
la lik, kad mažai ((‘Atsilankė 
žmonių. Nesilankymo priežastis 
buvo ta. kad dirbtuvėse, buvo 
užsakyta visiems tą dieną dirb
ti. Prakalbos j žmones atsilie
pė gana gerai. Drg. Dubickas 
pradžioje kalbos ąiškino, kaip 
senovėje žmonės, kurie aiškin
davo religiją, buvo vedami ant

na, deginami ant laužo ir t.p. 
Vėliaus nupiešė tikroje šviesoje

žinotute to S-mo Valdybos ad
resą. malonėkite mums sutrikti 
adresu :Karl Rasikas 318 \V. Lv
ovą rd Si., (ir. Rapids, Mieli.

(Mes apie tai žinių neturime.

Sudegė
Viskas

Jau aš inljeėsii ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pinniaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikincs Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric VVorks & 

Repą i r Co.
2417 W. I5th St., Chicago 

Tel. McKinly 5233.

dyba.

liūs. Ypač smarkiai kritikavo 
kūjo. Maliausko savo “konferen
cijose" daromus užmetimus lai
svamaniams ir socialistams.
Muliauskas savo “konferencijų-* * 
se“ sako kalbėtojas — nesi
drovi mus laisvamanius pris- 
kaityli prie tamsunų ir neišma
nėlių, bet kas-gi kaltas, kad jų 
mokykla-bažnyčia nieko musų 
ueišmokino, kurią mes nuo pat 
mažų dienų lankėme*?

Į prakalbas susirinkusieji ra
miai ir a lydžiu i klausėsi. Pra
kalboms pasibaigus buvo užkla-! 
usla, ar neturi kas klausimų, 
bet tokių nepasirodė. Keletas

minimas prakalbas slankioda- 
mi po sabinius agitavo suardyti 
jas. kaipo “nelegailškas." I'ai

Bet 
plunksnas 

su jais ne

nelegailškas.
esą “socialistu darbai." C v
žmonės tų paukščių
nuo senai pažįsta ir

30 d.

ry, Ind., vakaras.
dramos

tas silpnokai, išskiriant moterų 
ir valkatos roles; kitiems truko

kr lošimo, laikymus užpakaliais >

ke perstatymo žmonės užsilaikė 
nelabai mandagiai. Ant galo.

darbo žmonių ir čionai augusių

sėdėdamas priešakiniuose suo
luose. degino cigaretus ir putė 
durnus žmonėms į akis. O gal 
tai kai “tėveliui" atleistina?

Dilgėlių Vainikėlis.

Telephone Humboldt 1271.

M.SAHUDM. D.
Senes Rusas Gydytojas ir Chlrargae.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milvvaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys ••• 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

Telephonr Yards MIM

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St.» Chicaga 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 t* 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare

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

>14> S. Morgan St. kertė 12 ak. 
Chicago, III.

SPECIAIJSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS!

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. NedOlio- 
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN ;
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tfaomas per 16 m* * 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris. >,

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, v#- 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir LabaratoriJa: 1025 W. 18t» 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 16-—12 pietų, Lr
6 8 vakarais. Telephone Canal 81 It 
GYVENIMAS: 8112 8. Hahtcd Stre*.

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

D r. Ramsę
AKIŲ SPECIALISTAS

akinius, egz.amtPrirenka visiems tinkamus
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milivaukee avė., arti Chicago av. 2ro» 
luljos. VALANDOS: Nuo 0 ižryto iki vaka
rui. Nedėliotnia nuo 9 išryto iki 2 po pietų

Tel. Haymarket 2181

Tol. Arinitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

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

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

galbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

THE NEW RIVER CCMPANY
Operuoja 15 kasyklų The New River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gelžkelių, duoda gerų parupinimą 
karų ir kasdieninį darbų. Geros mokyklos, bažnyčios ir lt. 
Parduoda darbininkams namus lengvu išmokėjimo budu. TI 
KĖDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI l ŽD1R- 
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAl l'I. Gali panaudoti ke
letu gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje į P. O. ANDERSON,

McDonald, w. va.

I
XPIRMA NEGU PIRKSI (iAUK MUSŲ KAINAS 

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

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Iii.

L0K15 | 
š Lietuvių legenda. _ ę
X Labai indomus pasiskaitymas iš užra- 
X šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
X vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės. 
g Kaina 15c.1 “NAUJIENOS”
š 1840 S Halsted St.,_______ Chicago, III.s
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Didžiausias šios die

liliIftlMilililIilflRI
R iiliiroilil'Attl
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(

nos klausimas yra | 

Socializmas j 
Socializmu šiandie i
užimti visi, kurie a 
t i k visuomenės j 
klausimais inte- Į 
resuojasi. O kas Į 
gi jais nesiintere- T 
suoja, kam jie ne- X 
rupi? Nebent tik x 
tamsiausiam žmo J 
geliui, kurs apsk- I 
ritai nieko nežino i 
ir nieko nenori ži- | 
noti. a

Socializmas di- | 
skusuojamas »u- Ž 
sirinkimuose; ctt- ♦ 
skusuojamas spa- f 
ūdoje. ApiesocJ- |

_____ ____ alizmą kalba soči- i 
i alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- z 
j'tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. < 
1 Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- + 
X suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- { 
I kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. | 
I Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- t 
| alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO ! 
| MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet i 
X parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip Ž 
i gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku T 
| ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. IZ Patariame todėl kiekvienam tų knygą įsigyti. I 

Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis i 
I raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- j 

ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- z 
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių I 

dailininkas p. Jonas Šileika. |
Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- | 

dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- t 
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- I 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; j
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. |

Pinigus siųskite adresu: X
NAUJIENOS |1840 S. Halsted St., Chicago, III. j

Garsinkis ‘Naujienose'
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News
1‘uhlished Daily VRcept Sunday by 
The l.itiuianian Nr\vs Pub. Co., Ine.

1810 SO. KALSTEI) ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone ( anai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nrdčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove. 1810 S. Halsted St.. Chicago, 
UI.—.Telefonas: ('.anai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j e- -pačiu:

Metams ....... . ...................
Pusei meto ........................ y-j?"
Trims mėnesiams ............. ,
Dviem mėnesiam ............... »-4o
Vienam mėnesiui................

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kojiija .......................... y,j
Savaitei ................................... r‘-
Mėnesiui ............. ?.............  •ou

Suvienytose Valstijose, n|i‘ (’hieagoje.

Dviem Imėnesiam ............. 1--V
Vienam mėnesiui ..................

Kanadoj, metams ................. 7.00
Visur kitur užsieniuose.........8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespomlentų prašome 
.siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia k rasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšohis apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma lik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos Į 

į Straipsniai j

Patariame kiekvienam ą- 
tidžiai perskaityt L. B. Bou
din’o straipsnį apie Rusija 
(Apžvalgoje). Jisai gal yra 
perdaug pesimistiškoje dva
sioj parašytas, bet jame yra 
daroma rimta pastanga be
šališkai išaiškint dalykus.

Amerikos lietuviams soci
alistams atėjo laikas pasta
tyt ant diskusijų suokalbių 
taktikos klausimų. Jisai pas 
mus dar nebuvo plačiau gvi
ldentas, nors praktikoje jau 
senai priseina su juo susi 
durt. Reikia žinot, kad da
rbininkų judėjimo istorijoje 
tas klausimas sulošė milžini
šką rolę. — Ar darbininkai 
gali tikėties atsiekti savo ti
kslo — pasiliuosavimo nuo 
kapitalizmo vergijos — slap
tu sumoksiu keliu, ar ne? v A

Didžiuma musų laikraščių 
savo kalėdiniuose ir nauja
metiniuose numeriuose gi
riasi: “Mes visomis jiegomis 
kovosime už brangią Lietu
vos laisvę”. Bet kaip jie ko
vos, tai nepasako. Pataria 
seimą šaukt; bet kaip sei
mas galėtų kovot, taip-pat 
nepasako. Lengviau pasi
girt gerais norais, negu pa
sirodyt gerais darbais.

“Naujienas” globoja ypa
tinga autoritetų malonė. Už 
tai, kad išspausdinome be 
angliško vertimo Bulotos te
legramą (kuri tilpo taip-pat 
daugelyje laikraščių), gavo
me persergėjimą. Už tai, 
kad be vertimo išspausdino
me Globos pranešimų dalį, 
kurie tilpo ir kituose laikra
ščiuose, taip-pat gavome pe
rsergėjimą. “Tėvynėje“ til
pusias ištraukas iš “Lietu
vos Aido“ turėjome versti, 
kad išvengus naujų perser
gėjimų arba dar blogesnių 
nemalonumu.

Vargiai kas galėjo taip 
suvilt rimtesniųjų S.L.A. na
rių pasitikėjimą, kaip prezi
dentas, p. St. Gegužis. Nė 
pirštu žmogus nepajudino, 
kad išvems politiką iš S. L. 
A. priešingai, net
rr4 didino. Jei-

'inuiku San 
ridentu,

tai butu gerai; bet dabar tai 
išeina nei šis, nei tas.

Socialistai ketvirtoje Chi- 
cagos wardoje dar iki šiol 
neturi kandidato j “alderma* 
nūs. Kame dalykas? Rei
kėtų jau kampanijos darbas 
pradėt, šį pavasarį darbi
ninkams gali juk priseit ne 
tiktai kovot už savo kandi
datus, o ir už tai, kad rinki
mai nebūtų atidėti. Miesto 
korporacijos apie tai jau se
nai svajoja.

Apžvalga
Trtie translalion filed \vith Ihe post- 
niasler at Chicago. January I, 1918, 
as i’eąuircd by Ihe act of Oct. 6. 1917.

RUSIJOS REVOLIU
CIJOS TRAGEDIJA.

Paskutiniame “The Class 
Struggle”, mėnesinio kairių
jų socialistų žurnalo, nume
ryje išspausdinta labai įdo
mus jo redaktoriaus, L. B. 
Boudin’o, straipsnis apie Ru 
sijos revoliuciją. Tas strai
psnis labai skiriasi nuo pa
prastų raštų apie minėtą te
mą tuo, kad jo autorius su
silaiko nuo vienos arba ant
ros kovojančiųjų Rusijos 
partijų gyrimo arba smerki
mo ir stengiasi išaiškint da
lyką, v C

L. B. Boudin, nežiūrint to, 
kad jisai yra pripažintas 
kairiojo Amerikos socialistų 
sparno vadas ir, kaipo tok
sai, nepailsta atakavęs “o- 
portunistą“ Hillquitą, aiš
kiai už reiškia, joge i jisai 
skaito ištikimais revoliucio
nieriais ir socialistais kaip 
Leniną su Trockiu, taip ir 
Skobeleva su Cerėtelli ir 
Čcheidze. Jisai visai netiki, 
kad pastarieji trįs asmenįs 
ir jų bendraminčiai butų pa
virtę “buržuaziniais pacifi
stais”, o juo mažiau—“im
perializmo tarnais“. Jisai 
rašo:

Dalyko tiesa yra tame, 
kad abidvi socialistų frak
cijos yra auka žiauraus li
kimo, kuris sudaro Rusi
jos revoliucijos tragediją. 
Kada įvyko Rusijos revo
liucija, tai Rusijos revo
liucionieriai, kurie buvo 
taip-pat socialistai ir in- 
terancionalistai, atsidūrė 
priešais dilemą (uždavi
nį), kurios nebuvo galima 
apeiti ir kurios abu ragu 
buvo prikrautu pasekmė
mis, grasinančiomis dide
liais pavojais revoliucijai, 
Senasis carizmo režimas, 
kurį jie nuvertė, ir senasis 
kapitalizmo pasaulis, kurį 
jie tikėjosi ir stengėsi nu
versti, užkrovė ant revo
liucijos karę, su kuria ji 
buvo ankščiausiai surišta, 
iš kurios ji gimė ir kurią ji 
buvo pašaukta likviduot. 
Tęsti karę reiškė tarnauti 
kapitalistinio imperializ
mo naudai ir ilginti gyve
nimą kapitalistinės siste
mos, su kuria jie buvo da
bar pasiryžę kovot viso
mis jiegomis, kuomet ta
po prašalinta iš jų kelio 
reikalas kovot su Rusijos 

/autokratija. Bet padaryt 
taiką reiškė suteikt perga
lę aršiausiai imperialisti
nio kapitalizmo ir milita
ristinės autokratijos kom
binacijai pasaulyje ir, gal
būt, prirengti dirvą cariz
mo atgaivinimui Rusijoje.

Kaipo principe klausi
mas, ta problema galėjo 
būt išrišta visai lengvai. Ir 
ištiesų buvo paskelbti tam 
tikri, pritaikyti prie ap
linkybių, principai. Rusi
jos revoliucija principia- 
liai atmetė separatinę tai
ką su Vokietija: Rusijos 
demokratija nenorėjo tai-Į 
kyties su vyriausiąja au-( 
tokratija pasaulyje ir duo

ti jai progos pergalėti ry
tines demokratijas. Ru
sijos socialistai, be to, ne
norėjo priimti egoistinio 
nacionalizmo politiką ir 
išgauti taiką tiktai sau. 
Rusijos revoliucija todėl 
nutarė stovėt kovos lauke. 
Bet tiktai tuo tikslu, kad 
užtikrinus taiką, kuri bu
tų teisinga visiems — ka
dangi revoliucinis proleta
riatas nežino skirtumų ta
rpe “draugų” ir “priešų” 
(t. y. tarpe “draugiškų“ ir 
“priešingu“* tautų. “N.“ 
Red.).

Bet kaip įkūnyti tuos 
principus praktikoje? Ko
kios jiegos anapus Rusijos 
rųbežių galėjo padėt Ru
sijos revoliucionieriams į- 
vykdint šitą programą gy
venime?

Čia tai ir buvo tikras 
keblumas. Čia yra ta uo
la, ant kurios suskilo Ru
sijos revoliucijos jiegos.
Iš šitų išvadžiojimų skai

tytojai mato, kad Boudinas 
pripažįsta pamatiniu Rusi
jos revoliucijos keblumu už
sienio politikos klausimą, ir 
kad, jo nuomone, svarbiau
sia dėl šito klausimo persi
skyrė Rusijos revoliucionie
rių keliai. Ta mintis kele
tą kartu buvo išreikšta ir 
“Naujienose”.

L. B. Boudin toliaus rašo:
LViena dalis (revoliucio

nierių) — “vidutinieji” 
(arba nuosaikieji) — dėjo 
savo viltis ant Vakaru Eu
ropos ir ant Suv. Valstijų. 
Demokratinių šalių žmo
nės, juk negali geist užka
riavimų ir pažeminančių 
taikos sąlygų užkrovimo 
ant savo priešų, kurios pa
darytų negalimu daiktu ti
krą susitaikymą ir pasto
vią taiką. O kadangi ši
tie žmoneš valdosi demo
kratiškai, tai jų valia tu
ri paimti viršų ant valios 
specialių interesų ir impe
rialistinių klikų, kurios 
rastųsi pas juos. Demo
kratinės liaudįs privers 
savo valdžias priimt tai
kos be pergalės formulą, 
taikos be aneksijų, be pi- 
nigiškų Uiusmių ir su pil
nu pripažinimu visoms 
tautoms teisės tvarkyt sa
vo likimą.

“Kraštutinieji” skyrėsi 
nuo “vidutiniųjų“ ne savo 
tikslais arba siekiniais, 
bet pasirinkime tų prie- 

* monių, kurias jie skaitė 
tinkamomis savo bendru V 
tikslų ir siekinių įvykdini- 
mui. Lenin, Trocky ir jų 
draugai netiki kapitalisti
nėmis “demokratijomis.” 
Jie iš pat pradžių buvo įsi
tikinę, kad iš valdančiųjų 
klesų vadinamosiose “de
mokratinėse” šalyse nega
lima daugiaus tikėties pa- 
ramosJJkros;-^ųsingos ir 
demoKrafinės taiKbą judė
jimui, kaip iš paties kaize
rio VVilhelmo arba Rusi
jos caro. Vienintelė jų tai 
kos viltis todėl guli visuo
tinoje revoliucijoje — to
kioje, kaip ta, kurią tik- 
ką padarė buvusieji balto
jo caro pavaldiniai. Spren
dimo balsas priklauso Vo
kietijos darbininkų klesai. 
Jeigu Vokietijos darbinin
kai sukiltų, Rusija ir Vo
kietija galėtų padaryt tai
ką, kuri tuomet neišven
giamai pavirstų visuotina 
taika. Bet ar Vokietijos 
darbininkai sukils? Lenin 
ir Trocky yra plinai įsiti
kinę, kad jie sukiltų, jeigu 
tiktai tinkamai prieitum 
prie jų.

Išpradžių buvo “nuosai
kiųjų“ eilė. Darbininkų ir 
kareivių atstovai parėmė 
juos, ir Kerenskio valdžia 
tapo suorganizuota. So
cialistams vadovaujant, ji 
stengėsi įvykdint savo ka
rės likvidavimo progra

mą, bet jai nepavyko nė 
tiek, kad jos balsas butų 
prideramai išklausytas jos 
“draugų” teisme. Ji ga
vo atvirą lekciją iš “dara
ktoriaus” Washingtone. 
Nuo jos atsikratė gražiais 
žodžiais miklusis p. Lloyd 
George. Ir pagalios, gru- 
bijonišku ir užgaunančiu 
budu parodė jai josios vie
tą p. Julės Cambon—kal
bėdamas talkininkų vald
žių vardu.

Kuomet “vidutiniuo- 
sius“ spardė ir stumdė jų
jų “talkininkai” Paryžiu
je, Londone ir Washingto- 
ne; kuomet jų reikalavi
mai, kad senosios sutartįs 
butų peržiūrėtos, tapo at
mesti, ir jų prašymai, kad 
jiems butų leista susirinkt 
Stockholme, paniekinti, — 
tai jų kreditas revoliuci
nėse Rusijos miniose ėjo 
mažyn. O kada p. Cam
bon rėžė jiems į veidą, pa
skelbdamas, kad Skobele- 
vas nebus net įleistas į tal
kininkų konferencijos 
šventnamį Paryžiuje, tai 
jų įtekmė visai pasibaigė.

L. B. Boudin tečiaus neti
ki, kad geresnį pasisekimą 
turėtų bolševikai. Juos ėmė 
remt Rusijos žmonės, kada 
jie pamatė, kad talkininkai 
nesukalbami; bet bolševikų 
viltis ant Vokietijos darbi
ninkų sukilimo esanti, pasak 
B., be pamato. Todėl anks- 
čiaus ar vėliaus jie turėsią 
pulti. Bet autorius bijosi, 
kad bolševikų puolimas gali 
reikšt Rusijos revoliucijos 
pralaimėjimą. Jisai sako:

Bolševikai — taip gal
vojo Rusijos darbininkai 
ir kareiviai arba bent la
bai didelė jų dalis — ma
toma, sakė tiesą. Visos 
valdžios ir valdančiosios 

/■/ 

klesos yra vienodos. Ka
pitalistinė ‘demokratija” 
yra prieštaravimas savy
je. Tokio dalyko tikreny
bėje nėra. Mes jau gana 
žaidėme “vidutiniųjų” po
litika, maldaudami ir pra
šydami pp. Wilsono, Lloyd 
George’o ir Co. priemenė
se. Duokime dabar pro
gos bolševikams išmėgint 
kariaujančiąją jų taktiką; 
gal-but mums geriaus sek
sis. Kadangi “demokrati
nių“ šalių valdžios suvylė 
mus,, tai pamėginsime da
bar kreipties prie centra- 
lių autokratinių valsty
bių liaudžių.. Nes, kiek 
mes numanome, jos gali 
jau būt pribrendusios prie 
revoliucijos, taip kaip ir 
mes buvome pribrendę de
vyni mėnesiai atgal, nors 
iš paviršiaus nebuvo to 
matyt. Šiaip ar taip, mes 
nedaug ką tegalime praki
šti — tai kodel-gi nepamė- 
gint?

Mėginimas pabaladot į 
Vokietijos darbininkų kle- 
šos duris ir paragint ją 
prie visuotinos ir demo
kratinės taikos, kuomet 
viešpataujančios talkinin
kų klesos ir valdžios neda
vė jos — paprastai vadi- 
damas “bolševikų sukili
mu“ — privedė prie gink
luoto susirėmimo, kurio 
liudytojais mes dabar esa
me. Tatai yra pirmoje ei
lėje susiėmimas tarpe dvie 
jų revoliucinių frakcijų, 
kurios skiriasi viena nuo 
antros ne tiek revoliucijos 
tikslų ir siekinių klausi
me, kiek priemonėse atsie
kti taikai, kuri yra būtinai 
reikalinga Rusijai, kad iš
saugojus jos revoliucijos 
laimėjimus. Ant nelaimės, 
šitom dviem frakcijom ne
galima ir neduodama pro
gos atlikt savo kovą be 
kliudymų. Civilė karė, 
skaldydama revoliucinius 
Rusijos elementus, negali 
nenešti naudos reakci- 
niems šalies gaivalams

stiprinant mobilizuojamas 
kontr-revoliucijos jiegas. 
Po bolševikų mėginimo pa 
daryt “sukilimą” pereitą 
liepos mėnesį tuojaus sekė 
Kornilovo “maištas”—pir
mas rimtas judėjimas lin
kui kontr-revoliucijos. Boi 
ševikų sukilimjui nepavy
kus, Kerenskis pasikvietė 
juos į pagelbą prieš šitą 
pirmųjų kontr-revoliuci
jos mėginimą — ir suvie
nytos revoliucinių elemen
tų jiegos parodė, kad jos 
gali apsidirbt su kontr-re
voliucijos pavojum. Bet 
dabar bolševikams pasise
kė nuversti Kerenskio val
džią; elementai, kurie jį 
rėmė, turi dabar remties 
Kornilovu, jeigu jie nori 
apsireikšt apskritai, ir tuo 
budu stiprinti reakciją. 
BeL jeigu socialistai ir ki
ti radikaliai elementai ir 
atsisakytų eiti išvien su 
Kornilovais, Miliukovais 
ir panašiais gaivalais, kad 
išmetus iš pozicijų bolše
vikus, tai nup to dalykai 
visviena nepersikeistų. 
Kornilovu yra ir Miliuko- 
vų taip-pat, ir dar kitų ar
šesnių už juos gaivalų. Pa
sitraukus ne-bolševikiš- 
kiems revoliucijos elemen
tams iš kovos lauko — jei
gu tatai galima sau įsivai- 
zdint — tiktai pabrėžtų 
kontr-revoliucinį pobud 
spėkų, einančių prieš bol
ševikus, ir tuo budu nule
mtų pragaištį revoliucijai 
tame atsitikime, kad tos 
spėkos laimėtų, kas, ro
dos, yra neišvengiama.

Bet tai dar ne visa. Jei
gu tatai butų visa, tai dar 
mes galėtume turėt šiek- 
tiek vilties — su džiaugs
mu matydami, kaip bolše
vikų vadai iki šiol drąsiai 
ir gabiai vertėsi sunkiose 
sąlygose, įgydami užsiti- 
kėjimo tarpe revoliucinių 
elementų Petrograde ir 
šiauriuose apskritį Blo
giausia tečiaus yra tai, 
kad net ir visiškas bolše
vikų laimėimas neduotų 
išgelbėjimo. Mes esame į- 
sitikinę, kad jeigu bolševi
kai butų palikti ramybėje 
ir jiems butų duota proga 
išbandyt savo taktiką — 
kas butų geriausis dalykas 
prie dabartinių aplinky
bių—, tai jie labai greitu 
laiku atsidurtų lygiai te- 
nai-pat, kur buvo Kerens
kio valdžia po šešių mėne
sių kovos už teisingą ir de
mokratinę taiką. Nes, jei
gu neatsitiks netikėtas'aa- 
lykas, tai Rusijos “kraštu- 
tiniųjų” viltims, kurias jie 
deda ant Vokietijos prole
tariato, lemta taip-pat ne
išsipildyti, kaip toms vil
tims, kurias “nuosaikieji” 
dėjo ant Europos ir Ame
rikos “demokratijų”.

lių” 296 num. Tuo-gi tarpu 
nė tame, nė kituose “Naujie
nų” numeriuose tokių žodžių 
visai nėra. Vadinasi, Šukys 
tiesiog MELUOJA.

J ką tai panašu? Pirma 
šmeižtais ir melais stengda
vosi apjuodint “Naujienas” 
didis “revoliucionierius“ Vi- 
dikas per “Kovą”; o dabar 
tą patį nešvarų darbą ima 
varyt Sąjungos pasamdytie
ji darbininkai per lapelius. 
Ar iš centralinių Sąjungos į- 
staigų niekados nebus išva
lyti tie nešvarumai?!

Pranešimas. •

MOKĖDAMI, kad Naujie- 
nos butų deramas ir mu

sų moterims, šeimininkėms 
dienraštis, įvesime specialiai 
joms praktišką skyrelį.

Nuo rytdienos, kas du ar 
tris kartus savaitėje, musų 
moters ras Naujienose ma
dingų moterų, mergaičių ir 
vaikų drapanoms siūti .pa
vyzdėlių. Pavyzdėliai eis 
numeriais. Moters, norėda
mos sulig parodytu pavyzdė
liu pasisiūti namie sau, ar 
vaikams, rūbą, galės gauti 
Naujienose pilną tokiam rū
bui susikirpti pavyzdį (pat- 
tern). Visa, kas reikės da
ryti, #tai tik parašyt mums 
laiškelį: paduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir 
pridėti 10 centų 1 markėmis 
persiuntimo lėšoms padegti.

Mes manome, kad tai bus 
labai naudingas moterims 
skyrelis ir jos sugebės prak
tiškai juo naudotiės.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

-Kazimieras Gugis
j ADVOKATAS
| Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose
I fietp ir ctvtliiknose teismuose. Daro
| visokius dokumentus ir popieras.

| Namų Ofisas:
| IMI 5. Halsted St.
į /Ant trečių lubų
| Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 I learborn St.

Hll-ll HrUty Bldg.
Tel. Central 4411
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EMOKYKLA
9K5

Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli
škai kalbeli, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių

I Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
* ritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve

nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
(narna lietuviškai

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ I
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Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų. e
Visur reikalinga daug kirpė

ją, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėją. Taipgi 
preserią ir siuvėją elektros ma
šinomis. , Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Ją- 

su mierą—bile stailės arba dy
džio, iš bile madą knygos.

Maatgr Denigning School
J. F.iKasnicka, Perdėtinia 

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

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

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

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku į i' 
“Naujienų” Ofisą, pažymėda
mi No 160.

VALENTINĘ DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

TELEPHONE YARDS 272i

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ii Chirurgas

3315 S. Halsted St , Chicag<

Milda Teatras
* VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras I5c. Balkonas 10c.
Prie šią kainą priskaitoma ir 

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

KADA TAM BUS 
GALAS?

Vakar matėme pluoštą la
pelių, kuriuos išsiuntinėjo 
L.S.Š. kuopoms Sąjungos se
kretorius ir “Kovos” admi
nistratorius, prašydami są- 
jungiečių pagelbos byloje. 
Mes nesuprantame tečiaus 
tų dviejų žmonių logikos, 
kad juodu savo atsišauki
muose nesidrovi šmeižti so
cialistų laikraščių, kuriuose 
buvo aprašyta “Kovos” inci
dentas. Ypatingai bjaurus 
yra lapelis, po kuriuo pasira
šo J. Šukys. Už tai, kad “Ke
leivis” su “Naujienoms” pa
smerkė bailų ir nedorą “Ko
vos” redaktorių pasielgimą, 
tai jisai prasimano, kad tuo
du laikraščiai “išteisina val
džios agentų užpuolimą”! 
Jisai, prie to, paduoda, tary
tum citatą, šitokius žodžius: 
“Šitokiu keliu einant, kaip 
‘Kov0’ ėio 4 ’^io tokio, o 
ne k’’

• • . ■ b • . *■ • •pr ’ uo
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Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 902-904 National Llfa BU»., 
29 So. La Salia StM Chiear*. ID.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir • ubą to* vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numariu: 
!••• MILWAUKEE AVKM Chica«a, UI.

Tai Humboldt 97.

| Nariai Cook County Real Estate Tarybos i 
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas .
I Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir Į 

. maino namus, lotas ir farmas.
; Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

■ 751 W. S5ta gatvė
kampas Halsted Drover 244J į

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris* 
tikrai pngelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. i

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
ra branginti iki 35 centų maža buteliuką ir iki 65 centų 
s W didclj.lįn Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
I n gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- l.ffl duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
lw už pigesnę čienią| - (Į Sj Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

wi .pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
□; butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis

,.LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
M Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 

| 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-ttO Wa8hington Street, New York
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Smuikelis»

Mergužėle. Neverk...
Mergužėle, neverk, bent gailėkies akių. 
Ir gražiosios širdies, ir giliųjų jausmų. 
Gal verki, kad tave jau meilužis apgavo 
Ir piktu žodeliu širdį įžeidė tavo? 
Tai neverk, nedejuok, susirasi sau kitą. 
Iš bernelių jaunų, kur tave 
(lai vėl kalbos žmonių taip

(lai galvelė nuvargo, kai dar 
Ilgas vargas ir triūsas gal č 
Vis sakysiu neverk, palukė
Juk tos ašaros vien tiktai ašaros vaiko.
Bet jei verksi, kuomet po turtuoliu langais 
Mirs varguolis badu su mažučiais vaikais.

Ir stipriais grandiniais silpnas rankas sukals
Tuomet bėk prie manęs, prišiglausk prie 
Aš bučiuosiu, bučiuosiu ašarėles auksines

Nauju Taku”)

Klajūnas.
DAINELĖ

Ir naktį, ir kasdieną
Aš mintiju tik vieną:

Ką veikia mano mergelė?
Bet širdį mano jauną
Tos mintįs vis apgauna—- 

Išeina vien tik dainelė.
le naktį, ir kasdieną 
Jaučiu, kad myliu vieną— 

lik savo, savo mergelę

Bet, deja* širdį jauną
Tos atjautos apgauna—

Tai šelme, mano dainelė!
Ir naktį, ir kasdieną

Gera .oi, mano mergelė 
z r Bet dvasią, širdį jauną 

Ir guodžia ir užgauna /

Adomas Juodasai

Nuostabią svajingą tylą 
Atspindi jausmai.

Žavinčiai, linksmai;

Ir žiogelių turuliukai
Po gėlių skara

Skamba, it garsai mažiukai, 
lt sapnų lyra;

O šešėliu si lindaic

>ypsos mąstančiam poetai

(Iš “Aušrinės”)

Gailesio Šaltinis
(Indijos legenda).

Gimalajo kalnuose, netoli nuo 
Kėši m iro 
tas ir

slėnio, gyveno moky- 
maldingas vienuolis. 

Smarkiau už visus kitus žmones 
pamylėjo jį dangaus valdonas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
u nius, Imigrantus ir remia visus- prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
0 truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

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

ipspito.
labai išbaugino,
10 vargšę merginą.?
>as nevyko,
o už dyką?
c dar kiek laiko.

v

Magadeva, dėlto kad nebuvo ly
gaus Tagarnatai smarkiu pas
ninku ir gilia malda.

Lipo Tagarnata ant viršūnės 
ąugšciausios uolos, ir per valan
das, kada stebuklingoji naktis 
apsubdavo pasaulį, o žibančios 
žvaigždės su tylute meile žiu 
Įėjo į žemę, karšta vienuojio 
malda kilo prie Magadevos so
sto.

Ir kada iš už tamsių viršūnių 
amžinų medžių prasimušdavo 
pirmos auksinių spindulių strė

sma giesme sveikino
<
v ertoj ą lėkė Tagarnatos malda.

Ir valandomis, kada balo ži-
i

1*1 vakarų pašvaistės gaisras
kjada tylutytės mimozos gėdin- 

ieną,— pas didijį pasaulio sut-

rausvi debesėliai palcngvėlio 
tirpo n e a p i m a m o s e 
skliauto platybėse ir visa gamta, 
rengdamos miegoti, klaupės 
pfieš Magadevos didybę vieniu 

meldėsi Tagarnata.

Pakilo, suūžė audra, ir švie
siais žaibavimais atėjo Magade- 
va, ir pasigirdo jo balsas, ir au
dra nutilo, ir žaibai paklusni at
sigulė pas jo kojas. Ir pasakė

— Mirštamasis! tavo malda 
sukrutino mano sosto papėdę, 

vo kelių, ir visi trįs pasauliai ju
da, drebą. Pasakyk, ko tau rei-

tarė Tagarnata žmonės 
nunešti

šviesos tėve, pasaulio val
dove 
kenčia sopulius, tigras 
kūdikį nuo motinos, saulė degi
na artojo naudą, tvanas ardo jo 
gyvenimą. Padėk vargšams 
žmonėms, šviesos tėve, padėk 
jiems, pasaulio valdone.

Ir tarė Magadeva, ir jo balsas 
buvo ramus ir meilus, ir tylus,

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

Kaip upeliuko sriovenimas, ir jo 
žodžiai buvo, kaip vieversėlio 
giesmės.

- AŠ negaliu duoti laimės 
žmonėms (hito, kad pačiuose 
žmonėse yra laimės ir nelaimės 
šaltiniui; bet aš duodu tam galę 
ir valdžią, kokią tik gali žmogus 
panešti; tik, padėk žmonėms, ir 
tebūva tatai tau dovana.

Ir nuėjo Tagarnata pas žmo
nes ir liepė jiems susivienyti ir 
perkasti per savo laukus grio
vius, ir išvesti didį griovį vyriau
siajame vandeniui nubėgti ir 
padirbti vietų vandeniui stovėti. 
Paskui jis išmokė žmones užsi
ėmimų ir meno ir paliepė jiems 
visada gyventi išvien, viena did
žia tauta, kad nebijotų nei pik
tųjų žvėrių, nei tvanų, nei karš
čių.

Ir pamatė Tagarmata, kad vi
sa, kas buvo jo padaryta, ym.ge- 
ra. ir prisipildė jo siela tyriau
sio <lži;» tiesino. Pnlttiiiiino jis 

žmones ir užėjęs ant Ginialajo 
viršūnės, išsitiesė prieš Magade
vą su karšia padėkos malda.

Ir pasikėlė iš žemės garai, ir 
susirinko į debesį, ir uždengė 
jis visą kalno viršūnę, ir Tagar- 
nata pasidarė nebematomas.

Praslinko melai, praslinko 
amžiai, praslinko tūkstančiai 
metų.

Ir štai, išsiskirstė debesis, kurs 
slėpė kalno viršūnę, ir pasirodė 
Magadeva prieš Ta gania tą.
griaustinio ir žaibo pasidarė jis, 
ir tylus liūdnumas buvo ant jo 
veido. Iii tarė Magadeva:

Žiu^k.
Ir pažiurėjo lagarnata į slė

nį, ir džiaugėsi, nes jis buvo kaip 
žydintis sodnas. Pievos žydėjo 
melsvai-žalia žole, riebios avys, 
karvės ir plona vii nes ožkos ra
miai ganės ant pievos, vėjalis 
bangavo paaksintas dirvas ir pu
tė bure s lengvų laivų, greitai bė
gančių kristalo bangomis. Nu
silpę vaisiai lenkė prie žemės ap 
sunkintas medžių šakas, o tarp 
želmės, didžiuodamies, žibėjo 
aukšti iškilmingų rūmų murai.

Lštikrųjų, tai žemės rojus!
sušuko džiaugdamos Tagar

nata.
Žiūrėk! — atkartojo Magadc- 

va.
Ir atsidarė Tagarnatos akįs, 

ir širdis jo prisipildė gailėjimo 
iš gėdos. Jis pamatė vargšų 
grinčiutes, išgirdo pavergtųjų 
dejavimus, pamate" rankas, pū
slėtas nuo sunkaus darbo, ir ran
kas, išlepintas turto, atsidarė 
prieš jį žmonių širdįs, ir visas 
šalies grožis užgeso prieš nuo
dėmių biaurumą.

Ir tarė Magadeva: Supraski!
- Ir išnyko.

Ir supratę) Tagarnata, kael ne
baisus elabar žinotiems tvanai, 
pyktis ir pavydas Aptvino žmo
nių širdis, kaip pavasario upe
liai aptvinsta slėnius; kad nebėr 
daugiau karščių, bet žmonių šir
dįs išdžiuvo be meiles ir miela- 
širdingumo, kaip žolė nuo sau
lės kaitros: kael nubėgo žvėris 
ir žaltys, bet palįs žmonės pasi
darė žvėrimis ir neapykantos 
žaltys pasidarė sau lizdą jų šir
dyse.

Ir nusileido Tagarnata pas 
žmones, ir mokslas iheilės ir at
leidimo suskambėjo iš krašto į 
kraštą, po visą Kašemiro žemę.

Ir daugelį metų mokė Tagar
nata, kol nesušuko visi galingie
ji ir savamyliai: “Pamylėkim, 
broliai, visus silpnuosius ir var
ginguosius, ir padėsim jiems, 
ir dirbsim su jais, kol užteks 
musų pajiegų ir turtų: nes visi 
mes esame broliai, visi — vai
kai vie no didžio tėvo Magade
vos, tėvo šviesos ir pasaulio val
dovo. O silpnieji ir vargingie
ji šaukė: “Pamylėkim, pamy
lėkim ir slipruosius iy galinguo
sius, ir atleiskim jiems, nes mes 
esame draugai, visi — vaikai 
vieno didžio tėvo Magadevos, 
tėvo šviesos ir pasaulio valdo
vo!”

Didi linksmybe pripildė Ta- 
garnatos sielą, ir nebebuvo pa
saulyj nieko laimingesnio už jį.
Ir palaimino jis žmones, ir nu
ėjo ant kalno, ir išsitisč prieš 

Magadevą karštoje maldoje.
Ir pasikėlė iš žemės garai ir 

susirinko į debesį, ir uždengė 
visą kalno viršūnę, ir Tagarnata 
pasidarė nebematomas.

Praslinko amžiai, praslinko 
tūkstančiai metų.

Ir štai Tagarnatos rankos mo- 
sudėjimu išsisklaidė debesjs, ir 
atsidarė jo akim visas Kėši įniro 
slėnis. Jis pažiurėjo, graudi 
rauda išsiveržė iš jo krutinės, ir 
sujudino ta rauda visą pasaulį 
nuo juros gilumų ligi augščiau- 
sių žvaigždžių. Ašaros, karčios 
ašaros ištriško iš jo akių ir pa
siliejo ant uolos akmens. Jis 
pamatė, kad žmonės užmiršo jo 
mokslą, kad meilės žodžiai už
rašyti jų knygose, o tų žodžių 
dvasia nebesuprantama jiems. 
Vėl galingieji ir turčiai sėdi 
balto marmuro rūmuose, vėl 
\isos žemes gėrybės susirinku
sios jų rhnkose, vėl girdįs pa- 
vergtųjų nuklos ir.ilejavitmti 

ir didžioji/meilvs pajiega išdžiu
vo. /

Ir puolė Tagarnata prieį Ma- 
gadeyą, ir visas sielos pajiegas 
ir visą šir< ies ugnį suliejo į
vieną maldą į vieną raudą prie
Magadevos.

Tyliai, nepakrutinamai matės 
melsvas dangaus skliautas, švie
siai deganti saulė pasikeitė ty
lutėlėmis žvaigždėmis, žvaig
ždės paskui užžgeso, ir vėl kai- 

Be po paprastai, ateidavo žibanti
saulė... Magadeva nebeišgirdo 
maldos.

Ir paskendo Tagarnata gilioj
Praslinko metai, praslinko 

mintyj, ir debesiai uždengė jį. 
amžiai, praslinko tūkstančiai 
metų, o jis vis stovi, vis masto 
savo didžiąją mintį apie žmonių 
laimę. Ir tylios, graudžios a- 
šaros krinta is jo akių, krinta ir 
liejas ir mažu upeliuku nubėga į 
slėnį.

Sako žmonės, kad kas atsige
riąs iš to upe lio, tas išeinąs iš 
prote) ir visą gyvenimą jieškąs, 
kaip padaryt žmones laimingais.! 
Ir visi juokiąsis iš tokio žmo
gaus ir sakąs jis atsigėrė iš 
gailesio šaltinio, jis apsvaigo 
nuo Tagarnatos ašarų.

(Iš “Steponaičio Raštai”).

Kas ką sutvėrė?
Pašvenčiu tiems, kurie myli 

šj klausimų.

Religija yra asmeniškas daly
kas kiekvieno žmogaus. Kiek
vienas žmogus turi turėti lipo- 
sos valios tilteti arba išpažinti 
tokią religiją, koki jam patinka. 
Protingo žmogaus pareiga yra 
vengti visokių pajuokimų ir nie
kinimų religijų. Mockines mi
sijos ir panašas “40 valandų ap- 
vaikščiojiniaP’ tamsiai liaudžiai 
teikia ne naudos, bet žalos, ka
dangi juose nieko g< 
kaus arba moksliško 
vienos nesąmonės 
mas kitomis nesąmonėmis taip 
kad sutraukoje tas viskas atro
do “nei velnias nei gegutė”. Ra
mi minia esti suerzinama tokiu 

ieko gero, nuosai- 
i neišgirsi,— 
esti aptepia-

budu: Ji girdėjo kalbant už re
ligiją ir prieis religiją; girdėjo 
daug nesąmc nių ir galbūt ne
švarių žodžių; ji arba dauguma, 
negalėdama atsižvelgti kritiškai 
į išreikštas nuomones negali su
prasti, kamį tiesa, ir žiuri į 
kiekvieną su neišsitikėjimu, ar
ba atsiduria nuolatinėje kelio
nėje nuo kunigo prie “bedievio” 
ir atgal.
Kadangi dauguma jaunuomenės 
mėgsta šį klausimą, ir kadangi 
jis esti jų tarpe n uola ta i “velia
mus”, tai negaliu ištylėti. Man 
netiek apeinu tasai klausimas, 
kaip kad veltui gaišinama lai
kas rišimui to klausimo dauge
lio jaunuolių tarpe.

Aš nemaupu rašyti traktato 
“kaip tapti bcjdieviu”, arba “kaip 
sukritikuoti kunigą”. Aš noriu 
tik duoti jiems pastabą, kad jie 
žiuri į minėtų klausimą ne iš tos 
pusės.

Religija visuomet rėmėsi ir 
remiasi ant t0, kas žmonėms cs-
ti nežinoma, b musų žinia apri
bota. Tuo klausimu yra prira-

R

Tik žmones, mažai apsipažinę su aliejaus bizniu, 
mano, kad investmentai j atsakančias aliejaus 
kompanijas yra spekuliacija. Valdžios skaitlinės 
(o jos yra teisingos.) parodo štai ką: lik 15 pro
centas įvairių prekybinių biznių nusiseka, kuomet 
aliejaus biznyje suvirš 90 proc. gręžtų šulinių nu
siseka. Suv. Valst. skaitlinės parodo, jog bankose 
pražuvo daugiau žmonių pinigų bėgiu 5 metų, ne
gu visose aliejaus kompanijose per 50 metų. Bati
kose žmogus gauna tik 1 ar 6 procentą, o aliejaus 
biznyje nuo 200 ir augščiau. Kuris biznis yra 
saugiausias ir pelningiausias? Atsakymas yra tik 
vienas — ALIEJAUS BIZNIS. >
Pagalvok tamsta.
Aliejaus biznis sutvėrė daugiau milionų trumpes
niu laiku, negu visi kiti pasaulio bizniai krūvon 
paėmus. Neteisingi raportai apie aliejaus biznį, 
apie aliejaus Irusi:}—ntstumė daugelį žmonių nuo 
geriausių progų padaryti turtus. Bet tie, kurie 
turėjo(drąsos įdėti savo sutaupintus pinigus alie
jaus biznin, pasipelnė šimteriopai, tūkstanteriopai. 
Įgyli turtai iš aliejaus biznio atmokėjo daugiau 
senų skolų, aprėdė daugiau žmonių, pastatė dau
giau namų, suteikė daugiau laimes ir turto, negu 
visi turtai įgyti iš visų pasaulio aukso ir sidabro 
kasyklų.
Dabar tatnštai proga prisidėti
prie augančios, pasekmingos BUCK RUN OIL AND 
REFINLNG 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 serus dabar.

Dabar 1(10 šėrų kaštuoja $100 
Nuo 10 d. sausio 100 Šerų kaštuos $125 ar daugiau 

Dabar 200 Šerų kaštuoja 20D
Nuo 10 d. sausio 200 šėrų kaštuos 250 ar daugiau 

Dabar 500 šėrų kaštuoja 500
Nuo 10 d. sausio 500 šėrų kaštuos 625 ar daugiau 

Dabar 1000 šėrų kaštuoja 1000
Nuo 10 d. saus. 1000 šėrų kaštuos 1250 ar daugiau 
Pasiskubinkite prisiųsti savo orderius tuojaus. Pa
skirta šėrų dalis bus greitai išparduota. Nauja 
dalis parsiduos brangiau. Todėl pirkite šėrus (la
bai*, pakol dar galite galiti 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 Serus,

Klausdami pilnesnių informacijų ir siųsdami orderius adresuokite sekančiai:

J. ILGAUDAS Mgr., CHAS. WOOD & CO.
110 S. DEARBORN ST. SUITE 1016 . CHICAGO, ILLINOIS

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

Paskutinė Proga Pasipelnyti.
Serai BUCK RUN OIL AND RE- Stebėtinus turtus
FINING KOMPANIJOS
Pakįla nuo lo d. Sausio-Jan.
šita pasekminga aliejaus kompanija paskyrė labai 
mažą dalį savo šėrų beparduoti po $1.00. Nuo 10 
d. Sausio-Jan., 1918, visi Šerai pakįla ant $1.25 ar 
daugiau. Dabar proga 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 
lokiu budu daryti pelnus. Kaip Mreit darbas ous 
iižhuitfta.s prie Sulinio No. 1, tuojaus bus pradėta 
gręžti šulinys No. 2 ir kiti. Gręžimo (kirbas bus 
sparčiai varomas priekyn. Juo daugiau Šulinių Ši 
kompanija iŠgręš, tuo didesnių pelnų susilauks 
jos šeri n inkai.
Ši kompaniją turi geriausius alie
jaus laukus;

3520 akrų geriausioa aliejaus žemės Atoka 
paviete, Okiahomoje; 70 akrų garsintajame 
“Bald Hill” aliejaus lauke, Okiahomoje. 
(“Bald Hill” aliejaus laukas išduoda dabar 
daugiau aliejaus, negu visa Wyoming valst.) 
Didelį plotą aliejaus žemės garsiame Nowa- 
ta distrikle, Okla. (Po kiekviena pėda šios 
žemės yra aliejaus; keliolikos pėdų atstume 
yra tekanti aliejaus šuliniai. Iš visų pusių 
šitos žemės randasi šimtai aliejaus šulinių.)

Belo, BUCK RUN OIL ANJ) REFINING CO. turi 
pasirinkimui apie 5000 akrų geros aliejaus žemės 
Kentucky valstijoj. Taųįjau dabar vedamos ta
rybos, kad užėmus svarbius aliejaus laukus Okla- 
homa, Hansas, Tennessee, \Vyoming ir kitose val
stijose. Visi šios kompanijos aliejaus laukai yra 
parinktiniai.

Nauja aliejaus gadynė prasideda.
Visur, kur tik 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 aliejinis gadynę. 
Sulyg paskutiniųjų apskaitliavimų Suv. Valst. biu
ro, šiandie trūksta aliejaus suvirs 50 milionų bač
kų. Todėl aliejaus kaina nuolatos kįla. .štai pas
kutinėse dienose, nekurtose vietose pakilo alic- 
ku pasieks $5.00 ir daugiau už bačką. Brangesnės 
ku pasieks $5.00 ir daugi ui 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 tuksiančiai žmoriių padarė turtus, ten 
dar daugiau tuksiančių padarys naujus turtus. 
Motina žemė pilna turtų, žmonės turi juos išimt 
iš žemės paslėptų aruodų ir pasinaudoti iš jų. Il
tie žmonės pelno daugiausia, kurie pasinaudoja 
pirmiausia. Aliejaus biznis nelaukia nė vieno. 
Kas pirmesnis — tas geresnis;

atnešė maži investmentai į sekančių aliejaus kom
panijų šėrus:

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

$500 investuotų į New York Oil Co.
pakilo iki ................................ 15,000.00

$500 investuotų i Peerless Ofl Co.
pakilo iki ................................ 21,000.00

$500 investuotų j Pinol Oil Co.
pakilo iki .. ......................... 51,000.00

$500 investuotų j Keru Oil Co.
pakilo iki ................................ 120,000.00

$500 investuotų j Coline Oil Co.
pakilo iki ........................... 230,000.00

Aliejaus biznis nėra akla speku-

syta tiek knygų ir brošiūrėlių, 
jog žmogui reikėtų praleisti am
žių jas beskaitant — ir lai dar 
galėsi palikti tikinčiu arba be
dieviu.

Mes visako žinoti negalime. 
Mes negalime tiesiog pasakyti, 
kaisto ir to visai nėra, ir paro
dyti tai taip aiškiai, kaip ant 
delno, kad musų oponentas ne
galėtų atrasti ffhtjo argumen
to.

Religija yra it kokia nelemta 
musė: nusvaidei ją nuo nosies, 
ji užtūpė ant kojos; nubaidei 
nuo kojos, užtūpė ant kaktos. 
Jeigu jos visai neprisileisi prie 
savęs, ji visgi atras kur nutūp
ti, ir kaip nesistengsi jos veis
lę naikinti, ji vis atras sau dir-
Vą’

Religijų organizacijos, o jei
gu norite, pavadinkite jas “Irus
iais”, taip pat kaip ir musės pri
sitaiko prie aplinkybių, kad pa
laikius savo gyvastį. Jų pasise
kimas arba gerbūvis priguli 
nuo tų aplinkybių. “Bet kodėl 
žmonės kartais pameta vieną 
religiją ir prima kitą ?”—gal kas 
užklaus.

&tai atsakymas. Kad jus nu
einate krautuvėn pirkti skrybė
lę, klerkas paduoda jums kietą 
skrybėlę; jeigu ji jums netinka, 
jis parodo minkštą skrybėlę; jei
gu ta netinka, jis jums išrodi- 
nėja skrybėles visokių madų, 
visokio dirbinio ir visokių spal
vų. Kai jus atrandate skrybė
lę, kuri jums tinka, jus ją nusi- 
perkate. Jeigu neatrandate sau 
patinkamos vienoje krautuvėje, 

jųs einate antron, trečion ir tt. 
iki atrandate sau patinkamą. To 
kiu budu anksčiau ar vėliau jus 
nusiperkate skrybėlę.

Bet leiskime, kad jus įsitiki
note, jog skrybėlė dėvėti yi^) ne
gerai ir kad skrybėle jums ne
reikalinga. Tuomet nei joks 
“žydhs” jum^ negalės skrybėlės 
įsiūlyti, nepaisant, kaip graži ji 
butų.

Kad supratus, ar religija yra 
miims reikalinga, reikia žiūrė
ti ne klaidingunian vienos ar ki
tos religijos mokslo, bet pačion 
priežastin, kuri iššaukė religiją. 
Kuomet suprasi, kaip reiligija 
atsirado, tuomet aiškiai matysi, 
kaip religija yra jums reikalin
ga. (Kiekvienas žmogus (urėtų 
patsai sau nusispręsti, o nevie
nas žmogus visiems).

Girti vieną religinę sektą, o 
peikti kitas; arba kritikuoti vie
ną religiją ir nieko nesakyti a- 
pie kitas — yra vienas ir tas 
pats nenuoseklumas. i

Kuo viena religija skiriasi nuo 
kitos? Ar žvejys žvejoja su meš-' 
kere ar tinklu, jis vis tiek esti 
žvejys. Koks skirtumas, ar žve
jys deda sliekus ant meškerės, 
ar vabalukus? Jo tikslas yra vie
nas ir tas patsai — primasinti 
auką.

Kalbant apie religiją ir jos 
reikalingumą, mes galime su
dėti visas religines sektas vie
nai! maišau ir skaityties kaipo 
su vienute.

Paklausk magometono, kodėl 
jų dievas yra geresnis už krikš
čionių dievą, išgirsi tą patį, ką 

pasakys krikščionių kunigas pa
klaustas, kodėl krikščionių die
vas geresnis už magometonų 
dievą. Paklausk katalikų kuni
go apie metodistus, išgirsi tą 
patį, ką metodistų pastorius pa
sakys apie katalikus. Tas atsi
kartoja su kiekviena tikyba ir 
su kiekviena tikybine sekta.

laigi pasirodo, kad jų įran
kiai esti kitokie, o tikslas vie
kas ir tas pats “išganyti dusias”.

Dalykai neatrodytų taip blo
gai, jeigu velnias nebūtų pasė
jęs kompeticijos sėklas jų tar
pe; dabar jie, kai tie Jefferso- 
no gatvės pirkliai, peikia vienas 
kito prekę. Tuo jie tik parodo 
savo menkumą ir savo mokslo 
silpnumą.

Kritikuoti bibliją yra netik 
bergždžias darbas, bet ir paže
minimas. Biblija yra žydų tau
tos literatūra — tokia pat, kaip 
lietuvių pasakos, graikų mylai, 
Konfucijaus įstatymai ir tt. Di
desnė dalis biblijos arba sena- 
sai įstaty uas parašytas kelioli- 
ką šimtmečių prieš katalikų re
ligijos atsiradimą. Ką jus ma
nytumėte, jeigu žmogus, gyve
nęs apie 4,000 metų atgal, pa
duotų jums savo rankraštį, kur 
jis išreiškia savo nuomones a- 
pie gamtą r žmonių gyvenimų, 
ir kuris turėtų būti santrauka 
jūsų skaitymų? Ką jus sakytu
mėt, jeigu žmogus, gyvenęs ke
letą tūkstančių metų atgal, bu
tų jūsų įstatinulavėjas? Be abe
jonės sakytumėt, kad tai nesą
monė.

Jeigu mes matome daugelį



N A :i.ll E N O S, Chicago, Iii joiq
uesĄmonių 
jų papročiuose 
čių metų atgal, 
niekas daugiau 
lu nesąmonių.V € A

‘vvenime žmonių ir 
keletą tukstan- v
tai biblija nėra

mis tanu*. Klaidinga esti var
toti ištraukas iš biblijos, kųdan-

lito patvrtina netobulumą min
čių tų žmonių, kurie* jas rašė; 
nors atskiri perskyrimai prieš
tarauja vienas kitam, bei jų 
prasmė visų krūvoje yra Viena

kuoti bibliją, tai kritkuok ją ne 
ištraukomis, bet visa kartu. Bet 
kokia namhi yra kritikuoti vir

tokios nesąmonės. Kaip tik, ne-

prieštikybinių apaštalų reniia sa
vo išvadžiojimus ištraukomis iš

ir kitokių polt*rių. (Ištraukos 
nekurtuose atsitikimuose labai 
skiriasi su išreikštomis rašte

kaip patinka; 'čia gimsta did
žiausias nenuoseklumas. Rei
kia naudoties minties prasme, 
o ne jos dalimis arba alskiro-

(nedega. Jeigu dievas me- 
, tai jis, būdamas dalimi 
tos, yra bespėkis rėdymui

slantimecius sujieškotą teisybę, 
apie kurią aš lik suminėjau kad

tina,
visa tu tai jis da-

ji*, taptų bevertis, arba žmones

“20 šiiUtmečio tikvbii“.
* €

nies žodžius: ...gerb. Šarūno

gyvenifno ašaringumą, tai sulyg 
jo įsi tikinimų tas butų teisybė. 
O darbštus žmogus, nusikalęs 
sau giiiukingą gyvenimą, jokiu 
bildu nesutiks, kad jis ant “aša-

Bet prieš kaitomųjų paveikslu

ine ar nesistengiame nieko pa

nijos, šiais kares metais, pa tie

kituv

būt
bet jis
Tokiais
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išlaikys, kuomet aš jokios teisy- 
binės sistemos nestačiau! O a- 
pie žmonijos akinius ir mano su
minėta teisybę gerb. Vaidonis

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

fA***rf f f < j

Mes užlaikėm pi
lnų eilę visokios rą 
sies ir kainos pra
dedant nuo $1 iki 
810. Visi musų čc- 
verykai yra Gva- 

rantuoti

taikintų veikalų. Užtenka jau 
tik paminėti šiuos veikalus, kad 
pamačius kokia svarba yra de
dama į krutamuosius paveiks-1 
lūs; “Defiancc or Tribute“, “Pre- 
puredness“, “L'ittle American“, 
“Siacker“, “Draft“, ir milžiniš-

Geri. Vaidonis klausia, kaip 
moksMvis gali skleisti žmoniš
ką apslvietą ir apie kokius var
gus pasakoti. Skleisti gali žod
žiu,. raštu ir savo pavyzdžiu, o 
vargų žmonijai tiek, kad čia jų 
ir nei&kaitliuosi. Duokim, čio-

Ai

prigu

Ii į socialistų jaunuomenės eiles

vieno 
neivic

žmonijos dalis), kurių S. V. gy
vena apie pusę milijono, laikra
ščius (skaito tik 50-60 tukstan- 

okslinio žurnalo (jei ne-

tenkidimas tankių-tankiausiai 
rodo sveiką protavimą (tik ne

!

te

Ka-tik išėjo iš spaudos

ATSAKAI.

Vestuvės.

MACBETH

doma apie straiką, tai niekados 
darbininkai nelaimi jo, — išgel- 
bsti juos tik koks labdarys sam

tion“, ir t. t. Tuo tarpu kiek ži
rniu gerų paveikslų tėra tik trįs 
išviso (“Intolerance“, Civiliza- 
tion“ ir “War Brides“.)

Aplamai kalbant, krutamieji

Nusipirk Mosties

'lai, iš vjie- 
nos pusės labai smagu, bet iš an
tros — vvell, vvell... Bus nekoks 
biznis jeigu taip dalykai eis ir 
toliau. Trumpoj ateityj tie Rei

Nevystanti Gėlė. — Ačiū. Kaip 
matote, įdėjome. Apie kitką 
rasite laiške..

Įdėsime sekamam numeryj.
Šarūnui. — Atleiskite, kad 

pavėlavome. Basite laiške.

jaunuomenes tarpe.

nism), kuri civilizacijos ūgį ai

jaus pasauliozvaiga, 
žmonijos mintytųjų).

bei Tolstojaus “Put žizpi“ (Gy
venimo kelias, kur yra surašyta

vedu, jog gerb. Vaidoniui neai
šku, kaip mokslas pasiliuosavo 
nuo klesinių susirėmimų, čia 
pažinčių jį pas istorinės nuolem-

Alba kodėl alkoholio

to,

iai 
jų 
1‘ių 
žm

susirėmimų.

klesos, bet žmogaus žinijos rei-

deda dabar ir su kitais mokslais. 
Bet 18 šimtmetyje Livingtonas

lodei, kad reikėdavo arba naujų 
žemių užkariavimui arba naujų

kim geome
pas aigyptėnus, kuomet jiems 
reikėjo išmatuoti Nilos upės at- 
bangą ir nuobangą). Iki 18 šimt-

mimą, kurios turėdavo užtekti
nai liuoso laiko ir anšvietos.

partijos-partijelės ir visos jie- 
škoti žinių, mokslo, tai tiek tė

gumentuoti su tikybos mokyto
jais iki prisiartintų dangaus ka

F. Jančauskas. 
(Bus daugiau).

Lavinkimės, dabar 
nevėlu

’Tula Onutė rašo, Janu. Sky
riuje Nr. 303, lig atsakymą vai
kinams, kurie rašinėja apie mer
ginų neveiklumą ir nerašinėji- 
mą. Ji bando pateisinti mergi
nas tuomi, kad jos esą neikiek 
nemokintos iš Lietuvos, o vaiki
nai, dauguma jų, yra bent kiek

. .. i : . , mokslo gavę prieš atkeliavimąKaip toliau matvsime, rcligi- v i
••i v į šią šalį. Onutė nurodinėja, kadja negah būti žmonių priešas, i t J

ix t negalima ja vadinti nei dm- ,fvni nl,ip d,,k,,ris neP«is* ti<k- 
ugn aplamai sakant. Visa bė- kmp apie sūnūs. Kad taip buvo.

i” ištempia religiją ant savo-
teisinti merginas už neveiklu- 
mą-paliepiant vieniems vaiki-

Man
ja esti kitaip suprantama Ta -<rP‘-N'-n 
klesa vagilių, kartą atsir.idus, n<,,ns* '(iki 
griebiasi visokių priemonių, kijd k*id n<..

ii- \ i;., kaip vaikinai, taip ir inerginosoalmkms savo gvvavima. Jie * 1
turi daugiau liuoso laiko, ir kad 
tą laiką merginos suvartotų sa
vęs lavinimui, tai ir pasijustų.

naudojasi

nymų. Jie netik neturi gėdos 
atimti paskutinius centus iš ei

kia ji taip, kaip tik jų ypatingas

centai nėra doleriais.
Kaip jau pirmiau minėjau, ti

kybos maža kuo tebesiskiria vie
na nuo kitos; taigi į tą organi
zuotą “Irusią" mes galime žiu-

Kiekviena religija'savo pama
tuose* turi viena arba ir keletą C , | *

veikti ir rašinėti apie savo ir a- 
betnai jaunimo reikalus, į Janu. 
Skyrių. Bet ar merginos visą liu- 
osą laiką suvartoja lavinimuisi, 
tai jau kitas klausimas. Nega
liu tvirtinti, kad visos jų nesi- 
lavintų. bet daugumą ne. Jos 
laiką praleidžia užsiėmę kitais 
reikalais: madomis, šokiais,
“pasišnekėjimais“ prie “linksmi 
nančio skystimėlio“ ir t. t.

Kad atsisakvtu nuo veikimo•* *

vinas. Spenceris ir visa eilė kitų 
taiposgi nebedirbo kaip vidu
ramžių alkemikai bei literatoriai 
savo patronams-ponanis, bet* 
žmogaus proto apšvietimui. Tai 
ve ką reiškia mokslo pasiliuo- 
savimas nuo klesinių susirėmi-C

mų. Jo plėtojimas vis daugiau 
Ir daugiau liekasi neprigulinčiu 
nuo jeib kurios klesos reikalų.

taip esti pristatomos žmonėms.

jo rėdytojais.

se y pa tose.

donas; ypata nematoma, ųeuž- 
uodžiama. visagalinga, be pra

pasilaiko toje dirvoje, kur mo
kslas nepasiekia. Kitaip sakant,

kraustosi kiton

sata nėra pastovi ir kad visi dan
giški kūnai ir žemiški daiktai 
nėra amžini ir nėra “ready-ma- 
de“, bet yra apsireiškimas ma
terijos (medegos) vienojo for
moje arba kitoje. Taip visi 
daiktai nėra skirstomi pagal 

i žemė, oras, van- 
augahii, akmens, 
lt. kaipo nąsikei-

dens, žmonės, 
mineralai ir 
čianti daiktai, 
rianli medega
i paprasta akiu nematomas ce-

yra paskirstoma

bę molekulų, molekulos į ato
mus, o atomai į daugybę elek
tronu; nuomom* nekuriu mok-

c * T * I

slininkų, net elektronai skirsto
si į daugybę dalelių. Daiktas, 
kūnas ir visi gyvūnai v ra apsi
reiškimai susivienijimo tų ma
žiausių dalelių ipedegos, vieno-
j e formoje Atrba^Tu toje. ir pagal 
tą medegos susivienijiimj) for
mą gauna sau vardą. Visata 
nėra dyka daiisė, bet gyva me
dega. Mokslas nesiremia prie-

tavos ir nurodytų tokias prie-

tu nieko sakyti. Bet šiuo lai- c *

ku juk iš Lietuvos merginos ne-

keli metai atgal, kurių tarpe, 
manau ir Onutė priklauso, tai 
toms teisintis truputį negražu.

vintis ir prasilavinus veikti ben
drą darbą su vaikinais, o ne pa
likti tai jiems vieniems.

Del pavyzdžio noriu paduoti 
mus mieste įsteigtą jaumiome-

Bet merginos jon priklauso ir 
lavinasi tik 3-1. Kurgi (langiaus 
sesių? Jos užsiėmę kitais rei
kalais. apie kuriuos augščiaus 
minėjau. Naikinu gi priklauso 
daug.

Todėl, sesės, jeigu mes netu
rėjome progos prasilavinti bu-

muš dabar laiko vėlini neleiski
me, \p suvartokime jį savęs la
vinimosi. Tada nereikės palik
ti visą veikimą ant vaikinų po

ti ir bendrai veikti.
—Nevystanti Gėlė.

Elektros Malūnėlis
Išmintis yra viršiausiu dai

ktu, todėl šiek prie išminties, 
bet besiekiant pasigauk suprati
mą tarė senovės išminčius 
Saliamonas. Tuos žodžius rei
ktų tarti gerb. Vaidoniui, kuris, 
perskaitęs mano “Matu, malu 
malūnėlį", išrodo, buk aš sket- 

... . .............................% .

\ ra todėl, kad jis turi Isavyje I jumi, kad trumpame straipsnyje 
spėką tvėrėjo, o ta spėkai tai ir išdėstyti tą žmogaus per tuk-

arba valdančioji luomą. rUž- 
dvelkus demokratijos vejaliui 
vis daugiau žmonių iš apatinių 
luomų ėmė rodyti, kad ii’ jie, 
anot-pa ta ries, ne iš kelmo išspir
ti ir kad protas, tai kiekvieno 
žmogaus patobulinamas turtas, 
'lodei kiekvienas pratrintom a- 
kim žmogus ėmė knistis ir to
bulinti jį toliau. Iš to audėsi vis 
daugiau klesų-kleselių (kaip in- 
vairių amatninkų, gydytojų, ju
ristų etc.) kurios kiekviena tu-

škirtingus interesus. Ir kuo to
lyn žengia civilizacija luo dau
giau, jai taip galii?M ją pavadin
ti, darėsi žmonijos šakų. Gi ko

Yorko socialistų partijos head- 
Quarters, kurie variojo majoro

išstudijuotus agitacijos budus 
(kas priguli prie psichologijos 
mokslo šakos būtent nukreipti

inei daktarams, nei įvairiems ki- 
tiems moksliniams išvadžioji
mams (su jausmais mat šioje

Pripažįstant esmę žmoginei 
teisybei (filosofai ją vadina ab
soliute teisybe) sakinys: bu-

sybei jokių tolimesnių paaiški
nimų nereikalauna. Gi jos ne
pripažįstant. kiekvieno žmogaus 
įsitikinimai liekasi jo absoliutu 
ir bepart\viškumo tuomet ne
gali būti, nebent kuomet visų 
žmonių prigimtis sulygins. 'Tai
gi šfio sakinio supratimas prigu-

pais ir su “ašarų pakalne“. Jei

| žymaus poeto, rašytojo 
no; kooperacijų visai ma

žai; alkoholis viešpataujant ant 
•% viso jų skaičiaus, o gal ir dau
giau; ir tt., ir tt. Kaip nurodyti, 
kad jie varj^ii ištikro yra var
gai (Įkas užvis svarbiausia jų 
prašalindmui) tai kiekvienas 
moksleivis pats gali atrasti, jei 

noijės j ieškoti, ir man nėra rei
do ji u tok ra tiška i nustatyta.
Ma omai geri). Vaidonis visai 

manęš nepažįsta, nes tvirtina 
buk aš prigulįs X sriovėn. Butų 
puiku, jei tiek prikalbėjęs apie 

tyviškumą aš ant galo 
ėčiau kokion politikinėn 
□n, ir sekčiau patarlę: 

klausyk ką sakau, nedaryk, ką 
darau! O apie tą rūgimą ir ne
pasitenkinimą tai nieko baisaus 
nėra, kadangi jis eina visoje

aš raridujaunuomenės netik no
rinčios, bet ir darančios gerą sa
vo artymui, ir tarp tautiškos 
jaunumėnės randu tokių, kurie 
dirba |del labo lietuvio sodiečio, 
kurio vaiku aš patsai esu. Taip 
pat man artymi ir socializmo i- 
deala'i kuriuos, beje, ir tautinin
kų Santara, ir krikščionis-socia- 
listai pasiėmė už pradą) už ku-

nuomtnė.
turėdamas tuos tris idealus:

Kristaus mokslą,
I c ’ socializmą

žmonijos ukyj, tautybę, ir sten-

kių kitų išėjimų.
—Šarūnas.

Svarbus Sumanymas
Nuo senai “Naujienų“ špalto- 

se meilia diskusijų, apie teatrų, 
ypač krutamųjų paveikslų-teat- 
rų veiĮlę. Tuo klausimu pasiro-

moniii. Vieni sakė, kad nieko 
juose gero nėra, kiti gi, kad kru
ta m icj i paveikslai turi pasilink
sminimo vertę, taigi, kad peluo-

starošios nuomonės ir aš laikau
si. Be to, aš dar kartą pabrėžiu.

Musų Čeverykai Moterims Yra Vėliausių Stailių Ir 
Kainos Yra Vidutinės

Ir taip, diena iš dienos, 
ntinios protas yra nuodijama 
melagingais atvaizdinimais iš 
gyvenimo tikrenybes.

Butų kitaip, jeigu rastųsi to
kių žmonių, kurie dirbtų gerus 
paveikslus, kad rastųsi teatrai, 
kurie juos rodytų žmonėms. A- 
pie tai aš galvojau jau ne nuo 
šiandie.

gu susirinkime tapo paduota 
konkretis įnešimas-pastatyt so
cialistų teatrą Chicagos mieste, 
kur butų galima rodyti teisinai 
gyvenimo vaizdai. 'Tokiam su- 
manyhnii aš pilnai pritariu. Tik 
jau, žinoma, čia netiek svarbu 
yra teatras namas, kiek geri 
paveikslui, jų p a d a r y m a s. 
Prie aktorių, • imančių tokias 
algas sunku butų prieiti. Bet 
visgi su laiku, tur būt rastųsi 
žmonių, o tuomi tarpu didelė

vaidinamo, “News pictorialo“, 
t. y. iš kasdieninio gyvenimo at
sitikimų. Galima butų nuimti 
paveikslus darbininkų, dirban
čiu sunkų bjaurų darbą, skurd
žias jų gyvenimo vietas, ir tur
čių Išdykavimą ir jų puošnų gy
venimą. Toks paprastas, liet

Birth or a Natini)“..

ir svarstimo. Ar ne?
—Ratai 1 Vargas.

Iš Jaunuomenės 
Dirvonų

Panedėlyj, gruodžio 31 dieną, 
apsivedė žinomas Jaunuomenės 
Skyriaus bendradarbis, drg. J.

Socialistų Jaunuomenės Lygos 
j l-mosios kuopos sekretorius, lt; Tai nenuilstantis veikėjas pro-

lankei ir įieško dvasinio atgai
vinimo miiionai žmonių kas
dien. Su tuo negalima nesiskai
tyti.

Ar galima sulaikyti žmones 
nuo teatro? Ne. Ir nėra reika
lo. Kur kas logingiau butų sten-

ir jų įdegiams pataptų raukiu 
jų idealams atsiekti. Bet kaip

vis kitas klausimas. Mes socia
listui tikime, kad datai atsiekti

j.. Juk tik 
ir pajiegia

Manau kad rei- 
delto kapitalis-

imkose yra visi šaltiniai ku- 
pagelba jie pajiegia dumti

les tikimės pergalės tik del- 
kad musų pusėje teisvbė.

vime LSJL. 1 mos kuopos^. A- 
čiu jam musų jaunutė organiza
cija atsistojo tvirtais pamatais ir 
pasekmingai bujoja. Lupa t a-
čiu drg. J.. Kaulino pastangoms, 
pereitą rudenį liko suorganizuo-

Lake.

viam Moterų Susivienijime.
Nuo savęs linkiu jaunaved

žiams geriausios laimės ir pasi
sekimo jų šeimyniškame gyve
nime! i

“Pavojus“.

u r i u d a r

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

Pranešu Gerbiamai Visuomenei, 
kad aš atidarau lietuvišką Aptieką, Roselande, 
Sausio 6 d. Užlaikysiu visokias žoles, šaknis ir 
kitokius dalykus, kurie randasi aptiekoj. Re
ceptus sutaisau su didžiausia atyda.

Reikalui esant meldžiu atsilankyti, o gau
site pigesnį ir geresnį patarnavimą negu kitur.

PETRAS SINUSAS
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS,

10646 So. Michigan Avė., Roseland-Chicago, III.

Draugai-Iygiečiai, tai grdsia 
mums nemenku “pavojum“, ir 
mes turime pasistengti, kad khip 
nors pašalinus jį. Taigi, turi
me pasistengti prikalbinti dau
giau mergaičių, kad prisirašytų 
prie lygos, 'lodei laikas jau 
pradėti tą organizavimo kam
paniją. — A. Dvyliu.

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

DATRUOTIZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
10WA STATE 

SAVINOS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Tragedija 
penkiuose aktuose.

S. Parašyta
William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatum (’o. Prieš eisiant gult iš
tepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toii mostis išima plėinus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo yeidO. 
Pinigus gali siųsti ir stamponins.

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

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių: 
pigios mokestis, lengvi išmo
kėjimai ; klesos dienomis ir 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumie 
tu o jaus.labai sukruto vestis.

metais, pav., apsivedė net šešios BURKEBARBERSCHOOl 
poros. Ir kiekvienas jaunasai 
šelmis “pasivogė“ sau nlergu-

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti ‘‘Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

612 W. Madison St.. Ch i Skaitykite ir Platinkite
1 “N A IT T t r? nt a a »»



Sausio 4, 1918. , Chicago, III.

Chicago ir Apielinke
Liaudies Tarybos 
prakalbos.

Nedėlioj. sausio 6 d.. Ghida- 
gos Liaudies Taiyba rengia di
delį viešą susirinkimą — pra
kalbas Carpenter’s svetainėj, 
6112 So. Halsted gt. Praddj 
2:30 vai. po pietų.

Tarp kitų kalbės \\’m. Krusi

Policija pralaimėjo

rius, Frank Sbiflersndth, Wiįi. 
Nathanson ir Jos. Morris, sijc. 
kandidatas i aldermanus nuo 
32 vvardo.

Lietuviai, kur supranta anglų 
kalbą, ir kuriems laikas paveli
ja, tegul nepraleidžia šių 
kalbu, v

Kaž koks pajotžarga vakar na
ktį ėmė ir pranešė policijai, kad 
pas panelę June Martin. 3952 
Indiana gat., atvyko jaunikis. 
Policija norėjo “pasipažinti” su 
juo. Nularta-padaryta. Atvy-I 
ko prie panelės durų ir liepia! 
leist į vidų. Panelėj; be tgi bu
tą smarkios. Ji užieiškč, kad 
pirmasis, kuris drįs kišti savo 
nosį į jos kambarį, turės paau
koti ją revolverio kulkai. Poli
cija, matydama, kad geruoju 
jos neįsileis ėmė paskelbė 
esant apgulimo slovyj namą, ( kare, 
kuriame radosi narsioji pi____

I Atsiminkite “Questionnaire’ą”»
Thony'ui Zolen’ui, nesenai at- 

vykusiam iš Omaha, Nebr., yra 
““ atsiųsta pas adv. K. Gugį t. v. 

“Questionnaire’as” — k 
blanku. Jos savininkas 
kuovcikiausia atsiimti 
nesuvėlinus atsakyti.

Halsted st.

teil
ja, id

_____ ENGLEWOOD
Naujų Metų vakaras.

Sausio 1 d. keturios vietos 
draugijos surengė pasilinksmi
nimo vakarą J. Butkevičiaus 
svetainėje. Vaidinta trijų vei
ksmų drama — “Kares Metu”. 
Veikalo turinys — dabartine

Tel. Yards 3654.

[l Fur būt išparduota iki;;
S

Lail
1

K.

<)
ausio 15 d., 1918 m.
crodelių ir visokių aukso daiktų 

krautuvė

Nurkaičio, 1617 N. Robey St
Prii'žastis atidarymo Akių Gydymo ofiso

7 W. Madison St.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė'garsus publicistas Arthur 

M. Lcwis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

3.

5.
6.

Truc translation file<l with thc 
mastei- at Chicago, Janunry 4, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 191$

• * • I
Kariuomenė sergės
s tok j ardus. ,

P‘>S 
101

Pagalios vargais-negąlais polici

rdai) ir tūlos amuniciios dirb
tuves (Chicagoje) nutarta ap
statyti reguliariška kariuomene

pliozijų rengėjus. Vienas ka
riuomenės būrys jau atvyko. 
Sakoma, kad neužilgio atvyks 
ir daugiau. Prie šito valdžią

Ir ten. p r a 1 a i m ė j o... 
Narsioji panelė, sudėjusi rankas 
ant krutinės, laukė, kuris norės 
kibti į ją. Bereikalo. Policija 
apžiurėjo visus kampus ir, ne
radusi ko j ieškojo, turėjo pasi- 
trukti iš “mūšio lauko”. Panai
tė gi mokėjo juos palydėti —• 
atsakomais žodžiais.

z i jos kituose miestuose.

t žs i nuodijo 
kaulu.

Moy Sing. 
naujų metų 
vištos kaulu

vištos

Areštavo klerką.
X

Charles I. Manohan, dirbęs 
miesto rotužėj kaipo knygve- 
<li, kartą pradėjo galvot, kaip 
padidinus savo įplaukas. Gal
vojo, galvojo ir sugalvojo — 
padidinti miesto darbininkų 
skaičių, o jų algas pasiimi! »sau.

anelė. I Beje, prieš pradėsianl lošimą 
buvo prakalbų. Kalbėjo Dr. J. 
Jonikaitis ir K. šliupas apie Lie
tuvos ncprigulniybę. Sake, kad 
Lietuvos paliuosavimui reika
linga pinigų. Be jų Lietuva ne
galės likti laisva ir tl. Tuomet 
musų tėvynę esą pavergs Len
kija ar kitos tautos. Be to, p. 
K. šliupas pasakė, kad aplaikęs 
nuo tėvo laišką, kuriame jis sa
kosi danjs su Švedais pirklybi- 
nę sutartį (?) ir tt.

Po prakalbų rinkta aukos 
Lietuvos laisvės pirkimiu. Su
rinkta, 
tais.

Buvo dar kelios deklamacijos, 
kurias išpildė jaunoji panelė A. 
Seneniukė. O po to sekė vaidi-

rodos, 17 dol. su cen-

ikare susižeidė 
virdamas savo 

viešbučio ponams vakarienę. Ga
vo kraujo užnuodijimą. ir vakar

Sunki bausmė
teisėjas Evans vakar nuteisė 

Dr. Arthur'ą Bluntą penkiems 
melams kalėjimo ir $1000 pi

nigines pabaudos. Pardavinė
jęs įstatymais uždraustus vais
tus. Dr. Bhmtas turi 61 metus 
amžiaus. Vaduodamasis tuo jo 
advokatas prašė teisėjo sumažin
ti bausmę. Prašymas atmesta.

lų pasipainiojęs viešųjų darbų 
komisionierius, Bennet. Jis tai
gi ir išardė pono Monahan pie
nus.

Monahan dabar sėdi kalėjime. 
Kaltinamas pasikėsinimu išeik- 
vot miesto pinigų.

nimas. - Apie patį veikalą čia 
nerašysiu. Pažvmtina tik tiek, 
kad vaidinimui stokavb atsako
mų scenerijų, o ir kaikurielošė- 
jai nebuvo deramai prisirengę. 
T'iili jų dargi visą laiką stovėjo 
ant scenos užpakaliais į publiką, 
l ai visgi nepagirtina.

labai peiktinai: visą laiką kuž
dėjosi. ūžė-nei bitįs avily j. Kei-

Sunday patenkintas
Smarkusis evangelikų “kovo

tojas su velniu” Biliy Sunday, 
kaip skelbia kapitalistinė spau
da, jaučiasi labai patenkintas po 
to, kai jis teikėsi iškolioti visus 
pažangiuosius žmones Medinah 

pamoksli-

J ievos rolėje.

Policisto, Martin \Vhite, Mo
teris Mare, nieku būdu nenorė
jo gyventi viename name su vo
kiečiais. Bet kadangi vyras 
mažai tekreipė į tai domos, tai 
ponia Marė nutarė kitaip atker
šyt tiems vokiečiams - 

ną ji išeidavo ant ‘ 
kaip Jie va, pusnuogė
sėsi per dvi savaiti. Dalykas pa
galios atsidūrė į teisėjo rankas. 
Dabar jis turės nuspręsti, ar Ma
rė galės ir ateityj lošti Jievos ro
lę, ar — ne,

Publikos buvo daug.

no . —K. K,

svetainėj.

jisai butų pirštu pa-

jo pamokslų turės išnykti, kaip 
kamparas, visi, kurie tik nešoka 
siilig džiugų smuiko.

Pavogė šešiolika
automobilių

Automobilių vagiliai 
naujų metų, pasirodo, tur dar-

ir po

Metų dienos, jie jau spėjo pavo
gti šešiolką automobilių. Iš jų

savinin-

Joc Lvnn turėjo 
puikų šiltą pečių savo užeiginūj 
stotelėj ant 92 gt. ir Calumet li
pęs. Vakar ry tą jis betgi savo 
stotį rado šaltesne nei lauke. 
Apsidairęs Lynu įsitikino, kad 
jo šiltasis pečius išbugdyta per 
langą. • I urės pirkt naują pe-

kas die- 
porčiaus”, 
o Taip tę-

Norėjo prisižiūrėti vagilių 
gaudymui, pateko bėdon.

George Soeder, 22 metų am
žiaus, vakar naktį norėjo prisi
žiūrėti, kaip gaudoma vagiliai 

kru tarnuose paveiksluose. 
Atsistojęs ties vienu “show” ant

puikiai matė, kas dedasi teatre. 
Bet^čia pasipainiojo detetkivas, 
ir areštavo Georgą. Jisai įtaria
mas apiplėšime National Tea 
kompanijos krautuvės, 2951 N. 
Ashland ga.

Užpuolė mergelę.
Policija areštavo S tanely Ja- 

reckį, 19 metų amžiaus, 1120 
Langely gt. Areštuotasai perei
tą nedėklienį užpuolęs 14 metų 
mergaitę, Josephine Hydzik, 
11213 Langley gt., kuomet pas
tarosios tėvai buvo valandai ap
leidę namus.

Gaisras.
Kilęs vakar rytą gaisras na

me, priklausančiam Paul Dae- 
i nieke, 1311 Fullerlon avė., veik 
visiškai sunaikino. Nuostolių 
pridaryta už 20 tūkstančių dol.

Iškilmingas Balius
Bengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos Draugystė 

Subatoje, Sausio-Jan. 5 d., 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Place. 
Pradžia 7:30 v. vak. Gera Muzika. Inžanga 25c porai 
Meldžiame atsilankyti kaip jaunus taip ir senus, mažus ir didelius. 
Neužmirškite nė vienas. Kviečia visus KOMITETAS.

8.

AKUŠEBKA MRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Ilospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauja prie . 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
8118 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

kuo galite I Kas raštais, kas pinigais, kas pata-

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

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

aledinis Naujametinis

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina”. 1 
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”. 
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.
n

1840 S. Halsted St Chicago, HL

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
reikalavimus išlai-kalbose, pagal paskutini!

kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street,

BRIGHTONPARK.
Iš moteYų veikimo.

Nesenai susitverusi LMPS. 58 
kp. rengia viešą susirinkimą 
šios apielinkės moterims. Vie
tos moters privalėtų nepraleisti 
jo. Susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 6 d. 2 vai. po pietų, Kos- 
ciuško svet., kampas 38-tos ir 
Kedzie avė. Bus kalbama apie 
moterų reikalus. —Komitetas, * ‘

52 puslapiai, suvirš 20 paveikslų.
Lietuviško šnipo Fotografija.
šliupi s Jėzuitų Naguose.
Pamo įsius: Jėzaus Krikštynos.
Kornelija: Agitacija Br-r-r! (S. L. A. rinkimai).^
Šventjackio Misijos.
Gražųjį Kunigų Žiedai.
Dvasiški Apdūmojimai.
Jaganuisčių su Gaspadinėmis Pikčiai.
Trįs Ilapai Poezijos.
Du tutinu Puikiausių Straipsnių.
Septyni Lapai Raportų pral. Bimbai.
Eibės kitu gėrybių.

ŠIS NUMERIS TIKTAI 10c.
♦ METAMS DOLERIS.

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

KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Moralybes Išsivysimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą. '
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

A TT TT U M n C”

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie

Cukrus, burokų arba 
nendrių, svaras ......

Miltai r
% bačkos maišas.........
% bačkos maišas.........
5 svaru bačkos maišas

Rusiu Miltai
Bohemian style % bač. 1.31—1.43
Juodi, L bačkos ...
5 svarai ................... .
Graliam miltai 5 sv.

Corn Meal
Balti ar geltoni ....

Mainas (Hoininy), svar
Ryžiai. svaras

Fancy head..........................10%—14
Blue rose................................ 10—13

Bulvės (Pekas>
N 1 Mis., Minti, ir Dak. .. 23—27 

Pienas (Kenas)
(’.ondensed, geriausias .... 18—22
Vidutiniškas ............... 16%—18%c
Evaporated, nesald................ 13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių ........................ 50—55
Prastesnis ............................ 44—52
Iš šaldytuvu; ........................ 43—49

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

Kiaušiniai tuzinas
švieži estra.............................. 61—68
Refrigeratorių, extra ..45%—52% 
Rcfrigeratorių N 1 ........... 43—19

Pupos (beans) svarui
Navy .................................. 16—19
Urna ....................................... 17—20

Slyvos, geros svarui............... 13—17
Vidutinės................................ 13—16
Prastesnės ............................ 11—14

Kumpis, geras, svarui.......... 33—37
Prastesnis ............................ 32—36

Lašiniai geri, svarui ........... 45—56
Prastesni ...........

Taukai
Dėžutėj ...........
Palaidi, goriausi
Paprastieji ....

Kalakutai
Švieži ...............
Šaldyti ...............

Vištos
Šviežios ...........
Gaidžiai, švieži

Antjs.......................
žųsjs ....................... ;
žuvis (salmon)

Pink ...................

.. 8—8%

(Maišas) 
2.85—2.98 
1.45—1.51 
. 33—37c

Maišas- —I
1.17—1.32 
.. 29—34 

inaiš. 31—35

svaras

IS

Kampa*

AKINIŲ

18-tos catvfls 
i: nuo i i

Jeigu kenti galvos akaadtejlmą.
Jeigu nuolatos Tau aiaros krinta ii akio.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akio, .
Jeigu tau skauda aky* skaitant arba siuvant, tuokart •»! 

reikalingas akinio.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 1* metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jqsq akio ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

, TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

svarui 
... 34—40 
... 30—37 

svarui 
.. • 26—32 
... 20—25 
... 28—33 
... 27—31 

dėžutes• 
... 19-28

Red Alaska ............................ 27—33
Suris

Amerikoniškas (fui! cream) svar.
šmote ................................y 27%—34
Supiaustytas ....................... 30—38

Balta duona, svarui................. 8—9

šitokiomis kainomis groserninkai 
turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet Jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Vyrišky Drapanų BargenaI 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa* 

kymo siutai ir oterkotai, vertės nuo 
iki $50, dabar parsiduoda po $15 

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0(1 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S, Halsted SU Chica*c« JU.

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Kas Išganys liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį?
2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
. Kaina 50c.

A TT T T T? M n C”
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1840 S Halsted St _ Chicago, III.



Pranešimai
MASINIAI SUSIRINKIMAI.

Husą ir lietuvių P P. I ni|os l.<» 
kalni 85 , 604 ir 609 rengia masinius 
susirinkimus šiose vietose ir divno-

Pullmane, subatoj, sausino, 7:30 v. 
v. Stančiko svetainėje, 205 E. 115 st.

Town of Lake, nedėk, sausio 6, 
7:30 v. v., A. Rlinstrupio svet., 45 gt. 
ir Hermitage avė.

Bridgeporte. Utarninke, sausio 8, 
7:30 v. v. RadaviČiaus svet., 936 XV. 
33rd St.

Melroae Park, Ketverge, sausio 10,

| Paskelbtus augšėiau susirinkimus re. 
publika kviečiama I 
šia-atsilankvti. į

LSJL. 1 kp. mėnesini* susirinki
mas įvyks subatdie, sausio 5 d., 8 
valandą vakare, Aušros svet., 3001 
S. Halsted st. Ateikite visi, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Valdyba.

Rockford. 111.—L.S.J.R. susirinki
mas atsibus sausio 5 d. Vokietaičio 
svetainėje, 1012 S. Main st. Visi dra
ugai bei draugės malonėkite atsilan*

Rašt. J. Valentas.

Referatas.—^LSR 234 k p. laikys la- 
vrniinos susirinkimą nedėlioj, sau
sa) 6d. 11 vai. ryto. University Set- 
tivL'.i at svetainėj, 463lk Gross avė.' 
šiame susirinkime skaitys referatą 
d. A. \. Vasiliauskas temoj “A. D. E. j 
imlitika“. Draugai, ateikite laiku 
ir būtinai visi. Kviečiami ir pašali- ' 
pini. —Komitetas. I

Sus. Liet. Am. 185 kp., Indiana Ha- 
rbor, Jnd., susirinkimas įvyks sausio 
6 d. 1 vai. po pietų. Ant. Mikalo
jaus svet., 212 - 137th gat. Vi
sus narius ir norinčius prisirašyti 
ksieėiaim* atsilankyti. J. S. Stripeikis

I^SS. 171 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks suimtoje, sausio 5 d.

ir 38-to Pla<*e. Pradžia 7:30 v. vak. 
Visi nariai malonėkite susirinkti lai-. ,
ku. nes yra daug svarbiu re’kalų ap- Į ASMENŲ J IEŠKOJIMAI 
tąrti, kurių negalima atidėlioti. At--------------------- ——
sįveskite noriničių prisirašyti. I Pajieškau sav

< icero, III.. Lietuvių Raudonos Ro- 
ės Pašelpinio Klitibo susirinkimas 
►•yks jM'-tnyčioj, sausio 4 d. 1918 m., 
vai. vak. J. Neffo svetainėej. 1501) 

. 49th avė. ir 15 gatvė. Draugai, 
udonėkile susirinkti paskirtu laiku, 
es turime daug reikalų aptarti, taip- 
i bus n-nkami darbininkai ant ma-

( kero, 111.-

šio a d.
Crtidgali

Tamoliuno ii

15 gal\. Draugės ir draugai daini
ninkai. susirinkite laiku, nes po re
peticijų turėsim? gražu ir juok'ngą 
pasilinksminimą ir Ims siuntinėja
mi lai'keiiai su visokiom “fonėm”.

Org. A. K. Linge.

XV iMilu aukee. 
rengia didelį 
lošiamos dvi

vakarų sausio (i. Bus 
labai įdomios komedi-

Lietuvių Darbininką LietraturOs 
Draugijos 38 kp.. \Vesl Pullman, III., 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 

iš ryto. X isi malonėkite atsilankv-

Tilvikas.

LSS. 235 kuopoH, Weat Pullman. 
III., metinis susirinkimas į\ \ ks nedė- lioj. sausio t, <1., .1 

(722 SV. 12(» Ht. 
l>o pletir. Pratikai. it

rniuii. A|>art to bus renkami dar
bininkai vakarui, kuris įvyks sau-

Kieji. Miko atgal LSS. I kp. buvo 
nutu/us pastatyt scenoj veikalą “ko- 

ėrų ta|M) jn-i mainyta. Dabar vieloj 
Kontrabiimlislų * bus statoma du 

veikalai: “žmonės” ir “Vagis”. Per
statymas atsibus Vasario 17 d., M. 
Mridažio svetainėj, 2214 W. 23r<i PI. 
Todėl meldžiu kitu draugijų ir ku >- 
pų nerengti toj dienoj panašių 
karų. Vii-

—Komitetus.

SLA. 100 kp.. Karine, Wis., meti- l 
rus .susirinkimas atsibus sausio (i d. 
2 vai. po pietų, \Vinters svetainėj, 
unt 6 gatvės. Gerbiami draugai ir Į 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
tarim daug svarbių klausimų apsva- 

 —viekr. A. J. Saltan.

L.M.P.S.A, 29 kuopa nutarė statyti 
veikalą "Iš Meilės" nedėlioj, kovo 3 
d., Meldažio svet. lodei visos pro- 
Wesy vi.škos draugijos malonėkite 
nerengti tą dien jokių iM-rstalymų.

—Komitetas.

kimą; yra sv 
Bus renkama

Lietuvių Buėernių ir Grosernių 
darbininkų susirinkimas įvyks nedė- 
i»oj, sausio 6 d., 1 v. po pietų, J. Mi- 
fcolajuno svetainėj, 2334 So. Leavitt 
*t.. Gerbiamieji draugai, malonėki
te kiekvienas atsilankyti į šį susirin- »•« 

aibių reikalų aptarti, dis 
nauja valdyba 1918 ” 

—Organizacija.
S. ir D. Draugystės, 
metinis susirinkimasRockford, III ..... .............

jj) ks iLiujojoj svetainėj įVegalflalI, 
9 st. ir kampus 15 avė.), sausio 6d., 
1918 m., 2 vai. po pietų. Malonėsite 
visi nariai atsilankvti, nes yra svar
bių reikalų. -Rašt. O. Valiulienė

M)LD. 29 kp., Rockford, III., susi- 
inkimas įvyks sausio 6 d., 8 vai. va- 

ruro, 319 Iv. State str. Visi malonė
je atsilankyti. —Rašt. O. Valiulienė

Cicero, III. — Sausio 7 d. S. Žviho 
velninei. kampas W. 14th st. ir 50 
ve., Įvyks Liet, kooperacijos visuo- 
m.is susirinkimas. Visi šėrininkai 
aalonėkil pribūti 8 vai. vakaro bu- 
>nai. —Sekretorius.

Kanklių, Rockford, III., metinis stisi- 
inluinas Įvyks sausio t d. Montaguc

ir draugės, visi malonėkite 
bus renkama nauja valdy- 
Sekr. Vincas Kalašynskas.

LSS. 4-tos, L. S. J. L. 1-n 
MPS. 9-tos kuopų bendras h 
si susirinkimas įvyks nedėliv i 
šio 6 d., Fellowship House 
33 PI., 9:30 vai. iš ryto, 
skaitys d. A. Petraitis, 
kvkite. • —Rašt. K. Verbitrkas

mimo- 
sau- 

831 W. 
1 kciją 

Visi at ihui-

Extra Pranešimai! — Vi»ų l-SS 
kuopų išrinktieji komitetai reikale 
koncerto rengimo naudai “Uūsvės I Ir_'- ~ Y.- .....
ir "Naujosios Gadynės”, būtinai turit su ketvertu vaikų, sūnūs 16 metų, 
pribūti sekaman susirlnkiman, nes 
siamr susirinkime turėsime apsvar
styti pieną viršminėtain koncertui. .. ...................... .. .......................  ...........
Susirinkimas atsibus sausio 5 d., Lle- aš p}ųj galėčiau dirbti prie namų ar 
tuvių knygyno kambariuose, 1617 hotelvj. Jei kas norėtų mums duoti 
N. Robey sk (arti Milvvaukee ir ■ 
North ave.>. Pradžia 7 vai. vakn- 

„u .. ................U, ĮT. liaunai. kU'JPU ~
kuoskaitlinginll- pirdinual esat nicl.lhan.i pnbuti.^^

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasisktlbimams kainos> 

1 colis, syk), M centų; dedant 
tą pati skelbimą llfiiau, u> kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausiu reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir k<i turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administrariia. 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te- , 
lefonu: Canal 1506.

moters Antani
nos Globienės—• 
Lukauskytės ir 
dukters 3 metų 
Stanislavus. Už
mirškite praeitą

atgal. Gyvensi
me gerai. Jeigu

kur jos randasi, 
pirmas, už tikrą 
pranešimą gali
ate $5 dovanų

2920

I ’ajicškau 

kuris pirmiau gs

III. Rockforde 
gyvendamas taip

grįžti Į mainas. 
Taigi kas jį pa- 
lėmytų meldžiu 
man pranešti, už

SIU.
M. .šakočius,
ls St., Rockford, III.

K ()S T A \ T1N AS RA (’ DON IS 
Alirėj. Gruodžio 22 d. 1917.

Jo broliai: Bagdonas ir Juo*

šuo—Andriauskienė—Brookly- 
n’e, N.Y., lai tuojaus atsišau
kia šiuo adresu:

Liud. Antanavičių, 
712 W. 19th Place, Chieago, UI.
Jeigu giminės neatsišauks iki 
Sausio 6 dienai, tai| miestas 
pats apsiims jį palaidot.

Norintieji apie velionį pla
tesnių žinių tesikreipia virš- 
minėtu adresu.

Pajitškau pono L. BROiMAVICH. 
Jis prasišalino jau bus arti metų lai
ko; pirmiau gyveno Cicero, Iii. Gir
dėjau, kad išvažiavo į East St. Louis, 
III., o dabar nežinau kur jis yra; jis 
mažo ūgio: 4 pėdų ir apie 7 Colių 
augšėio; jo veidas rauplėtas ir vie
na akiu; nešioja akinius; jo priežo- 
" >, visados sako: “panie ir tego”. 

Jis yra lietuvis, bet gerai kalba ir 
lenkiškai. Kas tokį žmogų patėfnys 
ir pirmus praneš man jo adresą — 
gaus $5.00.

P. Mcškcris, 
1009 Markei St., DcKalb, III.

Pajieškau savo vyro, i'rank Moc
kaus, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pavieto, Plungės parapijos, Alksėnų 
sodos, šviesių plaukų, 29 metų am
žiaus, augščio 5 pėdų 10 colių. Ap- 
leido mane lapkričio 10, 1917. Gir
dėjau, buvo Easton, Pa. Paliko ma
ne su 10 mėnesių mergaite. Malo
nės jis pats, ar kas patėmijęs pra
nešti, už ką busiu dėkinga ir kaip 
i.šsigeria dainuoja apie “kielę ir stra-

Mrs. Salemana Mockienė, 
15418 Park avė., llarvey, III.

Pajieškau Opos Puidukės, savo 
pusseserės, kaimo Šilėnų, parapijos 
Zežmarių, Trakų pavieto, Vilniaus 
gubernios. Prašom pranešti jos ar 
kieno kito šiuo adresu:

Ona Razulevičiukė,

Box 514, So. Milvvaukee, VVis.

NAUJIENOS, Chieago, III.

J IEŠKO DARBO PARDAVIMUI DRAUGUOS
PAJIEŠKAU DARBO kaipo janito- 

rius>. Kalbu rusiškai, lenkiškai, lat
viškai, vokiškai ir lietuviškai. Jani- 

, tol inus darbą moku atsakančiai. 40 
metų amžiaus, nevedęs.. Malonėkite 

i atsišaukti. T 
671 W. INI h Sti Cbietigo, III.

NORĖČIAU gaut darbo. Esu naš-
etvertu vaikų, sūnūs l(> metų 

vyresnioji duktė 13 metų ir dveje
tas mažų. Gnl kas norėtų duoti vy
resniajam sunui ir dukteriai darbo?

darbo, meldžiu kreiptis adresu: 
Anelė Ronders,

Box 71, Mtliape, XV. Va.

■ĮIEŠKO KAMBARIŲ
SMUIKOS LEKCIJOS mainais už 

naudojimąsi priekiniu kambariu, 
kaipo studija, vieną dieną savaitėje. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų”” o- 
fisą pažymėdami Nr. 161.

REIKIA DARBININKU
M a m m ■ ■ Vvr»m» ir Moterim* VI-|1 H n D II I SUKIOS rųlles metalo11 fl K H U | arba moltio dirbamose
U 11 U I Sapose, fabrikuose, ho-

teliuose. restoranuos, ta
būnuose, ligonbučiuoec, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt Paniatvkit musų DIDELI au
rai*. Otriausios mokesti*.

Advance Employment Ezchange- 
2-ras augštas.—179 W. Waahington at

REIKALAUJAMA PENKlOSDE.šI 
MTYS APįsUKRIU MERGINU I>RI1 
APDARVMO DEŠRŲ. PASTOVU,?
DARBAS. I GERA MOKES TIS. PUI
KIAUSI iVaRBŪ! KAMBARIAI, PA- 
ŠILSIUI LMKOTARPIS RYTAIS IR

OPPENHEIMER CASING CO..
1026 \V. J16TH.STREETj,____

CHICAGO. ILLINOIS.

Imi
Imti

gerą priežastį pardavimui.

Chieago 

švarus, 

suteikiame kuogeriau-

\Vabansia avė., 

tvarkymu popierų ir skudurų. Paty
rimas nereikalingas. Namas apšil-

(lĮimbinsky Bros. (’.< 
n. Union avė.,

)., 
Chieago

REIKALAUJAMA siuvėjo

Antanas Bagdonas.
617 XV. 37 str., Chieago

REIKALINGA moterų prie tvar
kymo skudurų. G“»*s» mokestis.

L. Rosenberg,
1500 So. Ručine avė., Chieago

REIKALINGA pardavėjo prie ko 
nors naujo į gėrimų eilę. Mokama 
alga ir nuošimtis. Atsišaukite su
imtos rytą. •

REIKAį.AUJAM 10 patyrusių mo- 
tcni prie tvarkymo skuduru. Pasto
vus darbas. P. GOLDMAN, 
1820 \V. 11th St., Chieago.

REIKALINGA mergina prie taba
ko plėšymo. Darbas nuolatinis ir 
gera užmokesnis. Atsišaukite: 
2156 \\ J 23rd St., Tel. Ganai 4019.

REIKALINGA girų dailydžių lie
tuvių. Darbas geras, lengvas, šva
rus ir pastovus. Kreipkitės:

Jonas Bernotaitis,
139 N. Jaekson St., \Vaukegan, III.

REIKALAUJAMA karpytojų ir lei- 
berių. Atsišaukite į ,

LEOPOI.D, COIIEN 1RON $(). 
31st and Homan Avė Chieago.

REIKALINGA 2 patyrusių mote
rų prie išskirstymo .nukrikusių sku
durų, gera mokestis, ir pastovus da
rbas; taipgi vyro dirbti į dirbtuvę. 
Gera mokestis. Atsišaukite į 
Chieago XVool and Colton Stk, Co., 
1504 So. Peoria St., Chieago

L. Liberman, Mang.

REIKALINGA 2 moterų arba mer
ginų prie abelno namų darbo ir va
lymo.

PRESBYTERIAN IIOSPITAL 
1753 XV. Congress SI., Chieago.

REIKALINGAS janitorius, moka
ntis tą darbą. Užmokestis gera; 
darbas pastovus. Atsišaukite:
3323 S. H aisti* d St., Chieago

REIKALlNGA jauna mergina prie 
namų darbo. Nėra plovimo. Atsišau
kite į: 7833 Peoria St., (’Jiicago.

REIKALAUJU kriaučių prie siuvi
mo moteriškų drabužių. Atsišaukite: 
2300 S. Leavitt St. , Chieago.

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

PARSIDUODA labai pigiai kar 
čiaina iš priežasties nesveikatos biz 
nio savininko. Vieta apgyventu tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Biznis išdirbtus per 25 metus. Kam
pus 24-tos ir Oiiklcy Avė.

GU$T HA1INE, 
2401 So. Oakliey Avė., Chieago.

RAKAN

EXTRA
Jauna pora priversta puaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. 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 ive., arti 22-ros gatvės, 
Chieago, III.

e-

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jcwe] 
points, ir rejeordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir 
tetą rakandų už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x^2, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. AVcstcrn Avė., 
Chieago, 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 
player pian
vos 90 dienų 
arti Kedzie .

rekordai $55, $850.00 
o už $210.00. Vartotę

3019 Jaekson Blvd., 
e., Chieago

NAMAl-žEMĖ
TA U PY KITĘ PINIGUS

Tegul jųsų randa moka už jųsų na
mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Ciane dirbtuvių prie Sawycr ir 45

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

I5lh St. and Savvyer avė. 
Agentas pasisiuntimui

AUTOMOBILIAI
PARDUODAM labai pigiai troką, 

nedidelį; butų labai geras dėl gro- 
sernės biznio ir taip pat dėl kilų 

‘„L./... Taip pat tunu naujų Limi- 
zeną mielo — ant septynių sėdynių, 
t___ ’ ’ ’ ; ‘ 't dar vie
no naujo autdmobiliaus viršų turiu

nedidelį; butų labai geras (Jei gro- 
sernės biznio ' ‘ 
biznių.
parsiduoda laibai pigiai; ii;
i. ____J
ant pardavimo. Išeinu į kariuomenę. 
Atsišaukite šiuo adresu:

XV. B JUČUS, 
3305 S. Balsieji St., Chieago. 111.

(Gnrages—J3237 Auburn Avė.)

D’CAL't.UOŠ 1B ORGA-
• NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

1—----------Laikinasal Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez.,
3133 Einėrald Avė., (’hieago, III. 

A. LALIS, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chieago, III.

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dčarborn St., Chieago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Eubrook Avė., Chieago, IR. 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St., Chieago, UI.

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

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

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

1617" N. \Vinchestcr Avė.
Draugijos! kur dar neužmokėjo 

prideramų metinių duoklių, šiuo 
maloniai prašomos prisiųsti jas iž
dininko varpu. Iždininkas, beje, yra 
PO kaucija—-1000 dol.

Pild. Kom. Sekretorius.

St.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ię PASILINKSMINIMO 

KLU BO VALDYBA: 
.1. Petrauskus, pirmininkas,

1747 North Avė.
J. čepelis, birm. pagelbininkas,

1060 Noble
Ig. Dumblabskas, nutarimų, rašt.

2228 Coblcnz
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lunkas, finansų raštininkas,

1621 Girard street. 
Susirinkimus atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, J824 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

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

Pirmlnkikas A. Chepaitis, 
4812 W. 15th st„ Cicero, BĮ. 

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

Raštininkąs — A. Rinkevičius, 
1681 Milwaukee Avė. 

P. Giilskis Flnamv raštininkas, 
ir Bnsiness Agentas, i 
Ofisas 1579 Milwaukee Avenue.

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milvvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čia kiekvieno niėnesio unijos salėje. 
1579 Milyvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subata kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.
> ............... .  * i ■ " 11 - ....... ■■■1 ■

LIETUVIU JANITORIŲ PASELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Villmaitis, pirmininkas
3657 W; Floornoy St.

A. Tamošiūnas, vicc-pinnLiikas, 
1632 S. Sevvaror avė. Sawycr?)

A. K. Karoblis, prot. raštminkąs, 
807 S. Spaulding avė.

Wm. Monikos, finansų rnštinfnkas,
802 Independencc Blvd.

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

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

Jonas Petrauskas,

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas,spirmininkas, 
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 Moldcnhauer, daktaras, 
1554 W. Chieago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldicnį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zck Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOS1IA, W1S.

II. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edvvard Street 

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

b’. Basčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Avė. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, žr iždin., 
402 LincoPn Street 

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
« 462 Jenne Street

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milvvaukee Avė. 

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

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

DR-STĖS “LIETUVON 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.

Xnt. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne SI 
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. Bubelis, teisėjas.313 Ouince St.
Tuoz. Jurevičius, vėlaunešis

152 Main str.
Detras Mllauskas, vėlniinešis.

B. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškienė, nut rašt. :
3429 Wallaco str.

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

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

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

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

Siunčiant i centrą mokestis, mo- 
nev nrder ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkėm vardu ir siųst susi nešimų 
raštininkei.

!•—

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENS1NGTON. ILL.
J. Gumuliuuskas, pirmininkas.

149 F 107th Str.
J. M. Varckojis, pirmininko pagelb..

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

123 F 1041 h Place
A. Narbutas, fin rašiininkns.

27 E 102nd place
F. Shedvilas. kasierius

341 Kcnsington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine pėtnvčią kiekvieno mėnesio. 
7:30 vai. vakare. F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kcnsington avė.

LIETUVIU MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.

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

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

msų raštininkė, 
1315 Girard St.

1, uuiuiuad, 
3255 So. Halsted St.

__ ________ _ ', RR’UJ Įįnivvįot 

1915 So. Halsted St

3443 So. Union A’ 
K. Paberelytė, finansų^ raštininkė, 

D. Girdvąinienė^ iždįninkjį 

M. Dundulienė, kasos globėja, i 222._ 22 „
A. Kubutienė, kpsos globėja.

DRAUGIJOS
LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarcvičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. 10lh St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
i 1124 High avė.

Motiejus ‘žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St 

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
661 W. 18tn Street 

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

Pran. Mikliunas. turtų raštininkas, 
1006 So. Union Avė.

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

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas,

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

4828 XV. 15 St., Cicero, III. 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas,

638 XV. 18 St., Chieago

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas,
1965 Evergreen avė.

M. Žukas, vice-pirmininkas,
1608 VV. North Avė.

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

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

Jur. Kalninė, iždininkas,
1965 Evergreen a ve.

G. Moldcnhauer, daktaras-kvotėjas,
1551 XV. Chieago avė.

TAKTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJU BROLIŲ 1B SESERŲ 

ADMINISTRACIJĄ 1917 m. 
KENSTNGTON, ILL. 

Vladislovas Markauskis, proz., 
355 E. Kcnsington Avė. 

Juozapas Shimkus. vice-prezidentas, 
10707 \Vabash Avė. 

Frank Yurkiis, prot. raštininkas, 
355 E. Kcnsington avė. 

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kcnsington avė. 

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo 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;

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, ažžiurtntja platinimą “N- 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
h e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

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

Naujienose”. 1840 S Halsted St 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Grecnwi<’h Str. 
llri<)Keport SUyrius: J. B. Aglinskas, 

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

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avew 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė < 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth ar
V. Sandargas, 2418 Princenter av.
A. Rasinski, 6140 So. State St.
J. Legciko, 6002 So. State St.

Kensingtono, Roselando ir Boęnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičiua.

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

4601 Hermitage avė., Chieago.

ILLINOIS VALSTUOJ:

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

St. Charles, III.: W. Grabauskas, 
19 W 2nd St

Melrose Park, 1)1.: M. Karčiauskas, 
1908 Man str.

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market St

Dlvernoon, IU.: W. A. Žilinskas, 
Box 211

Rockdale, UI.: via Jolict, D. Lukša, 
140 Moen Avė

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

Waukegan, III. J. Miloszeviče, 
801 - 8tli St

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

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

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

Harvey, 111.: Z. Putramentas.
15725 Finch Avs

Chieago Heights, 111.: P.

Spring Valley, III.: A. Jukubauskas 
516 Cleveland St

Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St Louis, Ilk.: žičkus, 

539 Colhnsville Avė.

Springfield, III.: K. Stočkus,
1530 Sangamon Ay<

. |;tnyčia, gausio 4, 1918.

hjjenų AGENTŪROS
i it, Louis, III.: K. Žukauski, 

123 St. Clair Av<

MAŠSACHUSETT8 VALSTIJOJ:

LaUre.ive, Mass.: P. A. Jotui
114 Elnį Street

MonteHo, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur St

Worcester, Mass.: M. Paltanavičiui,
15 Millbury St

Montcllo, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

Montcllo, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Amea St

Lowell, Mass.: J. BaumilL
50 Charles St

Gavrrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak St

Montcllo, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur St

NEW JER8EY VALSTIJOJ:

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

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

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut St

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
21 E. 15th Street

NEW YORK VALSTUOJ:

Brpoklyn, N. Y. F. Pasniexvski,
87 Grand Street 

Ndw York, N.Y.: Ix)uis Kram,
299 Broadway 

Bochcster, N.Y.: J. Brakne,
577 Hudson Avė.

Yonkcrs, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Avs.

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

\lbany, N.Y.: M. Lazarko.
12 N. Lark Street

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. MaiD SI.

Kochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Av>.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main »L

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard lt

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,
437 S. Paca m

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard 3t

I0WA VALSTIJOJ:

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

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTUOJ:

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 51.

OHIO VALSTUOJ:

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

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis. 
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Bos. 262. 
Pittsbnrgh, Pa.: Fort Pitt News Ce„ 

Liberty Avė and Grant lt 
Kulpmont, Pa.: \Vally Yodoc, 

Box 45 
Pittsbnrgh, Fa., F. Krasowski, 

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

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

2228 Tustin M 
Duque,ne, Pa.: K. Lideka, 3OG Hamllton 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 facksoi K
Scranton, Pa.: Petrikys J,

Ct. and Albright Avė.

MICHIGAN VALSTUOJ:

Grand Rapids, MIch.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard Vi

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 VVashington Avė.

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

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

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

Box 122 ToUeston StatMt
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 Broadwa>

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wiš.: R. Paukštis, 

809 Park K
Racine, Wis.: Tony Vegela,

237 Lafayette ava
Racine, Wis.: John Margis.

1005 Gideon O

CONNECTICUT VALSTIJOJ!

Bridgeport,

Tarrington,

Waterbury,

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

Conn,: V. Kelmelis,
62 Lewis iv 

Conn.: J. Pruselaitia,
775 Bank it

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviik 
286 WaUace it

WEST VIRG1NIA VALSTUOJ i

Minden, XV’. Va.: .1. Kairumus,
Bok 49.

Tclephone Drover NBI

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

8p*ciallat«* MoUriiką. Vyrliką, Taiką 
ir visą ekreatiką Urą.

VALANDOS: 10—11 ryto. «—» po pi*t» 
vakar*. N*dfildi*nial* 1S—1 p* plotą- 

1354 S. HALSTED ST., arti 14 |l 
CHICAGO ILL

GARSINKŪFnAŪJ1EN OS


