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Vokietija atsiėmė i taikos pasiulyma
Siūlo Rusijai tik sepa= 

ratinę taiką
Rusija skubinai rengiasi prie karės
True translation filect with the post- 
inaster at Chicaao, January 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI ATSIĖMĖ VI

SUOTINOS TAIKOS 
PASIŪLYMĄ

Siūlo Rusijai tik atskirą tai
ką. Atsisako perkelti tai
kos tarybas j neutralę šalį

AMSTERDAM. s. 11. — Cen
tral! nes valstybės atsiėmė savo 
taikos sąlygas, viešai paskelbtas 
Brest Litovske konferencijoj 
gruodžio 25. Apie tai paskelbė 
vakar konferencijoj Brest Lito- 
xsket vokiečiu užrubežiniu rei-* *■ 
kaiti ministeris Dr. von Kuehl- 
inann.

Delei visu priešingu valstybių 
nepriėmimo tą sąlygą Dr. von 
Kuehlmann pranešė, kad tas do
kumentas ‘ pasidiyrė beverčiu ir 
tuščiu.”

Siūlo atskirą taiką.

Grafas (’zernin. Austro-Ven
grijos užrubežiniu reikalu miin- 
sieris, pasakė, kad dabar yra tik 
klausimas atskiros taikos tarp 
Rusijos ir centraliniu valstybių.

Nesutttnka perkelti tarybų.

Grafas Czernin padavė prie- 
žastis nepritarimui perkelti ta
rybas į neutrali; šalį ir pasakė, 
kad jeigu rusai Vadovautus tais 
pačiais įnirčiais. kaip r cen tra
linės valstybės, pasekmė# tary
bų butu užganėdinanččios. Jei
gu ne. atsakomybe už karę kris
lu vien ant rusu. L t

Dr. von Kuehlmann sakė, kad 
jis skaitė tuos sunkumus, kurie 
pertraukė pirmąsias tarybas ne
sant ganėdinais pateisinti nepa
sisekimą taikos darbo ir atnau- 
jinimo karės. Jis pasakė, kad 
vra nustatvtu ir neatmainomu e
centraliniu valstybių nuospren
džiu niekur kitur nevesti tary
bą. pralietų Brest Litovske.

Tikisi susitaikinti.
Brest Litovsko žinia, paduo

danti aprašymą vakarykščio po
sėdžio, sako, kad jis atsidarė 11 
vai. ir kad visi delegatai^ jų ta
rpe ir ukrainiečiai jame daly
vavo. Turkijos didysis viziras 
Talaat Pasba atidarė susirinki
mą ir pavedė pirmininkavimą 
I >r. von Kuehlmann, kuris pa
sakė:

“Kadangi įvyko permainos 
sudėjime nekuriu delegacijų bus 
ne pro šalį paduoti trumpą ap
žvalgą istorijos bėgio tarybų”.

Po pačios apžvalgos tarybų i- 
ki tos dienos, Dr. von Kuehl
mann pasakė, jog jis tikisi, kad 
jso duos užganėdinančias pase
kmėse. Jo viltis buvo paremta 
pažinojimu. įgytu tarybose ir 
išreiškimu Rusijos delegacijos 
Rusijos žmonių troškimo sau
gios ir pastovios taikos.

Lenkai nori dalyvauti tarybose.
Prieš apleisiant Berliną lenkų 

premieras prof. Kucharzewski 
paskelbė, jog jis įteikė Vokieti
jos kaizeriui “didžiausius troški- 
mus musų jaunos karaylstes” kys klausyti žmonių balso.”

ir svarstė su Vokietijos valdinin
kais apie svarbiausius bėgančius 
klausimus, ypač apie Lenkijos 
dalyvavimą tarybose Brest Li
tovske ir sutvėrimą Lenkijos 
Armijos, plačiais tautiniais pa
matais. Jis taipgi pasiūlė pa
naikinimą kelių yač priespaudi- 
ngų patvarkymų Lenkijoj, pa- 
briežė reikalingumą įgyti am
nestiją ir svarstė apie paskubi- 
niiną užėmimo Lenkijos vald
žios administratyvių įstaigų ir 
apie klausimą paskyrimo Lenki
jos dplomatiškų atstovų į drau
giškas ir neutrales šalis.

Iš Vienuos pranešama, kad 
Lenkijos regeli tystės taryba at
vyko i Vienną pasitarimui su 
valdžia.

Vengrija tikisi taikos.
Sulig Bėdino korespondentu 

Budapešto laikraščio Az Esi, 
Vengrijos premiears Wekerie 
atvyko i Berliną apsvarstyti su 
Vokietijos iždo ministerija ir 
finansistais kredito ir finansi
nius klausimus. a

Jis pasakęs:

“Mes tkimė.s greitos laikos su 
Rusija, 'lodei klausimas per
einamosios ekonomijos turi Im
ti pirmiausia išrištas. Mes s va-, 
rstėmei ką reketų padaryti dėl 
finansiniu valstybės reikalavi
mų. * > X

Premjeras Wekerle pasakė, 
kad ypač didelis troškimas abie-- 
jose pusėse padaryti saugią eko
nominę dalį laikinės taikos.

Tikisi ant Ukrainos.
Jis pridūrė, kad ukrainiečiai 

parodė didelį taikini mosi palin
kimą ir kad jie labai įdomauja 
užmezgimu ekonominių ryšių 
su centralinėmis valstybėmis. 
Premjeras užbaigė:

“Tik gali mus džiuginti, jei 
neprigulmingoji Ukraina išties 
mums savo ranką”.

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, January 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI NENORI
VOKIŠKOSIOS TAIKOS

Kariaus iki “kartaus galo”

PETROGRADAS, s. 11. — 
Rusija nesutiks su taika, išdir
bta vokiečių imperialistų; ji ka
riaus iki “kartaus galo” ir rem
sis ant centraliniu valstijų liau
dies, kad ji sukils ir pagelbės 
tarptautinei taikai.

Taip užreiškė užrubežiniu re
ikalų ministeris Trockį savo 
kalboje pirmame posėdyje at
naujintų taikos tarybų Brest 
Litovske. Apie tai praneša šia
ndieninės žinios iš tos vietos.

Rengiasi prie karės.
Ir tarsi patvirtinimui šių 

smarkių žodžių, Petrogradas 
šiandie buvo karštyje karinių 
prisirengimų.

Kariaus iki galo.

“Rusija neturi mierio malda
uti pasigailėjimo“, užreiškė 
Trocki, “jei imperialistai atssa-

“Jeigu centraliniu valstybių 
demokratija neprabils, . Rusija 
kariaus iki kartaus galo, —• ne 
tiek iš tranšėjų, kaip žadinimu 
žmonių statyti kiekviename žin
gsnyje barikadas prieš savo pri
spaudėjus.“

Trocki reikalavo perkėlimo 
taikos tarybos į Stockholmą.

Leninas pritaria Trockiui.
Nikolai Lenin patvirtino savo 

, draugo bolševiko užreiškimus 
| apie Rusijos pasirengimą ka
riauti už demokratinę taiką, pa- 
sikalbėjiinef prieš savo išvažia
vimą šiandie, manoma, į Stock
holmą.

“Aš manau, kad mes turime 
sustabdyti musų demobilizaciją 
ir rengties prie karės“, pasakė 
jis. “Jeigu Vokietija nesutiks 
su musų sąlygomis, mes paskel
bsime revoliucinę karę. Mes ne
sutiksime su pažeminančia tai
ka”.

Rengimasis prie karės.

Čia, Petrograde, šiandie urnai 
gimė energiškas veiklumas ka
rės minisJerijojf kur liko pripa
žinta. kad bolševikai rūpinasi 
reorganizuoti transportaciją rei
kmenų. delei galimo atsinau jini
mo karės tęsimo. Pirmas žigs- 
nis jau pradėtame demobiliza
vime nereikalingųjų armijos 
pulkų, tikimasi žymiai paleng
vės transportaciją armijai reik
menų.

Atšaukė oficierius.

Gynimo Petrogrado pienai y-' 
ra svarstomi. Kanuolės perke
liamos iš šiaurinio fronto. Pra
porščikas, Krylenko, vyriausias 
armijos komanduotojas, palie
pė visiems savo oficieriams su
grįžti j savo vietas fronte, ko
kias jie turėjo prieš bolševikų 
revoliucija. i

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, Januarv 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVILSONO SĄLYGOS 
NEPRIIMTINOS

-------------------- • .

Sako vokiečių ir austrų 
laikraščiai

AMSTERDAM, s. 11. Aus
trų ir vokiečių laikraščiai skai
to prezidento VVilsono pasiūly
tąsias sąlygas tokiomis, kurios 
gali būti tik tada įgyvendintos, 
jei keturgubas sąiyšis (centrali- 
nės valstybės) butų visiškai su
muštos.

F remdenblatt užreikšdanias 
jas nepriimtinomis, sako: 
“Prezidento Wilsono praneši
mas aiškiau parodo negu Lloyd 
George kalba musų priešų no
rus leisti Rusijai lieti kraują už 
egoistiškus talkininkų tikslus.”

Neuc Freie Presse sako:
“Prezidentas Wilsonaš yra 

įgigabesuiu net už Lloyd George 
prigaudinėjime šalies. Prezide
ntas Wiksonas sumaišo savo 14 
punktų su jiopuleriais princi
pais, kad prigavUs mases, ku
rios nežino musų sąlygų. Prane
šimas taipgi, žinoma, taiko į su
ardymą tarybų Brest-Litovske.”

Volks Zeitung iš Cologne sa
ko:

“Prezidento Wilsono progra
mas pilnai sutinka su Lloyd Ge
orge. Jis yra mums nepriimti
nas, kaip ir anglų ir yni dar 
brutališkesniu, negu Lloyd Ge
orge programas”.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS”

EXTRA
. . T < -» ,

Gaisras Šv. Jur
gio bažnyčioje

SENIAUSI CHICAGOS 
LIETUVIŲ BAŠNYČIA 

APDJEGĖ

Gaisras pridarė nemaža 
nuostolių bažnyčiai

1 ""'Į .
CHICAGO. — Vakar kilo gai

sras seniausioje lietuvių šv. Ju
rgio bažnyčioje, prie 33 ir Au- 
burn avė. galvių, Bridgeport 
miesto dalyj.

Tikrosios gaisro priežasties 
mums dar nepasisekė patirti, 
bet manoma yra, kad jis pra
sidėjo prie didžiojo altoriaus. 
Ugnis sparčiai plėtėsi ir gręitai 
persi mušė per stogą. Tuo lai
ku lauke siautė pūga ir tas la
bai sutrukdė ugniagesių atvyki
mą. O ir pats gesinimo darbas 
buvo labai apsunkintas dideliu 
šalčiu ir vėju. 'Todėl gaisras 
spėjo pridaryti daug nuostolių, 
kol lapo suvaldytas ii; pagalios 
užgesintas.

Kiek gaisras pridarė nuosto
lių dar tikrai nežinoma, bet ma- 
noma, kad jie bus labai dideli. 
Gaisras sunaikino viduje visą 
šiaurinę dalį bažnyčios, kur yra 
didysis altorius. Taipgi nuo 
ugnies nugriuvo toje dalyje ant 
viršaus buvę bokštai.

Nežiūrint dideles pūgos ir ša
lčio, vos tik pasirodė liepsna, 
subėgo kuone visi apiėlinkės 
žmonės, ypač lietuviai, nes tai 
juk buvo seniausia ir gražiau
sia Chicagos lietuvių bažnyčia, 
kurią gaisras per tūlą laiką gra
sino visai sunaikinti.

į True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Maisto trukumas
TALKININKAMS TRŪKS

TA MAISTO.

Maisto administracija leis 
išsiųsti 90,000,000 bušelių 

kviečių. Prašys gyven
tojų taupyti.

WASHINGTON, s. 10.- Mai
sto padėjimas Europoje skaito
mas čia taip kritišku, kad mai
sto administracija svarsto apie 
leidimą išvežti dar 90,000,000 
bušelių kviečių, nežiūrint to fa
kto, kad normalis exporto per
viršis jau buvo išsiųstas vidury
je gruodžio mėn. Amerikos 
žmonės bus prašomi taupyti 
maistą, kad padengus trukumą.

Talkininkų reikalavimas taip 
tvirtas, kad maisto administra
cija nutarė rizikuoti trukumu 
maisto pavasary), kad nors da
linai išpildžius jų reikalavimą. 
, Jeigu suvartojimas nebus su
mažintas, valdininkai permato 
galimą trukumą miltų Suv. Val
stijose gegužes mėn., kol nepa
sirodys naujas kviečių derlius 
birželio mėn.

Maisto administracijos valdi
ninkai rimtai galvoja apie pra
šymą kongreso išleisti įstaty
mus, įvedančius “wheatlesS| 
days” (be kviečių dienas) ir ta-j
riasi su malūnininkais ir duon-
kėpiais apie maišymą miltų ke
liant kares duoną.

True translation filed witb the post
ams te r at Chicatfo, January 12, 1918, 
as reųutred by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIEČIAI APLEIDO 
TRANŠĖJAS

Aplaikė didelių nuostolių
.......................

RYMAS, s. 11. — Karės ofi
sas paskelbė Šiandie, kad austrų 
-vokiečių spėkos vakar buvo 
priverstas evakuoti dalį tranše-'
jų arti Cayaucchurina, Italijos1 
kalnų fronte. Besi traukia n t įs 
teutonai buvo papulę į italų ug
nį ir aplaikė žymių nuostolių.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 12, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

Nori užgriebti aliejaus
* žemes.

WASHINGTON, s. 11. J Se
natorius Swanson į laivyno ko
mitetą šiandie įnešė laivyno de
partamento patiektą bilių, įga
liojantį valdžią po išleidimui pil
domojo paliepimo paimti kon
traktais, persamdymu ar kaip 
kitaip visas aliejaus žemes, at
skirtas kaipo laivyno rezervos 
California ir VVyoming valstijo
se.

SUSIDURI TRAUKINIAI.

Iš priežasties pūgos.

(iALESBURG, Iii., s. 11. — 
Walter VVebber. pečkuris, liko 
užmuštas ir brekinan sužeistas 
susidūrus dviem Burlington tra
ukiniam ties Knoxvillc, 5 mylios 
nuo čia. Sušidurimas įvyko iš 
priežasties pūgos.

Surado Eldorado.

MADRII), gr. 26. čia gau
ta žinia apie atradimą Brolijoj 
vietos inkų miesto, žinomo se- 
novos ispanų ir portugalų tyri
nėtojams kaipo ElDorado,- iki 
šiol skaityto legendariu. Griuvė
siai yra Manoa apygardoj, arti 
Bolivijos rubežiaus, viduryje di
delės girios. Archeologiška ek
spedicija, susidedanti iš ispanų 
ir portugalų mokslininkų pada
rys nuodugnų ištyTtmą tot dis- 
t rikto.

$1,000,000 nuostolių gaisre.

WINIPEG, Man., s. 11.-Gai
sras šiandie sunaikino viduryje 
VVinnipego pirklybes distrikto 
Enderton ofisą ir sankrovų bu- 
dinką, pridarydamas daugiau 
kaip už $1,000,000 nuostolių. 
Didelis šaltis, siekęs 20 laipsnių 
žemiau zero apsunkino ugnia
gesių darbą. Trįs ugniagesiai 
sužeisti.

REIKALINGAS jaunas vy
ras prie abelno darbo ofise. 
Turi būti gerai pamokytas, 
gerai kalbantis angliškai ir 
lietuviškai, ir mokantis ra
šyti ant typevvriter’io. Paty
rimas nereikalingas.

Tiktai nesibijantis dirbti 
ir norintis pasidaryti ateitį 
teatsišaukia, nes darbas yra 
pastovus.

Atsišaukite laišku, pažy
mėkite kiek norite pradinės 
mokesties, ir rašykite tiktai 
angliškai.

NAUJIENOS 
1840 S. Halsted St.,

Chicago, 111.

Rusija esą vėl pertrau 
kusi tarybas

Rusijos žmonės reikalaują bile 
kokios taikos

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 12, 1918, 
as rcquired by tne act of Oct. 6, 1917.

RUSAI VĖL PERTRAU
KŲ TARYBAS.

Vokiečiai jaučiasi 
įžeistais.

AMSTERDAM, s. 11. - Su
lig vėliausių čia gautų žinių, 
rusų-vokiečių taikos konferen
cija Brest Litovske užsidarė. 
Posėdžiai pertraukta vakar, ka
da vokiečiai galutinai ir griežtai 
atsisakė perkelti taikos tarybas 
į neulralę šalį. Bolševikų už- 
rubežinių reikalų ministeris 
'Trocki pats įnešė uždaryti susi
rinkimą. c

Czernin spyrėsi, kad Rusijos 
projektas apie perkėlimą .tary
bų į neulralę šalį duotų tik tal
kininkams progą kliudyti rusų- 
vokiečių atskiros taikos tary
bas. Bet jis išreiškė sutikimą, 
kad paskutinių žingsnis prie pa
sirašymo po taikos sutartim bu
tų padarytas neutralėj šalyj.

Kad posėdis mažiau ar dau
giau buvo ^markus, matyt iš ži
nios, paduodančioš, kad vienas 
vokiečių delegatų, gen. Hoff- 
jnan, piktai protestavo konfere
ncijai prieš bevielinę žinią, pa
sirašytą Rusijos valdžios dele
gatų, kuri, kaip jis sakė, “įžei
dė vokiečių karišką komanduo- 
loją raginimu vokiečių karei
vius sukilti.

Hoffman protestavo, kad to
kie pranešimai “prasižtaigia su 
pertraukimo musių dvasia”.

Kiti centraliniu valstybių de
legatai prisidėjo prie protestot.

Tuojaus po šio užpuolimo 
ant Rusijos pieno įsteigti drau
giškus ryšius tarp Vokietijos 
liaudies ir Rusijos proletariato, 
Trocki formaliai įnešė pertrau
kti posėdžius.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI ORGANI
ZUOJA REVILIUCINĘ

ARMIJĄ

Rusijoj eina tik klesti karė 
Bolševikai apgali buržuazijų

LONDONAS, s. 11. — Daily 
News Petrogrado koresponden
tas sako, kad bolševikų premie
ras Nikolai Lenin nors galbūt 
išvažiavo ant švenčių į Finlan- 
diją, bet taipgi gali būti, kad 
jis išvažiuos į Stockholmą pa
sitarti su Vokietijos ir Austri
jos socialistais.

Savo kalboje prieš išvažiuo
siant iš Petrogrado, premieras 
Leninas ptisakė:

“Aš manau, kad mes turime 
sustabdyti demobilizaciją ir re
ngties prie karės. Jeigu Vokie
tija ir jos talkininkes nepriims 
musų taikos sąlygų, mes paskel
bsime prieš jas revoliucinę ka
rę.”

Ukraina ir Rusija.

Korisi)ondentas pabriežia 
svarbą sutarties tarp bolševikų 

ir Ukrainos delegacijos, kadan
gi Rados pozicija sumažino 
Trockio progas įgijimui užgar- 
nėdinanČios taikos. Jis sako, 
kad jei vokiečiai galėtų papirk
ti Ukrainą, reikšmė Trockio po
zicijos per pusę sumažėtų Vo
kietijoje.

Korespondentas priduria, kad 
nėra nieko paikesnio, kaip ma
nyti, kad jei Ukraina priešinasi 
bolševikams, tai ji pritaria tal
kininkams ir tęsimui karėa.

Organizuoja naują armiją. ,
Patvirtindamas pirmesnius 

pranešimus, kad bolševikai ren
giasi atsteigti karinę armijos 
jiegą derli galimo trūkimo tary
bų su centralinėmis valstybėmis, 
tas pats' korespondentas sakes 
kad jie nebando atgaivinti seną
ją pavargusią armiją, I>et su
daryti naują ir daug mažesnę. 
Apie tą naująją armiją Trocki 
pasakęs:

“Ji ves ne karę, bet revoliuci
ją. Jos priekinės tranšėjos bus 
barikados prieš prispaudėjus**.

Bolševikai abejoja ar vokie
čių kareiviai eis priekyn, bet 
jeigu jie tai darys ir užims da
ugiau žemių, tas nepriartins ka
rės galo.

Korespondentas sako, kad di
džiausiu bolševikams sunkumu 
šiuose prisirengimuose yra tra- 
nsportacija ir reikmenįs, iš ku
rių pirmasis yra dar sunkesniu 
klausimu.

Pranešama, kad bolševikų 
vyriausias komanduotojas pra
porščikas Krylenko organizuo- 
jo liusnorių armiją ir kad pa
liepė oficieriams sugrįžti į savo 
vietas, kokias jie laikė prieš bol
ševikų revoliuciją.

Kova su buržuazija
Kalbėdamas apie civilę kar’ 

įvairiose Rusijos dalyse, kores
pondentas sako, kad tos kares 
nėra veliamos vienos Rusijos da
lies prieš kitą, bet yra bandymu 
praplėsti klesų karę į tas dairi, 
kur proletariatas dar neįgijo 
viršenybės. Todėl bol&’vikai 
nekariauja prieš Ukrainą, bet 
prieš buržuaziinę Ukrainos ru
dą; ne su kazokų šalim, bei ka
riškąja kazokų valdžia.

Bolševikai laimi.
Daily News korespondentas 

sako, kad prieš bolševikų einan- 
tįs laikraščiai kasdie skelbia a- 
pie bolševikų sumušimą, bet, 
sako jis, yra juokinga, kad po 
kiekvieno sumušimo bolševi
kai paeina priekyn, vietop pa
sitraukti. Žemlapis parodos kad 
kiekvienas menamasis sumuši
mas nuveda bolševikus giliau Į 
priešo šalį. Jis pamini i>eku- 
riuos iš tokių paėjimų priekyn 
ir sako, kad Juodųjų jurų lai
vynas dabar yra bolševikų kon
trolėje.

0TTAWA, Ont, S. 10. Wa- 
ter St. ligonbutyj kilusiame gai
sre žuvo du ligoniai. Kiti loti 
ligoniai išgell>eti nepaprastomis 
. u»ūgy toj v pa s t angomis.
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JDOMIV - IDOMIAUSIS L. S. S. 137-tos KUOPOS
T

Marsai ietė.
VAKARO PROGRAMAS:

..Dainuos L.M.D. Aido Choras, ved. J. Mereckio, pritariant 
Brolių Sarpalių Orkestrai.Brolių

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO (JAN.) 13 d., 1918
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan avė., Roseland,
Pradžia lygiai 6:30 vai. vak. Inžanga j vakarę 35 ir 50c; j šokius

Programa dalyvauja pasižymėjusios dalies mene spėkos.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis atvaidins vieno akto komediją—

“KUNIGO GRAMULOS RAšTINYčIOJ”

Vaidinimas.

III.
25c.

3 
1

V EI KIANČ1OS YPATOS:
(1) Kunigas Grumulą..................................................
(2) Senukė ..................................................................
(3) Vladas Kavolis ................................................• • • •
(4) Cecilija Linkevičiūte, kun. Gramulos gaspadinė
(5) Policijantas ..........................................................

Duetaskregždelė” ~ Ą. Žemaičiutė
Instrunientalis Trio, išpildys .......................K. ir P. Sarpahai ir O. I aculat.

K Kcnstavičicnė
J. Mengelaitė 

J. Gryškienas 
... J. J. Zolp

Soprano-Solo- “Lietuviška Daina”—Chopin’o— atliks p-lė M. Rakauskaite 
Duetas ir kvartetas: O. Rudauskaitė, F. K. Strincckis, J. Goštautas, J. J. Zolp 
Eilės: ‘‘žuvusioms už laisvę” ...............................  M. Norbučiukė
Baritone-Solo: a) ' Plaukia sau laivelis” b) ‘‘Vai varge, varge” kompozi

cija Šimkaus, išpildys ........ Kari Sarpalių,s. 
Duetas: “Eisiu mamai pasakyti”, Petrausko, A. žemaičiulė ir S. Stanudiutė 
Fleita—Solo ................................................................................. O. Paculat

Overture ............................................................ Brolių Sarpalių Orkestrą
L.M.D. Aido Choras, vedamas...........................................................Mereckio
E.xtra.

Po programui— Šokiai. Muzika Brolių Sarpalių.
Gerbiamieji ir Gerbiamos: Iš programų matote, kad Šis vakaras bus labai 

puikus ir jo surengimas gana brangiai apsieina, bet mes nežiūrim j pelną, tik 
norim, kad publika butų užganėdinta. Kviečia visus atsilankyt. LSS. 13/ kp.

6 
7 
H
9
10
11

Didžiausias ir Geriausias
Rengiamas LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO, atsibus

Nedn Sausio-January 13, 1318 m.
Pulaskio Svet., 1709-15 S. Ashland Avė,

Pradžia 5 valandą vakare.

Minėtas vakaras yra rengiamas su įvairiausiu 
programų. Kalbės garsus kalbėtojai, kurie išaiškins 
lietuvių praeitį ir dabartinius laikus; taipgi ir šios 
šalies stovį. Užkviesti geriausi Chicagos chorai, ku
rie sudainuos keliatą įvairių dainelių. Taigi, gerbia-

Vakaras
mieji ir gerbiamosios, nepamirškite šito vakaro ir 
nepraleiskite šios progos, nes kalbėtojai išaiškins 
daug svarbaus apie Lietuvą. Po programui bus į- 
vairių šokių. Su pagarba,

Kviečia visus L. L. Kliubo Komitetas.

F. A. Jančauskas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa)
Profesorius Paulov aiškiai 

pii|iartMiė savo eksperimentuo
se su šunimis, kad maisto viri
namieji vidurių syvai neatsiran-

Teatras, Koncertas ir Balius
Rengia Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 45 kuopa, (vyks

Nedėk, Sausio-January 13,1918 m.
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI.

Inžanga 50c ir 35c ypatai. Po programui — 25c,

llllllllllllllllllllllll S’«me Koncerte dalyvaus gabiausios Lietuvių ir Raly |||||||||||||||||||||||| 
llllllllllllllllllllllll artistiškos spėkos. Taipat bus sulošta ‘‘Rūtų Darželio .

2)
3)

Loš Jaunų Lietuvaičių artisčių grupa.

P R O G R A M A S:
Butų Darželis”: 
Jonukas ..........  L Misevič ulė
Onytė .................................................. V. Bernotaičiutė
Marytė ....................................................... V. Misevičiutė

Baletas .... V. Bernotaičiutė ir J. ir V. Misevičiutės
, m, Humorestika .... V. Bernotaičiutė ir J. Misevičiutė
■■■I 4) Jaunų Socialistų Stygų duetas ir kvartetas. nHMHIIII

5) Introduction March ir
6) Opera Selection, atliks Italų Soc. muzikališ. Kliubas
7) Daina iš Operos ........... j........................... E. Taccolo
X) Daina iš Operos ....................................... T. Bellandi
9) Duetas............................ i-. T. Bellandi ir E. Taccolo.
10) Populcriška daina ..............................  IL Hanscom
11) Daina iš Florcnce......... T. Bellandi, E. Taccolo ir

ifelen Hanscom.
12) Duetas .........................................  p-lės Jasinskiučių

Svetainė atidarys 5 vai. vak. Programo pradžia 5:30 vak.

Pastaba. Kas nori visų programų pamatyti tenesivėluoja 
Kviečia visus KOMITETAS.

da arba neesti išdirbami auto
matiškai, kuomet vidurių plėvė 
esti suerzinama, arba kuomet 
maistas pasiekia skilvį. Kaip tik 
priešingai — skilvio syvai atsi
rasdavo. kuomet jam buvo duo
dama suprasti, kad jis bus mai
tinamas jo mėgiamu maistu, ža
lia mėsa, nors mėsa nepasiekda
vo skilvį, bet iškrikdavo iš ger
kles per tain tyčia pritaisyta sky
lę. Visokie kiti mėginimai su
erzinti neišduodavo skilvio sy
vų. kaip tik mintis valgymo. 
Kuomet buvo papjaunamas ner
vas, valdantis išdirbinių skilvio 
syvų, syvai neapsireikšdavo. 
nors mėsa pasiekdavo skilvį. 
Iš čia seka, kad mintis turi įtek
mę į i&firbima skilvio syvų, kas 
iki šiol buvo manoma esant me
chaniška, fiziška funkcija. Tai
gi psichologinė pusė maisto vi
rinamo, taip kaip ir kitų kimo 
funkcijų, yra daug svarbesne.

Stebėtiniausius rezultatus su
teikė profesorius Gatės eksperi
mentai, kuriais jis priparodė, 
kad tūlos protinės pastovus pa
gimdo skirtingus chemiškus ele
mentus žmogaus kūne. Jis sa
ko:

“1879 metais paduotame ra
porte savo eksperimentų parod
žiau, kad kvapas žmogaus sulei
stas vamzdin ir atšaldytas su 
pagelba ledo, kad sutirštinus te
nai besi randančius iškvėpuotus

garus, nieko ypatingo neparodė 
kaip tik sutirtėjusį gazą. Bet 
penketą minutų vėliau, kuomet 
žmogus užpyko, tas eksperimen
tas parode rusvą spalvą, kas rei
škė, kad vamzdyje nulosi tūli 
chemiški elementai kaipo pasek
mė užpykinto ūpo. Tas chemiš
kas elementas išimtas iš tenai 
esančio oro ir įleistas į kūną 
žmogaus arba gyvulio pagimdy
davo susijudinimą ir iššaukda
vo organų veiklumą. Didelis 
liudėsis, kaip tai motinos apgai
lestavimas mirusio kutliko, pa
gimdydavo pilką chemišką ele
mentą; susikrimtimas — ruža- 
vą elementą, ir 1.1. Mano eks
perimentai patvirtino, kad bai
mė, rūpestis, piktumas, liudėsis 
ir kiti dvasią slopinantis ūpai 
pagimdo kūne kenksmingus e- 
lementus, nekurie jų yra net la
bai nuodingi; prakilnus jausmai, 
linksmas ūpas, pagimdo chemiš
kus elementus, kurie turi mais
tingų vertę ir stimuliuoja kimo 
celes energijai išdirbti.”

Profesorius Leob savo ekspe
rimentais Chicagos ir Stenfordo 
universitetuos nurodė, kad min
tis ĮNigimdanti ypatingą apsirei
škimą panašų j elektrą ir kad 
elementai gyvos inedegos po 
minties įtekmę mainosi iš pozi
tyvas į negatyvių ir iš negatyves 
i pozityvią. Tie jo eksperimentai

patvirtino, kad sulyginimas pro
to su telegrafu yra maž-daug 
teisingas ir taipgi nurodo, kokią 
įtekmę mintis turi į kūną ir 
kaip ji gali jį perdirbti.

(Bus daugiau)

r-........... .......      -■?

' L.S. Sąjungoje |
r r - --— ■ - . ■ ■ -;—-J

VVestville, III. — LSS. 26-toji 
kuopa laikytame savo susirinki
me sausio 4, 1918, primė suma
nymų, kad butų gera surengti 
X-to Rajono suvažiavimas. Nu
tarta kreiptis į Agitacijos Komi
tetų, kad jis imtųs tuo reikalu 
rupiu ties ir užragintų kitas, 
kuopas tų reikalą apsvarstyti.

Toks suvažiavimas dabar bu
tų labai jreikalingas pasitari
mui įvairiais svarbiais organiza
cijos klausimais.

Suvažavimo laikas turėtų būt 
apid šių metų kovo mėnesio pa
baigų, o vieta suvažiavimui bu
tų geriausia ir parankiausia 
Sprngfield, III.

LSS. 26tos kuopos valdyba:
K. .Pockevich, Organiz.
K. Kačiušis, Fin. Sekr.
J. Kvietinskas, Susir. Sekr.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

CICERO 
VAKARASl 
SU PUIKIU PROGRAMŲ I

Rengia Vyrų ir Moterų Apš. Dr-ste
RYTO

Sausio-Jan. 13
P. PAKŠTO SVETAINĖJE

4837 W. 14th St., Cicero, UI.
šokiai prasidės 4 valandą po pietų. Programa pradžia 7 valandą vakare. 

Muzika J. Balako. Inžanga 25c porai.
Programe dalyvaus gana gabios ypatos; tarp jų bus jauna gabi sce

nos žvaigždytė Ona Kulikauskaitė; ji padeklamuos eiles ir atliks mono
logą “GARSI S KLEBONAS“. Idilei nors ir blogiausias oras butų, 
Ciceriečiai, neužmirškite ateiti svetainėn. Kviečia KOMITETAS.

Prieš ir po programo Linksmas Balius

A

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS^
Surengtas Bendromis Spėkomis Chicagos Progresyvių Draugijų Susivienijimo V 

Susidedančio iš Sekamų Draugijų:
D.L.K. KEISTUČIO, APŠVIETIMO BROLIŲ, B. IR S. AMER., J. V. L. D. IR P. KLIUBO ir JAUN. D. M,

Suimtoj, Sausio-»Jariuary 12, 1918 m.
ATSIBUS 7 VALANDA VAKARE.

Bohemian-SIav. Amer. Svetainėje,i436-i44o W. isth Gatvė.
Koncerto programas bus labai įdomus, susidedantis iš “Birutės” choro ir gabiausių solistų dainų ir muzikos numerių, ^aipgi dialogo: 

“Aficieris ir Kareivis” “Pasikalbėjimo Rožytės su Motina”, monologo —“Motina” ir kitokių pamarginmių.
Pasibaigus Koncertui bus šokiai prie puikios Brolių Sarpalių muzikos, šis Koncertas bene bus pirmas Lietuvių P“Į’

kioje svetainėje, kuris be abejonės visiems svečiams patiks. Todėl širdingai visus ir visas kviečiame pribūti laiku, nes progi.imas p a i- 
dės punktuali jcfaag yra sekamos: 75c, 50c.ir 35c. Pasibaigus Koncertui—25c.

f-—  —“4* -------- ’ I
j PaminėjUnui 9-to Sausio, 1905 m. kritusioms ant barikadų

PIRMOSIOS RUSIJOS REVOLIUCIJOS

Dideles Iškilmingos Prakalbos
—Rengia—

Rusų - Lietuvių Social-Demokratų Darbininkų Partia 
BOLŠEVIKAI

Dalyvauja Latvių Socialistų Partijos Kp. Bolševikai ir Rusų 
Liet. P. P. D. Unios Lokalai No 85, 604. ir Stockardų No 609
MELROSE P ARK, Nedėlioję, Sausio 13 d., 7 vai. vakare.

FRENK LAPINSKIO Svet., kerte 23-čios ir Lake str.
BRIDGEPORTE, Panedėlyj, Sausio 14 d., 7:30 vai. vakare, 

MILDOS Svetainėje, 3138 So. Halsted St.
T0WN OI' LAKE, Utarninke, Sausio 15 d., 7:30 vai. yakare

A. RLINSTRUPIO Svet., kertė 45 St., ir Hermitage av.
WESTSIDĖJE, Seredoje, Sausio 16 d., 7:30 vai. vakare,

M. MELDAŽIO Svet., 2242 West 23rd Place.
Į paskelbtus augščiau susirinkimus kviečiame publikų kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti, Rus įvairus programas. Inžan- , 
ga dykai. KOMITETAS.

S.- į - m ' i ■' "   '  ■ —- " —■ ■■ ’ ■ —

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖS No. 2 i
West Pullman, III.

SUSIRINKIMAS i
įvyks Nedėlioj, Sausio 13 d., 3-čią valandą po pietų,

Svetainėje prie 758 W. 123rd St.
Visi nariai kviečiami atsilankyti susirinkimai). Taipgi kvie

čiami yra norintis prisirašyti, nes šiame susirinkime kiekvienas 
galės jstoti už $1.00, vėliaus gi įstojimas bus pagal metus. Todėl 
pasinaudokite šia proga ir stokite šion draugijom

Rašt. A. SKAČKAUSKAS.

REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAI
Ar Jųsų name jau randasi puikus Rusijos Revoliucijos paveikslai? 
Jeigu dar ne, tai nusipirkite tuojaus. Kaina 25c.

^J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted St., Chicago. Tel. Boulvard 7328^

.......«Qb. '' ................... ..

IS SI RDI ES
i Knygele parašyta Jame? A I I e n, versta 

Biežio. J. Ilgaudo laida Tunnya
Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pa jie*? h
Papročio Pasidarymas
Darymas ir Žinojimas
Pirmi Žingsniai į Augštesiųj) Gyvenimą
Dvasinės Sąlygos ir jų
Padrąsinimas

Kama 15c

NAUJIENOS

St.
I

«

i

1 i

IM4O S. Halsted Street. IH

Phone Cana! 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
GeoJlbt. Chernaucko 

Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicago).

Ateik į vienintelę 
šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
tu j trumpą laiką.

tokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
uagelbiiiinkėm.
*900 S. Union avė., Chicago.

Šokią Mokykla

Tel. Canal 7270 SLAtAS
Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:48 ▼. vok.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicago. 111 

Duodama Privatinės Lekcijos

JUOZAPO GRUŠO

3147 S. Halsted Street, 
Tel. Drover 8674.

Rsumatizmas Saujelė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina yirfimi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pactą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted StM Chicago, III.

Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 5(k*

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIRK1T ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS.

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

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

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

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

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50
Naudokis šiąja mašina nuo 

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

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpne- 
jusių žmonių 1(M) nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

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

MUZIKALIŠ MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant amuikos 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikoa Mokytojas

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

Chicago, III
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ODD'iQSlLi-.<JUUQaaiC3SEl£iaQE3EiaQi3n 
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE T M TYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE
Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
|’<» Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BĮ

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR

KORESPONDENCIJOS jisjis vėl yra pas mus 
larnaeo mums ištikimai pe*r še
šis melus iki apsirgo, ir buvo 
pasitrankys nuo mus daugiau 
kaip metus ir pusę, bet dabar 
jis vėl sugrįžo ir pasirengęs 
palarmmli po senovei, .lis no
ri pasitikti savo senus elrau- 
gus, ateikite ir paklauskite No. 
11. .luozupas Sheiniot. Jus rasite jj prie išpardavimo firanku. 
legul .luozujias išrenka jums firankas. — Atsilankykite.

ir gerų nutarimų padaryta. 
Taip, nutarta išrinkti komitetą 
Sąjungos Apsigynime) Fondui 

aukų linkti. Tolinus nutaria 
kuopos susirinkimus laikyti kie
kvieną nedėklienį,,kur, kuopos 
reikalus attikus, luitų prakalbos 
arba diskusijos vedamos. i

Taigi dabar draugai kuopic- 
čiai lai nepamiršta palįs ateiti 
į susirinkimą, bet ir kilus savo 
draugus atsivesti, nes juo daž
niau susirinkimus lankysime*, 
tuo daugiau prasilavinsime*.

—Mokinys.

WATERBURY, CONN. ..

Bruzdėjimas Lietuvių Scenos 
srityj

čia buvo antru kartu stato
ma scenoj penkių aktų Žemkal
nio dramos veikalas Blinda. Ir 
šiuo kartu (sausio 2) ji, regis, 
daug geriau sulošta, nei pirmą 
sykį. Statė ją “Varpo” Dramos 
Draugija, p. A. Vitkauskui, ži
nomam lietuvių artistui, rėži- 
saujant. Labai ge*rai lošė vy
riausioje rolėj, razbaininke) Bli7 
ndos, p. S. Bukauskas. S. Ra
manauskas, Ūkininke) Bajalio 
rolėj, taipgi buvo geras. Neblo
gi buvo aktoriai ir kitose* rolėse*, 
kaip E. Aleksaitienė, Bajalienės 
rolėj; J. Kronkaičiutė, Uršulės 
rolėj, ypatingai gerai lošė Žy
de) Maušos rolę turėjo E. Liepi
nis, Titnaginskie) V. Ručins
kas. čigonas, Blindos draugas, 
nors lošė neblogai, tik kai km* 
trukę) jam čigoniško miklumo, 
apsukrumo. žodžiu sakant, lo
šimu publika buve> pilnai pa len
kinta.

Artistui Vitkauskui esant da
bar Waterburyj, dailės draugi
jos sukrute) pasinaudoti proga, 
kael iš jo pasimokinus, pasilavi- 
nus scenos mcn»k Ypatingai 
“Varpas“. “Ta draugija susirin
kime* sausio 5 d. nutarė" steng
tiems pastatyti šiuos veikalus: 
“Genavaitę”, “Revizorių”, Mu
sų gyvenimo dienos“, “Dūdi
ne”, “Dėdė atvažiavo”, “Pirmie
ji krikščionįs“ ir “Sibire) žvaig
ždė”. Visus šiuos veikalus ma
noma suspėti pastatyti dar šiuo 
sezonu, iki vasaros karščiams 
prasieisiant. —Krantų Krantas

E. CHICAGO, INI).

BKINGHAMTON, N. Y.

Gruodžio 30 d. buvo sureng
tos prakalbos šv. Juozapo (Ir
ies ir Liet. Dnrb Susišelp. d r-jos. 
Kalbėjo F. .L Ragučius. Kalbė
tojas aiškino naudingumų pri
gulėti prie pašalpinių laisvų dr- 
jų ir agitavo Į jas rašyties.

Aukų lėšoms padengti surin
kta $9.07.

Tą palį vakarą buvo LMPS. 
kuopos prakalbos. Drg. Ragu
čius aiškino apie žmonijos pro
gresą nuo senos praeities iki šių 
dienų, taipgi kokioje vietoje mo
teris buvo laikomos st iliaus, ir 
kaip dabar jas pradedama pri
pažinti lygias žmonėmis su vy
rais, nors ir tai nevisur. Pavyz
džiui, kalbėtojas sakė, jog kri- 
kščionįs moterims dūšią pripa
žino tik 13-tame šimtmetyj; o 
katalikų dvasiškija ir dabar mo
terį laiko daug žemesne esant, 
nes nei kunigauti joms nelei
džia.

Aukų lėšoms padengti surink
ta $1.65.

Publikos abiejose' prakalbose 
buvo gana daug.

Sausio I d. buvo Aušros cho
ro “žiurstų ir kaklaraiščių” ba
lius. Publikos buvę) daug. Bus 
kiek ir pelno.

Sausio 6 ei. buvę) chore) suren
gti laimėjimai. Buve> leidžiama 
laimėjimui 1 t Įvairių dalykų. 
Publika užsiė*mė žaislais ir dai
ras sudainavo ke lias dainas.

Sausio 6 d. LSS. kuopos susi
rinkime* Įstojo Į kuopą 3 nauji 
nariai. Kuopos išrinkta komi
sija rinkiniui aukų LSS. apsi
gynimo fondui prane šė, jog jau 
turi surinkus suvirs 10 dol.

• •

LSS. kuopos Dramatiškas Ba
te lis žada greitu laiku statyti 
scenoje* du veikalu: “Penktas 
Prisakymas” ir “Netikėtai”.

—Nevystanti Gėlė.

GRAND RAPIDS, MICH.

Iš lietuvių socialistų veikimo.
Sausio 6 ei š. m. LSS. 51 kuo- 

pa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Raštininkui nutarimus perskai
čius, komite tai pradėję) duoti ra
portus, ką ve ikiama. Vie ni pra
neša, kad teatrą rengia lošti, ki
li kiek aukų surinkę), o turto 
raštininkas išskaitė, kiek į kuo
pą pe r praėjusius metus narių i- 
si rašė, kurių užvilktos mokestįs 
ir kuri^ ge rai steni. Pasirodo, 
kad kuopa turi išviso apie 80 
narių. Išgirdę tokį raportą dai
romės aplink, kiek musų susi
rinkimai! atsilankė, je i liek kuo- 
poj narių. Buvo gal lik apie 
ketvirta dalis... Butų nebloga, 
kad kuopos komitetą kiek pa
barus už jųjų lokę nestropumą. 
Juk kas gi mate, kad. pavyzd
žiui, dar lik pereitame susirin
kime* buvę) išrinktas naujas ra
štininkas, o kada reikia užimti 
vieta, lai ne" i susirinkimą ne-A < l

atėjo!
Ištik ro, je i jau komite tas už

miršta susirinkimus, tai nesenai 
prisirašiusie ji dar greičiai! už
mirš. Vist ik dabar, kol gali
ma dar kiek veikti, draugai, sto 
kime Į darbą, ne s svarbiausias 
momentas yra.

Man regis, kad keistą nutari
mą padarė kuopa, uželrausela- 
ma kuopos nariams aukas rin
kti be kuopos nutarimo. Mes 
žinome*, kad dažnai taip pasitai
ko, jog būrelis draugų susiren
ka km* ir sumanė) aukų kokiam 
nors re ikalui parinkti. Ir tai ge
rai. Dabar, sulig tuo nutarimu, 
te) negalėtų daryti ne pasiklausus 
kuopos. Taip išeina, kael save) 
pinigų negalės aukoti, kada kas 
nori. Mat/kaikurie draugai bu
vo gavę laiškūs nuo New Y or
kų socialistų su prašymu, kad 
parinktų aukų agitacijai. Bet 
kiti rinko aidoblislams. Dėlto 
toks nutarimas padaryta.

I I HALSTED. 2OIU ST'S *?» 
MM.canalport avė:kampas 19 gatves.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PES1IEL 
sekr. 'Purk Mnfg. Co.

OTTO KL’BIN 
Co.

\VA i .enty sz y manse i
pirklys
1L E* OTTE 

viee-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WII.CE

>. viee-prez. T. Wilcc 
JOZEF SI RYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIE1TV1SKAI
^nnFfrtfinnnarninnneinungnempry

\MLLIAM OETTLN’G 
prez. Oeting Bros.

CHARLES KRUPKA 
vice-prczidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

t prez. Alias 
[Brc\ving Co.

Lietuviu Tautiškos Kapines
1912 melais lapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Chieagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
tai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų. pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Kcen avė. o nuo 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone VVillosv Spring 6.

Tol. Yards 3651.

AKUŠERKA M R S. A. VIOĮKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi PennsyIvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu Ho- 
tuvlikai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 8. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

I Dabar y ra laikas |
Pirkti

| Susivienijimo Liet. Amerikoje ||
Į KALENDORIŲ |
I Kaina 25 centai I

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

i
i

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

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

Kaina 50c.

“N A U J I E N O S”
1810 S. Halsted St„ Chicago, III.

5.
6.

8.
9.

10.

i

Metinis išpardavimas

PAGADINTU FIRANKU
šis ra musu įžymus Metinis Išpardavimas, 
nas žino, kas yra šie* išpardavimai,

beveik kirk\ie- 
bet šiemet, iš priežas- 

> esame* prisirengė pa
siūlyti jums didesnius pigumus negu kuomet m,rs pirmiau.

Daugiau negu 5,000 pagadintų Firauky
Tiesiai iš vienos didžiausių išdirbysčių Amerikoj

Už mažiau negu pusę kainos!
Tikrai kad šios firankos yra pagadintos, bet pagadinimai taip 
nežymus, kad jie negadina išveizdos firankų, negi kenkia jų 
dėvėjimui, — tikrai 
las, jeigu mės jums

jums sunku butų surasti pagadintas vir
ių Jieparodytume.

Laike šio Išpardavimo Jokie Užsakymai 
Laiškais ar Telefonu Nebus Priimama Visai

ti, tik

SKYRIUS 1. Paga
dintos firankos, pla 
čios ir ilgos, didelis 
pasirinkimas petre- 
nų, ir tiktai nežy
miai paga- 9Qp 
dinlos, pora

SKYRIUS 2. $1.50 
Pagadintos Eiran- 
kos 3 ir 3‘X* .vardų 
ilgio, pilnas pieši
nys, puikus pasirin 
kimus, vertos virš 
$1.50, nežymiai pa-

' 69c

SKYRIUS 3. $2.50 
Pagadintos Firan
kos, puikus Nollin- 
gham tinklas, pil
nas ilgumas ir pla- 
liiinas, puikus pasi
rinkimas vėliausių 
piešinių, $2.50 j ų- 
hL'.T.’/LOŠ

SKYRUS 1. $1.01) 
Pagadintos Firan
kos. Pilnas ilgis ir 
plotis, puiki koky
bė Nottinghom tink 
lo, puikus piešiniai, 
veri i virš iki $4 70 
$4. pora.. 1

SKYRIUS 5. $5.00 
Pagadintos Firan
kos. Puikiausia ko
kybė Nothingham 
linkio, įvairus pie
šiniai,-pilnas ilgu
mas ir platumas 1 
vertas iki $5 $050* 
spėriai pora "

SKYRIUS 6. $7.00 
Pagadintos firan
kos. Tikros Prūse
lio ir Airių krašto, 
(’Juny, virvinių ir 
kitų puikių tinklų; 
paduodama regu
liariai po $7, $071 
pora ........... **

Kirk's White Flake, 
skalby klai 
šmotas 

tiktai 
(5 .šmotai

Pinti divonai 9x12 
ir 8.3x10.6 geros 
kokybės. kuomet

97

Nebuity t a musliną, 
36 coliai plotume, 
store>s kokybės, šva 
rus ir be 1Au-*c 
dėmių .... IV 
(10 >ardų apribot)

muilas ntos kava, 
liai šiame* iš 
pardav. sv.

India drobė

gražumo,

(10 vard.

15

r 8c
aprilx>ta)

Moterims Skepetos, 
37x37, plačios, su 
kraštais ir kutais, 
speei iliui lik 44

Del pinigų likusių nuo įsteigtos 
kooperatyvės krautuvės, 

paaiškinimas.

Naujienų 5 num. p. sėrinin- 
kas klausia, kur yra pinigai li
kę;, kaipo nuošimtis, nuo pini
gų, kuriueis buvo sudėję šerinili
kai kuopt ratyvei valgomų daik
tų krautuvei Įsteigti.

Tie pinigai yra E. Chieagos 
banke*. Jų yra daugiau ne* kaip 
10 dolerių. Kaip greitai žmones 
baigs atsiimti už save) serus (nes 
dar ne visi atsiėmė), tie pinigai 
bus tuojau pasiųsti Lietuvos 
šelpimo Fondui. Aš stengsiuos 
kiek galini greičiau grąžinti už 
serus tiems, kurie dari neatsiė
mė, ii* kiek bus priaugę procen
tų pe r praeitus metus, tą sumą 
pasiųsiu L. S. Ipnidui, o pasiun
tęs, pranešiu*apie* lai Naujieno
se. Meldžiu teiete t visų šėrinin- 
kų skaityti Naujienas ir trinyti 
pranešimą. Komitetas.

Frank Swereckis.

INDIANA HARBOR, INI).

Liet. Vyrų ir Meiterų Apšvie
tei Dr-jeis mėnesinis susirinki 
mas Įvyko sausio 8 ei., š. m., A. 
Mikalavičiaus svet., 2112 137H1 
st. Susirinkimai! buvę) atsilan
kę* nejierelaugiausia narių. He*t 
turiu pažymėli, kael visi susirin
kusieji nariai rimtai svarstė" ei
namus reikalus, lik kad pirpii- 
ninkas pe rdaug kalbėjo ir šiaip 
gine'ijosi, ko jis neprivalėtų da

rimtai ir ne* taip karščiue>tie*s.
Buvę) pakelta organo klausi

mas. J*e) ilge) svarstyme) liko 
nutarta imti organu Laisvę. Tai
pgi nutarta suivngti šeimynišką 
vakarėlį prieš užgavėnes; tam 
darbui išrinkta kennitetas iš tri
jų narių.

Buvę) duotas įnešimas sureng
ti jiaskaitas apie sveikatą, bet 
pasirodė, kael jau prieš užgavė
nes negalima, tai tapo atidėta 
ant toliau.

Minėta draugija lape) Įkurta 
vos 9 mėn., bet narių turi jau 
gerą būrį ir yra daug ką nuvei
kus. Buvo surengus vieną teat
rą, vieną balių ir prakalbas. Aš 
tikiuos, kad 1918 me tais (lan
giaus pasidarbuos apšvietus ir 
visuomenės reikalais, nes drau
gija turi gana veiklių narių.

Šiame miestelyje didžiausia 
pašelpinė draugija tai Lie t. Pasi
linksminimo Draugiškas Kliu- 
bas. Gaita tik, kad nuprogresa- 
vo atgal. 1917 niektais eme or- 
ganii Keleivį, liet šiems 1918 me
lams nubalsavo neimi ne jokio. 
() konstitucijoj irgi yra pasaky
ta, kad kliubas turi turėti orga
ną. Ar ilgai kliubiečiai duositės 
vedžiot už nosų kelioms, karčia- 
mninkams ir šiaip darbininkų 
mulknlojarns? Laikas butų su
siprasti. Darbininkų Draugas.

mus ve stų prie* gyvuliškumo, ne*- 
klausykime* ir netikėkime jų tu
ščiomis frazėmis“.. Kur ir kas 
yra tie* marksizmo doleriniai 
klapčiukai“? Kuomet ir ką jie* 
vedė “prie* gyvuliškume)“?

arba neatšauks save) augšeiaus 
pasakytų žodžių, mes ir visuo
mene busim priversti skaityties 
kaipo su šmeižikėmis ir žemos 
rūšies ypatomis.”

raine pačiame* susirinkime 
kp. išreiškė" nepasitenkinimą

lių, slraipsniei be* jokios pasar-
gos.

Varde LSS. 120 kp. Komitetas

Klaidos atitaisymas.
Naujienose, Moksleivių Ke

lių No. 2. slraipsnelyje antgal- 
viu “Neviskas yra taip kaip at
rodo“ buvo pasakyta: “Paliau
kime klausyti <l<>lerinių mark
sizmo klapčiukų. Nesiduokime, 
kad jie mus vestų prie gyvuliš
kumo. Ne klausykime ir netikė
kime jų tuščioms frazėmis“.

LSS. 120 kuopos komitetas

ryti. Pirmininkas turėtų žiurė- 
Bel t i vien tiktai tvarkos, užslakyti

Rezoliucija dėl ‘‘dolerinių 
marksistų” ir p-lės žilvi- 

čiutčs atsiprašymas. 
Valparaiso, Ind.

LSS. 120 kp. savo susirinki
me laikytame groudžio 30 d. 
1917 m. išne šė šitokią re*zoliuci- 
ją: “Kadangi dvi moksleivi, O 
Pocevičiutė i)’ B. Žilviėiule". save) 
atsakvme 'Darbininkei Onytei • v
“Me)ksle ivių Keliuose*“, No. 2. 
užgauna ir žemina marksistus, 
socialistus, lai kp: iaele> re*ika- 
lingu esant paklausti augščiaji 
niinėlųjų panelių, kad*jos vie*- 
šai priparodytų teisingumą savo 
šių žodžių: “Paliaukime* klausy
ti dolerinių marksizme) klap
čiukų. Nesiduokime, kad jie 

r

prašė priparodyti, “kur ir kas 
yra tie ‘marksizmo doleriniai 
klapčiukai'? Kuomet ir ką jie 
vedė ‘prie gyvuliškumo'?“

Jeigu kaikurie draugai tapo 
tuo užgauti, lai meldžiu atleidi
mo. lai Įvyko per mano neat
sargumą ir retorišką klaidą (? 
B.). Jokios juodos dėmes ne
maniau mesti ant marksistų so
cialistų. Aš Visuomet pritariau 
ir pritariu socialistams ir mark
sistai yra mano drangai, o ne 
priešai.

Šiuo tikiu tą klaidą lapus pa
taisyti). t—B. žihičiutė.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: inid 9 ryto iki 9 vik. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. AsMand Ava,
. arti 47-tos ggtvSs,

S.,,.,.. ........................... ...................................

NAUJAS
Laikraštis
'Tikrai puikus. Išeina tokio pavi

dalo, kaip kael eidavo Seinų šaltinis. 
Kainuoja tik 75 c. metams. Viena ko
pija siunčiame dykai dėl pažiūrėji
mo, kas prisiunčia krasos ženklelius.

Adresuokite taip.

AMERIKOS ŪKININKAS
2211 W. 23rel P.,

Užlaikome

Chicago, III.

Puikiausią 
Laikrodžių

Krautuvę.
Didžiausių ant Bridge- 
porto. Katrie norite 
nusipirkti gružų laik
rodėli, deimanto Žic-

tleii, devizkėlį. Šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS,
5303 S. Morgan St., Chicago

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboi

Kaip Rašyti 
Laiškus

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

1840 So. Halsted St. 
Chicago, III.



socialistinėmis darbininku par- ne kare” Vokietijai už Ui, kad ši

Subata, Sausio 12, 1918.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News
Peiblished Daily except Sunday by
The l.ithuanian Ncws Pub. Ce>., Ine.

1840 SO. H ALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal l.»06
Naujienos eina kasdien, isskuiant 
dreve. ia»O X. I Ijl-lel <
IU.—Telefonas: Lanai

l’žsisakomojl Kainu:
Chicagoje—pačiu:

Metams ...........................
Pašei metei ....................
't rims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui

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

Sli.tHl
3.50

rk} 
.75

.02
12
50

Sinienytose Valstijose, ne* Chicagoje*,
85.00
3.00

pačtu:
Metams ..................................
Pusei mete) .... .....................
't rims mėnesiams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ..............

Kanadoj, metalus _..................
Visur kitur užsieniuose........
Pinigus reikia siųsIi Pačio 
Orderiu, kartu su užsakė nni.
Rašytoji, ir koresponelęntų 
siunčiamus išspausthmmu k'į' * Y 
tvi rankraščius adresuoti tusia 
Naujieny Redakcijai, o nę Reelakto- 
riuuš vardu. Keikia Imhnai tas) h 
aiškiai ir ant vienos Įxųneros pu
sės be to paliekant platesnius tal
pus tarp eilučių. Bedakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisė Ii H 
trumpinti. Netinkami spaudai ras
tai naikinami, arba grizinami atgal, 
jei bėgiu dvieją savaičių automis 
pareikalauja ,iu ir atsiunčia krąsos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

7.00
8.00

Moitey

Asine'niškai Bcelaklorn.i iiuit'ii 
nui lik ndo 5 iki 5*.3O vai. vak.

Redakcijos 
pastabos. '

muose dažnai mini apie bol
ševikus. Bolševizmas šian
die įėjo į madą. Jį gvildena 
savo susirinkimuose jaunuo
menės lavinimosi rateliai ir 
socialistų kuopos. Del jo kį- 
la ginčų ir nesusipratimų 
draugų tarpe.

Supažinimui su bolševizmu 
mes patariame atidžiai per
skaityt straipsnį, telpantį

elintą vakarykščiame “Nau
jienų” nuni.). Tada bus ma
žiaus tuščių ginčų, o dau
ginus rimtų diskusijų.

nors jisai šiandie yra

rma.

visu-pirma jo organizavime.

riii fondų. Ilgainiui ta ko
va turėjo įgristi visiems, nes, 
ištiesų, kokia-gi prasmė va-

partijų tikslais neturi nieko 
bendra?

tautininkai, kurie

kaviniu suskaldė Lietuvos 
šelpimo Hondą, šiandie jau

tai klerikalams, kurie 30 
procentų iš savo fondo ski
ria savo partijos reikalams.

Mums tapo prisiųsta kele-. 
s skaitlinių apie organi-l

mes išanksto neapsiimame
riaus tiktą vardas “komunistu", 
o ne* “social-dcmokratų."

Banką, musų biznieriai pay 
rodo, kad jie turi iniciativos 
ir apsižiūrėjimo. Jie ren
giasi prie to, kad pasinaudo-

Pas musų darbininkus tokio 
apsižiurejimo dar nematyt.

Spaudoje buvo pakelta
klausimas apie kooperacijų

tie balsai nutilo. Darbinin-

tomą, ketina važiuot “kaip

na i kaip-nors viskas susitva-

Apžvalga
Trne* trnnslatron fiieel wilh the post- 
inastrr ai Chieago. January 12. 1918, 
as rceiuireel by Ine act e>f Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKŲ TEORIJA 
IR PRAKTIKA.

Vakar buvę) išspauselinla Rū

Lenino parašyta klausimą ir at
sakymą pavidale.

Darbininkams, kurie intere
suojasi socialistą programo ir 
taktikos klausimais, verta ta

jšnagrinėjanl kiekvieną jos pun-

Mes čia perkrahuesimei^ai- 
kuriuos įdomesniuosius Lenino 
atsakymus, palygindami juos.

še \ iku žingsniai.
Pirmiausia re

ką ir kilos Rusijos socialistų pa
rtijos. Jie* priešinasi dabartinei 
karei; jie* priešinasi Romanovu 
monarchijos atgaivinimui ir ap
skritai monarchijoms; jie* nori 
nuolatinę kariuomenę pakeisti 
milicija, kurioje* patįs kareiviai

loje* činauninkų biurokratu bu 
tu žmonių renkami valdininkai;4 4

lekiu ūkininkams ir (t.4

kuriuose* bolše vikai skiriasi nuo 
kitą socialistu partiją. Labiau
sia jie* skiriasi taktikoje, t. y. 
tuose* būduose, kuriais jie eina 
prie* tikslo. kaip tatai mes pa
matysime* žeminus. Lenino pa-

jau ir stambią skirtumu tarpe 
be>lše*\ iku ir kitą socialistą pro
gramą.

Klausimas bolševiku atsineši- 4 
mo link socializmo.

Jie*, žinoma, steija už sociali
zmą. Be*l ve* ką jie* dar sako:

"Darbininku. Karcivią ir 4 4

ri tuojaus daryti visus prakti
škus ir tinkamus žingsnius jo 
įvykdinimui.”

Vadinasi. be)lše*vikai mano,

tišku budu. Re iškia, ją nuomo
ne, Rusija jau įžengė į sociali-

bar prasideda socializmo tvar-

Mokslinio socializme) šalinin-
zuojamojo Lietuvos Žemės su t<>ki» nuomone* nesutin-

Narių esą pri-

n mokėję 225. Pinigų sumo
kėta $54,488.99. Rusiškais

tais, pervedančiais į Banko 
nuosavybę pinigus, esančius 
Lietuvoje, esą rbl. 65,672.00.

Toks buvo to Banko stovis 
gruodžioi 21 d. 1917 m. Po 
to dar esą įplaukę $6,000.00 
ir prisirašę naujų narių.

mai išsiplėtojus kapitalistine" 
pramonija; Rusijai-gi iki to 
dar toli šaukia, l iktai tokiam 
atsitikime*, kad kitose* Europos 
šalyse* įvyktą socialistinė revo-

rčiau ateiti socializmas ir Rusi
joje*; bet kael e*konomiškai atsi
likusioj! Rusija eitą kitą Euro-

vykinime, jie tokią minti4

kulkas yra pirmutinis tos ru

v:
tįs bolše vikai jau nenori

Kitas svarbus programinis 
skirtumas tarpe* bolševiką 
cialelemokra.tą yra žemės 
sime*.

Visi Rusijos socialistai 
už l;ii. k.ul caro, klioštoriij, l>až

ir so- 
klau-

tu i ūkininku rankas. Bet bot- 4 4 4

jaus pasiimti visą žemės
tuo-

Visa žemė turi tuo jaus būt pa
imta. Tvarką privalo stro
piai užlaikyti Valstiečių At-

Reiškia, bolševikai stoja už 
tai. kael žemės klausimas butu

kimo žinios. Taip rišant šitą

didžiausius keblumus jau 
vien todėl, kael Rusijoje* gyven
tojų tirštumas ir žemės padali
nimas tarpe* dideliu ir mažą sa
vininku vra labai įvairus. Yra 
vie tų, kur randasi dideliu dva- 4 4

nyčiu ir kitokią stambią žemės 
savininką randasi mažai; kai- 

ibernijose* ūkininkai 
2 de*siatinas žemės, o 
po 20 30 elesiatinu.

turi pe> 1 
kitose* 
Aišku, kael. jeigu žemės klausi
mas bus “praktiškai” rišainds 
kie kvie noje* gubernijoje* ir kiek
viename* valsčiuje* savaip, tai ji

Be* to. paraginimas, kad valstie
čiai tueijaus pasiimtu žemę, sti
prina separatines te ndencijas to
kiose* Rusijos dalyse, kur ran
dasi daug žemės. Kazokai, ku
rią provincijose ant kiekvienos 
šeimynos išpuola pe> 20 suvir
simi elesiatinu žemės, nenori i- 4 4

luinos Rusijos. Iš to kilo ją 
(lygiai, kaip ir ukrainiečių) Rei
kalavimas autonomije>s ir net 
atsiskyrimo nuo Rusijos. Kada

pasiimti visą žemę, lai tokie* pa
linkimai prie* atsime time) turi be* 
galo sustiprėt. Ir faktiškai mes 
matome*, kael dabar milžiniškos 
Rusijos provincijos viena po ki
tos stengiasi pe*rtraukt ryšisu su 
Rusija.

simas yra ne tiek principo, kiek 
praktiškos politikos klausimas.

Tokio-pat pobūdžio yra klau
simas apie* Laikinosios Valdžios 
rėmimą. Bolševiku' platforma 
sako, kael tą valdžią darbininkai 
neprivalą remti; girdi, “tegul ka 
pitalistai ją remia". Kitos-gi so

kia remti tiek, kiek ji pildys dar 
bininku reikalavimus, ir kovot 
su ja, kiek ji tiems reikalavi
mams priešinsis.

šaut daiktu laikyties savo plat
formos. Nes kaela Kornilovas 
sukilo prieš Kerenskį, tai bolše
vikai vienbalsiai parėmė Kere n
skį ir net pasisiūlė’* ginklais gin
ti JĖ

Panašiai išėję) ir su kareivių 
“broliavimosi". Bolševiką plat
forma už reiškia, kad Rusijos ka
reivių broliavimasi su vokiečiu 
kareiviais esąs “geras ir neapsi
einamas" dalykas. Ret dabar, 
keletas savaičių atgal, puti bol
ševiką valdžia aštriausiu budu 
uždraudė broliavimasi.

4

i aip-pai išėjo ir su nusijos re
voliuciniu gynimus.!.” Platfor
moj sakoma, kad bolševikai yra 
tam gynimuisi “visiškai priešin
gi". Toks pasakymas, supran-

cialistišku žvi

neksiju ir su apsisprendimo tei
se tautoms. Jeigu esi nriešin-

tą šąli, kurią priešas nori pa-
u* pa- vergti arba kurie 
nešiot sai nori užgrobti.

neša. kael bolše viką valdžia jau 
net organizuoja armiją, rengda
miesi prie* tos karės.

ševikai ne* tiktai prasilenkė. su 
savo platforma, bet ir nusidėjo 
prieš demokratybę. Ją platfor
ma reikalauja kuogreiėiausio

paprastai vadindavo “išdaviku 
Parvusu’1, “banditu", “apgavi
ku" ir tt. Ir tas žmogus dabar 
suvedė į “broliškumą" Schcide- 
manna su Leninu! 4

Vokietijeije visa tatai galėjo 
turėt tiktai ble)giausią pasekmią 
revoliuciniam judėjimui. Bro- 
liavimąsi su Lenino frakcija, pa-

kmę darbininkų miniose ir ap-

kimo. Dabar-gi jie ne tiktai ne

mo, o ir priešinasi jo šaukimui.

do miestuose* jau pusė mėnesio 
kaip streikuoja, reikalaudami

mą; to patie*s reikalauja įvairios 
visuomenės organizacijos; to pa 
ties reikalauja ir visą socialisti
niu partiją konferencija (joje* 
dalyvavo net ir soc.-rev. maksi
malistai. kurie* pirma buvo su-

e) bolše viku valdžia vįs atielėlio- 
ja Steigiamojo Susiri ikijme) ati- 
elarvma, nors atstovai 4 4
kti se nai.

Toks-pat, je*i ne did *sijjis, prie-

jau išrin-

sire iškia pas bolševikus ir Inter
nacionalo atgaivinime) klausi
me*. Ju platforma sako:

Tiktai tokie žmonės (gru-

kie tis socialistas, K|arl Licbk- 
necht, kurs dabar vra vokic- 

i žmonės, 
kurie* be pailsimo koveis su sa
vo valdžia, ir savo, buržuazi
ja, ir save), sočia,(patriotais, 
save) “centristais" gali ir

nacionala. reikalinga visoms 4 P 4

tautoms.

Elgdamiesi sulig ši uo princi
pu, bolševikai niekino ne* tiktai

cialdemokratus (Kautskį. Han
se* ir k.). Jie atsisakė dalyvaut 
Slockbolmo konferencijoje, kael

su išdaviku Scheidemann’u".
O dabar? Kaip tik bolševi

kai paėmė’* valdžią į save) rankas.

deliam social-demokratu mitin- ■
gui Dresdene, kur kalbėję) Shei- 
demann, siųsdami “broliškus 4
pasveikinimus visiems social-de 
mokratiškiems darbininkams, 
kurie* kovojo už žmonių taiką" 
(šita telegrama yra ištisai iš
spausdinta nedėliniame* “Ne\v 
York Gali” magazine, sausio 6 
d. 11)18 m.). Dėlei šitos telegra- 
mos Scheidemanno Eberlo 
Davido organas, “Vorvvaerts"

“šita pasveikinimo telegra
ma liudija, kad susinešimai 
tarpe* bolševiku ir Vokietijos 
social-demokratijos tapei j-

Kael tie* susinešimai lape) į-

Šimas, tilpusis 30 d. lapkričiu so- 
cial-elemokratu spaudoje*:

“Stockholni, Nov. 20.
Bolševiku užsieniu reikalu 4 4 4.
keimitetas elare> se*kamą pra
nešima :

vokiečiu draugas rarvus 
atvežė bolševiku komitetui i 4 4
Stockholmą pasveikinimus 
nuo Socialdemokratu Didžiu- 4
mos Valdybos, kuri išreiškia 
save) solidarumą su Rusijos 
proletariato kova ir su jo

bas demokratinės be aneksiją 
ir kontribuciją taikos pama
tu. Bolševiką užsienių reika
lą komitetas persiuntė šituos 
užreiškimus centraliniam ko-

liąs yra tas “draugas Par- 
vus", kuris lošė tarpininke) ro-

Scheidemanno valdybos? Tai 
yra kibai abejotinos reputacijos

liucionierium, o dabartinės ka
res laiku kažin kokiomis tam
siomis spekuliacijomis įsigijo

soniiijii .social-deinokriihi parti
jos darbą.

lę taikos klausime.
Jų platformoje* skaitome:

Ar mes turime palikti ka- 
• pitalistinėms valdžioms užda
vinį išreikšti tautą troškimą 
taikos, ar ne? Atsakymas: -

tęs darbininkas nieko nesiti- A
ki iš kapitalistą klesos, ir mu

nias, kad jos suprastą tą vil- 
čią bepamatingumą.

Vadinasi, taikos įvykinimo 
darbą privalo, bolševiką nuo
mone, paimt į savo rankas pa
tįs žmonės; iš kapitalistinią val
džią darbinikai ne gali nieke) ge

tikėję, reikia darbininką jiegas 
suvienyti. Bolšcvikai-gi dėjo 
visas pastangas, kad sutruk- 
džius Stockhohno konferenciją. 
Nepasisekus kariaujančiųjų ša
lin darbininkams susivienyti, tai 
kos klausimas dabar priklauso 
nuo valdžią valios. Ir štai patįs

mis net ne* su Uapilalistiškai- 
buržuaziškomis valdžiomis, o 
su kaizerio ir turku sultono i- 

c t

galiotiniais.
Tai tokia yra bolševiką teori- v C

PATARIMAS IR .JO 
PILDYMAS.

kad LSS. organu sustabdymas

socialistu tarpe* buvo labai sui-

Te'gul ši nelaimė būna ry
šiu. vedančiu prie* geresnės

Be t kitame* puslapyje*, Laisvo-

da bjaurią išmislą apie* “Naujie
nas" ir “Keleivį". Vięneųe* vie
toje* tenai rašoma:

“ ‘Naujie ną' bendradarbis

mėnesiniu4
duoklių.”4
Toks prasimanymas padary

ta iš LSS. VII rajono sekreto
riaus pranešime), kuriame* pata
riama kuopoms nesiųsti cent-

tenai stovi dalykai. Apie* duok
lių nemokėjimą niekur niekuo
met nebuvo ir minėtu.

išmislinčius:

aujienos' 
$ trina.

su ‘Keleiviu’

gsnį daro prie* savo pragaiš
tingąją tikslą"...

Kad pas mus pakankamai 
randasi begėdžią, mėgstančią 
per akis me luot ir šmeižt socia
listą laikraščius, (ai senai žino- 
ifias dalykas, i E t kad socialis-

prie glaudos savo špaltose, tai y- 
ra nenonnališka.

Dr. Povilas Žilvitis
GYVENIMO VIETA:
3203 So. Halsted SI.,

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

deidieniais 10- 12 išryto.
Tel. Ctinal 4946. Chicago, III.

Skaitytoju Balsai
[t/č išreikšt du šiame Mkvriuje 
nuomones Redakcija neatttako.]

Naujų žmonių reikia.

(lirdėt kibai daug nusiskun-

ginus i*U])mnsi
organizacijos reikalais. Kaip 
pažiūri tečiaus, tai išrodo, kad

varo savo slaptą agitaciją ir ga-

tus nominacijose ir rinkiniuose. 
Toks dalykas butą labai apgai
lėtinas.

Pereitaiš S. L. A. viršininku 4 
rinkimais organizacijoje įvyko 
šiokia-tokia atmaina. | vice
prezidentus pateko tinkamas as
muo Dr. J. Baltrušaitienė; be 
to, kandidatu į daktarus-kvotė- 
jus buvo išrinktas Dr. F. Matu
laitis. Nors p. J. šliupas užėmė 
daktaro vietą, bet “politika" jį 
išviliojo j Europą, ir tokiu bu
du iš Susivienijimo valdybos 
prasišalino uoliausis politikie
rius, kuriam apdraudos reika
lai visai nerūpėjo.

kokias-nors "diplomatiškas mi-

Paukščiu. Pirmasis, kaip paro
dė pusantrų im tą jo “tarnystė”

zidento vieta visai netinka.

Susivienijimo nariai iš jo nieko 
nesusilaukė. O lamas Paukš-

politiš- 
šliupas 
už van-gali juo komandavot, ir 

denyno budanias (žinoma, per

kalo senis taip varėsi už Tarną 
Brooklyno seime, kad net gata
vas buvo dėl jo seimą snskal-

Į lu žmonių vidus turi bul 
išrinkti kiti žmonės. Pastebėjau, 
kad Detroito kuopa nominavo

iždininkus K. Gugį. lai yni 
geras pasirinkimas. Gerai vie
nas korespondentas rašo apie tą 
nominavimą: “Na, o ką? Ar ne

ši u r, kad v v
ra i — ir vyrai ir moters! Ir aš 
linkėčiau, kad kitos kuopos pa-

Susivienijimo valdyboje rei
kia naują ždnonią, gabesnią ir 
progresyviškesnią. Ir kad ant 
galo pasibaigtą jame tos “poli
tikos" ! —Naujokas.

a;nĮui|BĮj ai
h’s v n a’i r n v No

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18lh S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Va! 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Ofisas:

1900 S. Halsted St.
Viršuj BischofCo Aptiekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėidieaiua ir Seredaa

PUS-BALSO SYSTEMAK
Kaip smuiką iA-

1 trumpų laikų 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

nesinaudojo 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus. mandolinos.

Orkestrą
Ih’aktika

NAUJAGADYNI6KA
KONSERVATORIJA

FRANK BAGDŽIUN’AS
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chica.*®

Kazimieras Gugis

vitoititu reikalas, kaip krirrruialiikr.
faatp rr crvillikrucse ftisrrraoj*/. Daro 

yrUoetM dokarr^ntus ir popieras.

!*amq Of ius:
im S. NaHM St.

Ant trečių hibų
Tel. Drtrrer 1310

Miceio 
1271 iMrten) U
TeL Central

Nariai Cook County Keal Eetate Tarybų 
A. PETRATIS & CO. 

Real Eitate Ofisu 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda 

maino namui, Jotui ir farmai 
Apsaugoja turtų nuo ugnies.

Peržiūri apetraktuj, padaro pepieru 
PUBLICNOTARY

761 W. S5ta gatvė 
kampai Habted

ir

Drvr«r 2M3

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kaimu H2-M4 Nationa Lifa
29 8o. La Salio 81., Chuag*. Dl

Tel Central 63»O-6391. Atdara: 
Utarninkn, ketverge ir aubatoa vaka
rais nuo 6 un 8 vakare, po namaHn: 
IMI MILWAUKKE A V K.. Chteaga. HL 

Ta! Humboldt 97.

Tel. Cicero

Dr. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Ntdėlioms pagal sulartį. 
4847 W. 14th SI., Cicero. IH. 

Kampas 49th Avė.

Telephont Humboldt 1271

M.SAHUD m. d 
genas Kum Gydytojai Ir Chirurgu 

Specialistu Moteriškų, Vyriškų Lr 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų
OFISAS: 1579 Miivvaukee Ava. 

Kampas Is’orth Ava , Kamliarys 
VAT^ANDOS: 8:80 iki 10 U ryt.

1 :S0 iki t ir 7 ;IO iki 9 vakare

Milda Teatras
VODFA’ILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 11c.
Prie šių kainų priskaitoma ta* 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATV1

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertu*, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merlkoje. Mes galime jas parupla- 
ti augštp arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį HsImb- 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Ce.
1S40 W. 47th St.. Chicago, IU

Pranešimas Naujieniečiams!

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

Reikale kreipkitės:

NAUJ5ENO®
1810 So. Halsted St.. Chicago. III.
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Kam mokėti renčia?
Specialia išpardavimas tiktai šiame mė

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

Šie namai bus parduodami su mažu įmo- 
kėjimu ir likusieji mažais mėnesiniais išmo
kėjimais.

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

Sandera, Wajer & Co. 
Namų Statytojai

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

Ofisas atdaras nedėliomis visą dieną

August Saldokas & Geo.|Lucas
UŽ2IURĖT0JAI IR PARDAVĖJAI J

Gyvenimo vieta: 1414 So. Cąlifornia avė., Chicago.

N. Telešov.

Vertė P. Kmkaitis

Laimingas.
(IŠ draugo užrašų).

Sibiro vieškeliu iš visų jėgų 
lekia trejetas greta sukinkytų 
arklių, traukdami į statų kalnelį 
sunkią kibitką, kurioje aš, ste
nėdamas nuo daužymosi tai į 
šonų kibitkos, tai į kietus rišu- 
lius, šalia manęs padėtus, lau
kiu ir stebiuosi, kodėl mes taip 
skubinamės?

Mano vežėjas tarsi pašėlo: ar-, 
kliai šuoliu lekia, o jisai, atsisto
jęs, plinka kiekvienų paeiliui, 
skėsčioja rankomis ir šūkauja 
nė tai spiegimu, nė tai užkimu
siu balsu ir tokia stebėtina into
nacija, tarytum nematoma ran
ka nutvėrė jam stačiai už gerk
lės. Nįet kvėpuoti sunku nuo to
kio važiavimo.

Gal stotis jau netoli? — ma
nau sau, atsimindamas teisingą 
patarlę: kiekvienas vežėjas arti 
namu darosi neramesnis.c

Ir ištikrųjų, vos užvažiavome 
ant kalnelio, kaip prieš mus iš
sidriekė kaimas. Per jį vėl lė
kėm, lydimi šunų būriais. Iš 
dalies tas viskas taip momentą- 
liškai sumirgėjo mano akyse, 
jog aš nesuspėjau nei [sitėmyti 
smulkmeniškai; mačiau vien, 
kaip abiejose pusėse bėga nuo 
musų veršiukai, kiaulės, pryša- 
kyje ir užpakalyje loja šunes ir į 
visas puses lekia vištos.

Kur, kažin, vežti?—sulai
kydamas ant galo arklius klau
sia vežėjas.

Vežk, kur švariau.
Ant stoties, ar pas Smarag- 

dįcių?
O kas tas Smaragdicius?
Pas jį bus švariau'.
Nu, tai ir vežk pas tą Sma- 

ragdicių!
Vietoj atsakymo, vežėjas vėl

KODĖL THE AMERICAN AS- 
SOCIATION OF FOREIGN 
LANGUAGES, Ine. PIRMĄ 
SYKĮ SAVO ISTORIJOJ Už- 
GIRIA NUXATED IRON.

Po atsargiausio ir visiško tyri
nėjimo mes atradome Nuxalcd 
Iron esančiu vaisiu dėl visuome
nės labo. Mes priėmėme jų pra
nešimus į apgarsinimų skyrius 
į Amerikos ateivių laikraščius. 
Mes tikime, kad visi skaitytojai 
svetimų laikraščių žinos šiuos 
vaistus, kurie įgijo augščiausių 
užgyti mą.

Musų tyrinėjimas parodo ga
lutinai, kad Nuxated iron sutei
kė daugiausiai užganėdinančias 
pasekmes. Didelis skaičius gy
dytojų šiandien vartoja savo 
praktikoje, daug daktarų, pir- 
miaus buvusieji nariais Suvieny
tųjų Valstijų Senato ir Atstovų 
buto, garsus atletai, politikai, ir 
didelis skaičius įvairaus veikimo 
v a d ų a t v i r a i; užgyrė 
Nuxated Iron savo parašu kai- 
įm> turinčius vertę vaistus.

Visi skaitytojai svetimtaučių 
laikraščių gerai darys tėmydami 
pranešimus Nuxated Iron šiuose 
apgarsinimuose, kadangi mes 
tvirtai tikime, kad apie juos ska
itydami ir juos naudodami jie 
ras Nuxated Iron tikrą šaltinį 
naujos pajiegos, spėkos ir ištve
rmės.
AMERICAN ASSOCIATION OF 

FOREIGN LANGUAGE 
NEVVSPAPERS, Ine. 
LOUIS HAMMERLING,

President.
A. M. WERTSCH,

Sekretorius.

Gydytojai Persergsti Publiką Prieš ėmimą 
užvaduojančios vietoj Nuxating Iron

Sako Kad Paprasti Metalines Geležies Sutaisymai 
Negali Galimai Duoti Tą Patį

STIPRUMĄ, SPĖKĄ IR PAKANTRUMA

Apart to, ji gali sugadinti virškinimą, sutrukdyti atidalinamai medžiagai ir tokiu budu padaryti 
daugiau blogo negu gero, ir kad sveikatos urėdninkai ir gydytojai visus steng

tųsi persergėti publiką prieš priėmimą šių netikrą vaistą.
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Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIE2I0, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U

1840 So. Halsted St.

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido K. Šeštokas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškoio 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.

«N A U J T r KT n
1840 S Halsted St.

2.

3.

suklykė ir, plakdamas arklius, 
už minutės, kaip perkūno tren
kimu, privežė mane prie ma
žiuko, surukusio namelio visai 
krašte kaimo, kurs aplamai sa
kant, buvo purvinas, apleistas, 
bet gal dėl savo platumo vadi
nosi pavieto miestas.

Sumuštas ir nuvargęs, išlipau 
ir įėjau kieman. Pasitikti ma
ne išlindo iš tvarto kaimietis ne
šukuota galva ir siauromis aki
mis. Tur būt ką tik miegojo 
saldžiai, ramiai.

— Jums, reiškia, — tingiai 
bandė šnekėti jisai delnais trin
damas veidą, arkliu, ar ne?

Tuo tarpu atsidarė namelio 
durįs ir pagelbon nei šsi miego j il
siam seniokui išėjo šeimyninkė, 
moteriškė metų 25, rausva jaku- 
te užsivilkus. Pirmu pamatymu 
man jinai pasirodė perdaug kau
luota ir negraži, nors didelės 
mėlynos akis žiurėjo drąsiai, at
virai.

Meldžiu nuoširdžiai į vidu
rį, — išgirdau jos švelnutį bal
sų, kurs betgi tuojaus pasidarė 
garsus, rustus, kuomet ji suriko 
aut senio: • Nešk rišulius, žio
ply!

Kaimietis, tarsi po kranu šal- 
čiausio vandens, susirietė, pra
dėjo švaistytis šian ir ten ir iš
bėgo pro vartus, turbūt supra
tęs kame dalykas.

- Malonėkit, — vėl atkartojo 
šeimininkė, mandagiai ir švel
niai. Ji įvede mane į mažiukų, 
bet švarų kambarėlį. Matyt bu
vo dailiai pataisyta lova, 
grindų minkštas divonas, 
mis sėdynės, stalas.

— šitas kambarys tai pakelei
viams.

—Aš norėčiau pernakvoti, jei

Ant 
šali-

- žinoma, galima. Tam ir 
kambarys laikomas.

" nie mano.
* --Labai gerai.
į Pirmiausia man norėjosi pa- 
a ibiegoti. Aš taip pailsau, taip 
p jaučiausi sudaužytas, kad net at- 
) atsakiau nuo pietų, kuriuos man 
p buvo pasiūliusi, šeimyninkė.

Jus, turbūt, ne vietinis, kad 
taip nusikankinę? — klausė ji, 
žiūrėdama j mane savo šviesio
mis akimis nė tai su užjautimu, 
ne lai su pašaipa.

Taip, aš iš Petrogrado.
—O... Prie gelžkelių pripratę!
Senis atnešė mano mantą; šei

mininkė, palinkėjus gero pasil- 
sio, išėjo. Užsidariau duris, nu
sirengiau ir tuojaus užmigau. 
Po keturių parų nuobodaus t La
nkymosi vežimais, miegojau 
kaip negyvas: nežiūrint, kad 
prašiau pabudinti už valandos, 
ir pas mane barškinosi, aš atsi
kėliau tik vakare.

n.
Vakaras buvo tylus ir skais

tus, vienas tų vasaros vakarų, 
kur tyla Užkrečia žmogų svajo
jamu ramumu ir sutingimu: 
norisi valkiotis, valkiotis be ga
lo ir be tikslo tyrumoje ir vie
nų vienam,* ir tuo pat kartu ne
sinori pasijudinti iš vietos.

Saulė jau nusileido, bet da 
buvo palyginamai šviesu; šiau
rėje paprastai saulei nusileidus 
da ilgai šviesa skrajoja padan
gėse.

Virdulį kur jums padiioti? 
— paklausė šeimininkė, kuo
met aš išreiškiau norą išgerti ar
batos: kambaryj ar darželyj ?

Ar tai jus turite ir darželį? 
-Mažiulėlį.
Jei taip, tai gena u darželyj.

Neužilgo mane pašaukė ant 
arbatos. Tarp namelio ir kie
mo, ištiesų, pamačiau mažiuką, 
keleto sieksnių, sodelį. Matyt, 
ten besama ir lapukų, dygliuo
tų augmenų, gėlių. Pačiame 
kampe, tarp akacijų apskritas 
stalelis. Kad įėjome, ten jau 
šnypštė virdulys, bet kėdė buvo 
tik viena — man. Taipjau ne
simatė nė arbatos, nė cukraus. 
Ta vienai ypatai skirta vakarie
nė be cukraus ir, aplamai, ma
žiausias daiktelis ne tiktai pri
minė man mano padėjimą, bet 
rodosi tyčiomis pabrieže, jog aš 
čionai ne svečias, bet tik pake
leivingas žmogus.

Ir puikus vakaras, ir tasai ma
žytis darželis, šalia stovinti mo
teriškė, «— viskas kaip tai netu
rėjo nieko savyje bendra su vie
nai ypatai paskirta vakariene, 
juo labiau, kad aš kelionėje vi
siškai nesutikau moteriškes, su 
kuria butų galima buvę pasikal
bėti. Pasitaikydavo arba senu-

Dr. James Francis Sullivan, buvęs 
gydytoju Bellevue Ligoninės, New 
York, ir Westchcster pavieto li
goninės; Buvęs Sveikatos Komi- 
sionieriuK, Wm. K. Kerr; Dr. H. 
B. Vai!, buvęs gydytoju Baltimore 
Ligoninės ir Medikalis egzaminie- 
rius. Dr. A. J. Newman, buvęs 
Policijos daktaras Chicagoje; Dr. 
FerdinRnd King, New York, Gy
dytojas ir Medikalis autorius, ir 
kiti duoda vertingą patarimą ir 
nurodymą kaip vartoti organišką 
geležį kaipo vaistą, sustiprintoją 
ir kraujo atgaivintoją.
Atsargus tyrinėjimas gydytojų 

tarpe aptiekininkų ir ligonių sura
do faktų, kad yra tūkstančiai žmo
nių priimančių geležį, kurie neatski
riu organiškos geležies nuo metali
nės ir kad tokios ypatos negali gau
ti gyvumo energijos, stiprumo ir pa
kantrumo, kurio jie .įieško, todėl kad 
jie ima netikrų geležies formų. Jie 
mano, kad geležis ir yra tik geležis, 
taip pat kaip buibė ir yra bulbė ne
žiūrint ar ji virta, ar žalia, visai ne
pripažindami fakto .kad virimo pro
cesas padaro kaikurias svarbias at
mainas btrlbė.je, kurios padaro ją 
greičiau assimiliuojama kraujo ir 
undinių. Niekas negal laukt, to pa
ties stiprumo nuo valgymo žalios 
buities ir virtos bulbes, tai sulig 
nuomone gydytojų, kurie padarę at
sargų studijavimų to dalyko, priim
dami metalinę geležj už tokių tik 
galima turėti naudų kaip valgyda
mi žalią bulbę.

’l'oilel gydytojai pataria tiems, ku
rie jaučia reikalų sustiprėjimo ir su- 
budavojimo kraujo eiti pas savo šei
mynos daktarus ir gauti užrašymų 
vadinamų dėl organiškos geležies— 
Nuxated Iron—, ir paduoda tų savo 
aptiekininkui, taip kad negali būt 
klausimo, apie gavimų tikro daikto. 
Bet jei jie nenori patekti į keblų pa
dėjimą gavimui užrašymo dėl Nu- 
xated Iron, tuokart tikrai žiūrėkite 
ant leibelio ir tėmykit kad žodžiai 
Nl'NATEI) IKON butų atspausti ant 
jo. Ne Nux ir Iron, ir kokia kita 
forma nuo Iron, bet Nuxated Iron.

jo Baltimore Ligoninėje, ir medi ka
lio egzaminieriaus, Dr. Ferdinind 
King, Nexv York gydy tojas ir medi
kalis autorius ir kiti, kad publika ga
lėtų būt informuota kas link to da
lyko ir apsaugota nuo vartojimo me
talinės geležies po prigavyste kad 
tai yra Nuxaled Iron, arba panašiai 
kas nors taip pat gero kaip Nuxated 
Iron. Kas link vertės Nuxated I- 
ron, Dr. Sullivan sako: savo pasi
kalbėjimuose su gydytojais aš pri
daviau didelę svarbų reikalingumo 
ištyrimo kraujo silpnų, anaemiškų 
ir suirusių ligonių. Tuksiančiai y- 
palų kenčia metai po metų, gydyda- 
mies nuo įvairios rųšies ligų, kūn
ines tikra priežastis ju ligos yra sto
ka geležies jųjų kraujuje.

Be geležies jųsų kraujuje jus mai
stas daugiausia pereina per jūsų kū
nų, taip kaip grūdas per girnas ne
sumaltas.

Bet jus negalite tapti tvirtu, veik
liu, pasekmingu, užsispyrusiu žmo
gumi priimdamas metalinę geležj. Se 
nos formos metalinės geležies turi 
pereiti per virškinimo procesų dėl 
persiinainymo i organišką geležį — 
Nusated Iron pirm negu yra ga
tava priėmimui ir assimiliavimui 
žmogaus systemos.

Buvęs Sveikatos Komisijonierius 
Wm. K. Kerr Chicagoje, suko: “Iš 
mano paties patyrimo su Nuxated
Iron, aš jaučiu kad ji yra tokia tu-
rinti vertę gyduolė, kad galima butų 

vartoti kie
kvienoje li
goninėje ir 
užrašinėja
ma nuo ko- 
žno gydyto
jo šiam k ra 
šte. Aš pats 
ją ėmiau ir 
patyriau jo 
gei ji duoda 
sveikatą ,sli 
prumų irdcl 
žmonių la
bo aš jau
čiu sau už

Dr. James Francis, 
Sullivan 

buvęs gydytoju 
Bellevue Ligonbutyje, 
New York, ir West- 

chester Pavieto Ligon- 
butyje

Pažymėti 
uos pasek
mės paei

nančios nuo 
Nuxalcd I- 
ron, ir jojo 
plataus va r 
lojimo (yra 
priparodyta 
kad virš Iri 
jų milijonų 
žmonių kas 
melas šian
die vartoja) 
pasiekęs iki 
pasiulijimo 

•skaitmenin- 
gų vietinin

kų ir gydyto
jų sako kad 
sveikatos u 
rėdnikai ir

Buvęs Sveikatos pareigą pa-
Kotuisionierius Kerr tirti pasek

mes jos var
tojimo. Aš esmi sveikas per praei
tus mano tris metus ir noriu pasa
kyt. kad aš tikiu savo paties dideliu 
fizišku veiklumu, kuris paeina dau
giausia šiandie nuo mano ypatiško 
vartojimo Nusated Iron.”

Dr. \Vi B. Vail. buvęs gydytoju 
Baltimore ligoninėje, ir medikalis e- 
gzaminuotojas, sako: ‘‘Laike mano 
patyrimo Ligoninės štabe, kaipo nre- 
dikalio egzaminatoriaus, aš nusiste
bėjau skaitliui ligonių, kurie veltui 
gydėsi nuo įvairių ligų, kuomet iš
tikrųjų jų padėjimas buvo priežas
čių stoka geležies jų kraujuje. Lai
kas nuo laiko aš užrašinėjau orga
nišką geležį —Nuxated Iron— ir nu
stebinau ligonius greitufmi su ku
riuo silpnumas ir abelna stoka per
sikeitė nauju jautrumu sustiprėji
mo ir gy vumo. Aš priėmiau Nuxa-

gydytojai visur turi persergėti žmo
nes prieš vartojimų šių vaistų, ku
rie gali būti nekas daugiau kaip me
talinė geležis, kuri daugelyj atsitiki
mų suteiks daugiau blogo negu gero, 
lygiai kaip valgis arba žalios bulvės 
gali sugadinti vidurius lepaus žmo
gaus ir tikrai pakenkti vietoj sutei
kti maistų ir pastiprinimų. Plačiai 
prasiplatinęs apgarsinimas apie vir- 
šminėtą informacijų buvo paduota 
Dr. James Francis Sullivan, Buvusio 
gydytojo Bellevue ligoninės, New 
York, ir VVestchester pavieto ligoni
nės, Dr. H. B. Vail, buvusio gydyto

led Iron pats, dėl sustiprinimo savęs 
po didelio nervų nuvargimo. Pase
kmės apsireiškė už kelių dienų ir už 
trijų savaičių aš visai atnaujinau 
mano visą sistemą ir atėjau j tikrą 
fizišką stovį”.

Dr. Ferdinand King sako: “Dak
tarai turi užrašyti daugiau organiš- 
škos geležies — Nuxated Iron —nuo 
nervų suirimo, silpnumo, sunyku
siais išrodantiems ligoniams. Pallor 
reiškia anatiniją. Oda anaemiško 
vyro ir moters yra išblyškusi, kū
nas gležnas, muskulai menki, smege
nis nuvargsta ir atmintis silpnėja, ir 
tankiai jie lieka nerviškai silpnais, 
greitai įerzinami, nusiminę ir mė

C

tės arba tiesiog bobos, ir akyse 
šitos šeimininkės mačiau lyg ka
žin ką nauja, inteligentinga; 
nors tai atrodė man keista ir 
beveik negalima.

- Na, ką gi daryt, — maniau 
sau, pakeleivingas aš, na, ir 
gerai... Iš pakeleivingo reikala
vimai kitoki. Pakeleivingam 
nėra laiko mandagumas prakti
kuoti.

Aš pasiūliau šeimininkei išsi
gerti kartu su manim arbatos.

- Kodėl ne, — trumpai atsa
ke ji. — Aš matau, kad jums 
baisiai nuobodu.

Ji nusijuokė ir nuėjo atsineš
ti sau kėdės, stiklinės, o aš ar
batos ir cukraus.

Už keleto minučių, kada mu
du jau kartu sėdėjome ir kalbė
jomės, paklausiau jos vardo. Ji 
nusijuokė:

(Seka ant 6 pusk).

lancholikai. Kuomet geležis eina iš 
moterų kraujo, tuokart jų veidai 
parausta”.

Dr. F. Sauer, Gydytojas Bostone, 
kuris mokinosi čia ir dideliose Eu
ropos medikalėse įstaigose, sako: - 
“Nuxat<‘d Iron yra stebėtina gyduo
lė. Nelabai seniai atėjo pas mane 

žmogus, ku 
ris buvo be
veik [Misa m, 
ž.is ir prašė 
manęs išeg- 
zaminuot.— 
dėl apsidra
udimo gyva 
sties. A.šai 
nusistebėjau 
radęs, kad 
jojo kraujas 
spaudė kai 
vaiko dvie
jų dešimtų 
metų, ir bu

Dr. Ferdinand King vo ' pilnas 
New York’e gydytojas tvirtumo, ir 
ir medikalis autorius, vikrumo bei 
gyvumo. Ištikrųjų jis buvo jaunas 
žmogus, nežiūrint Į jo amžių. Pa
slaptis, jis sako, jis priiminėjo gele
žį —• Nuxated Iron pripildė jj su at
naujintu gyvenimu. 3ų metų jis bu
vo blogos sveikatos, 46 jis buvo vi
sai pasibaigęs — dabar 50, po pri- 
iminėjimo Nuxated Iron, stebėtinus 
gyvumas, ir jo veidas žydėjo vaiki
no jaunyste.

Jeigu žmonės liktai priiminėtų Nu- 
xatcd Iron kuomet jie jaučiasi silp
nais arba suirusiais, vietoj priiminč- 
ję paprastus vaistus, sužadinančius 
ir sumaišytus su alkoholiu, aš esmi 
persitikrinęs, kad tokiu budu jie Im
lų apsaugoti nuo ligų, sutrukdytų 
tuksiančius atsitikimų, ir lokiu bū
du tūkstančiai gyvasčių butų išgel
bėta, kurie dabar kas metą miršta 
nuo pneumonijos, grippo, inkstų, ke
penų, širdies ligos, ir kilų pavojin
gų ligų. Tikra priežasČia yra iš ku
rios prasideda liga, nė daugiau nė 
mažiau, kaip silpnas padėjimas, dėl 
stokos geležies kraujuose. Tūkstan
čiai žmonių kenčia nuo stokos ge
ležies ir jie to nežinok Jeigu jus ne
sate tvirtas arba sveikas, jus palis 
galite padaryti sekant j bandymą: 
I atėmykite kaip ilgai jus galite dir
bti ir kaip toli jus galite eiti nenu- 
vargę. Paskiau paimkite du penkių 
granų pleskeliu Nuxated Iron, tris 
kartus dienoje po valgio per dvi sa
vaites. Tuokart vėl patirkite savo 
spėką ir pamatysite kiek jus viršija-

PA.SARGA.—Nutxated Iron, kuri y- 
ra užrašoma ir rekomenduojama 
viršminėtų gydytojų tokiam didžia
me daugume atsitikimų yra nepaten
tuoti vaistai, ar slapta gydtfblė, bet 
tokia, kur gerai žinoma ^tiekose 
visur. Ne tokie kaip senesni orga
niški geležiniai produktai, jie yra 
palengva assimiliuojami ir nekenkia 
dantims, nejuodiną ir nekenkia vi
duriams; priešingai, tai yra labjau- 
siai geibstančios gyduolės beveik vi-
sose formose virškinimo, lygiai kaip 
dėl nervuotumo, ir suirusio padėji
mo. Išdirbėjai turi lokį didelį užsi- 
tikėjimą i Nuxated Iron, kad jie ski
ria £100.00 užstato bile kokiai lab
daringai įstaigai jeigu jie negali su
rasti kokį nors vyrą arba moterę 
jaunesnę 60, kuriam stok uotų gele
žies ir padidinti savo stiprumą 100 
nuošimčių, arba <laugiąu į keturias 
savaites laiko, tuo aprūpinti jie ne
turi didelio organiško keblumo. Jie 
taipgi pasiūlo sugrąžinti jųsų pini
gus jei jie nepadvigubins jųsų stip
rumo ir kantrybės į dešimt dienų 
laiko. Visi geri aptiekoriai jas su

teikia.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, perai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted SL, Telepbone Canal 6417. Chicago, III.

VISUOMENĖS ATIDAI
Mes esiime išdirbčjnis frė- 
mų dėl paveikslų, visokio 
didumo, dideliame pasirin
kime. Mes iš mažų paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes tu
rime įvairiausių spaudinių 
paveikslų, dideliame pasi
rinkime, įvairiom pažiūrom

Mes atliekam viršminėtųs 
darbus ant orderio, greitai, 
atsakančiai ir piginus negu 
kita panaši dirbtuvė.

Atsilankyk, rašyk arba te- 
lefonuok, o mes prisiusime 
musų reprezentatorių su 
sempeliais.

Reikalaujam agentų, krei
pkitės ypntiškai arba laišku. 
National Picture Frame Co., 
2631 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Boulevard 9459.

Jūsų Akys

VALENTINE 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 
$19. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

guli reikalauti 
gydymo arba a- 
kinių.

Mes galim jum 
tą pasakyt. Jeigu 
reikalinga akj- i 
nių, juos galima 
gauti musui np- 
tiškanu* depar- s 
tame.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

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

$3, 4, 5, 6, 7, 8, 
$5, 6, 7, 8, 9, 10

Mes atkreipiame ypatingą 
domą j mokyklą lankančius i 
vaikus. Jeigu jums skaud t 
galva, arba silpnos akys, atei 
kitę pas seną užtikimą akių 
gydytoją ir chirurgą, gyvenau 
tj Chicagoje virš 20‘ metų.

IŠKABA BESISUKANTI 
... .. ŠVIESA

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

The Fair 
VALANDOS: 9 iki 7;

Nedėldieniais 10 iki 12.
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Visi bankai dabar išmoka procentus už pereitą pusmetį 
l'žtai dabar yra geriausias laikas perkelti savo pi

nigus i kitą parankesnį Banką, kad nesugadinti pro
cento už ateinantį pusmetį.

Parankiausiu ir Saugiausiu yra Lietuvių 
UNIVERSAL STATE BANKAS

Jis yra Lietuvių apgyventoje kolionijoje. visiems

yra atidarytas 3 inkarus savaitėje iki 8:30 va- 
nkas. Kt t vergas ir Subata. 
susikalbėti Lietuviškai, Lenkiškai irJame

Angliškai.
Jis moka 3 procentą už padėtus pinigus.
Žmonių depozitus gvarantuoja 500 šėrininkų su 

kapitalu $225,000.00. Depozitus saugiai daboja 15 at
sakančiu Direktorių, ir pati valdžia valstijos Illinois 
kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus prižiūri.

Banko Depozitai šiandie jau siekia $118,001.62 
sumą, o visas jo Kapitalas yra $711,504.49.

Todėl tuojaus perkelk savo pinigus iš svetimo 
Banko į šitą parankiausią ir saugiausią Lietuvių 

UNIVERSAL STATE BANKA 
3252 S. Halsted St.. Chicago, III.

O dabar perkeldamas nesugadinsi nė mažiausios 
dalies procento už ateinanti pusmetį.

Tiir būt išparduota iki
Sausio 15 d., 1918 m.

Laikrodėlių i r visokių aukso daiktų 
krautuvė

K. Nurkaičio. 1617 N. RobeySL
Priežastis atidarymo Akių Gydymo ofiso

7 \V. Madison St.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, > Chicago, III.

Moralybes Išsivystimas j
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje X 

j lybės išsivystymą. X
j moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- ž

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino X
> Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.
J “NAUJIENOS” X
» 1840 So. Halsted St., Chicago, 111/ &

DAR5AS
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 
gyvėna. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

“NAUJIENOS” :
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

:N A U J I E N O S, Chicago, III.

Visaip. Vyras mane vadina 
Žarija, o geri žmonės gražiau 
vadina AgnA'ška.

Tai ir aš busiu vienas tų 
gerųjų ir vadinsiu jus Agnieška. 

Man kaž-kodel pasidarė link- 
ksma. Net ir šeimyninkė taip 
meiliai šypsojosi, jogei mudu 
žiurėjomės vienas antram į a- 
kis, tarytum seni draugai; da
gi ir jos veidas, kur pirmiau ro
dės visiškai nedailus, pasidarė 
simpatiškas. Aš jau mačiau, kas 

čia per paukštis, bet ir tai man 
patiko.

Žodis po žodžio, išsikalbėjom.
Gal atnešti šviesos? stai

ga užklausė Agnieška, rodyda
ma ranka į tamsumoje pasken
dusį darželį. — Taip tai užsišne- 
kėjoni, kad nei nepatėmijom, 
kaip visai sutemo.

Kam čia tos šviesos - pa- 
juokavau aš: Žarija ir šviesą 
išduoda.

—Taip tai prašom manęs ne
vadinti, nes...

Ji nepabaigė sakyti ir padare 
galva kažinkokį stebėtiną judė
jimą. kurio negalima paaiškinti, 
bet tuoj gali suprasti jo reikš
mę.

Aš nusijuokiau. Ji užsigavo.
Žinote ką, netikėtai ap

reiškė ji. Jus, tur-but, esate 
pusėtinas nachalas!”

Ne, ji ne inteligentė. liūd
nai pamaniau sau. Iš dalies 
man, pakeleiviui, tai ne taip jau 
svarbu.

Jus, tur būt, išpaikino mo
teriškės? pratarė šeimininke 
po kiek laiko jau truputį švel
niau. Jus ar tik jau ne per
daug išsidrąsinote?

Atbulai, atsakiau jai, 
jauzdamas, kad jau pradedu 
juokauti. Man visiškai nesi
seka su merginoms. Aršiausia, 
aš bailys.

Matyt!
- Jus netikit?
- Žinoma, ne.

Pažiūrėkit, koks aš ramus.
O, žinau aš tokius ramiuo

sius. Jeigu tik niekas nemato, 
žiūrėk, jau ir gaudo lupas. To 
tiktai ir lauk nuo jūsų.

Aš užsimąsčiau. Darželyje 
buvo tamsu, tylu, šeimininkė 
laikėsi taip keistai, ir manyje ve
lniukas pradėjo šokinėti. Žiū
rėdamas j Agniešką aš ko tik 
nepasinaudojau jos persergėji
mu, bet ji vėl užšnekino:

Jus iš Petrogrado? Kodėl 
čia atvažiavote?

Tarnystes reikalais.
—O kokiais tokiais tarnystes 

reikalais?
Kalbėjimas darėsi nuobodus. 

Kad jį permainius, atsakiau tru
mpai, ir tuojau užklausiau:

O jus ar našlė?
Našlė, - - atsakė Agnieška 

ir nusijuokė. Tiktai šiaudinė, 
nes vyras visą vasarą gyvena ki
tur, o aš šičia. Tiktai jus, mel
džiamasis, nieko nemanykit; aš 
savo vyrą labai myliu.

Aš nė nemanau nieko. My
lėkit 'sau ant sveikatos.

O, jau aš žinau, kaip ten 
jus nemanote! Apie save nebi
jok, baisiai kaip manote. Iš vei
do jus nieko sau!

Ne, ji ne inteligentė, da ka
rią prisiminė man.

O aš baisiai nemyliu vyrų, 
žinote tokių... Sėdėti su jais 
biaiiru. Na, žodžiu, sūrmaišiu v 
nemyliu.

Kokių sūrmaišiu?
Ogi lokių, be kaulų, be iš

vaizdos! štai musų telegrafis
tas: išblyškęs, veidas nušašęs— 
gaila, kad dabinasi. Bet užtai 
mokytojas, ot, tai dailus: rau
donas, įtiktas!

Jinai nusijuokė, atsistojo.
Jus tai išsimit gojot, o man 

irgi silsėtis laikas. Eisiu, pa- 
guldysiu vaikus. Ačiū už vai
sęs.

Išėjo. Likausi keistų minčių 
svaiginamas.

III.

Atėjo keletą kartų senis, su
rankiojo viską nuo stalo ir nu
sinešė. Paskui sugrįžo db kar
tą ir užklausė, ar nenoriu nak
tipiečių.

Šeimininkė sako, kad gali
ma kiaušinių, ar ko... jeigu, sa
ko, nori. Jeigu nenori ne
reikia. Aš atsisakiau.

Tuoj pasidarė visiška tyla. 
Nė nuo kiemo, nė nuo gatves 
negirdėt jokio balso, tarsi viskas 
butų mirę. Vakaras buvo šiltas, 
dangus žvaigždėtas, aiškus. Eiti 
į kambarį ko-lkas nesinorėjo. 
Aplinkui gili bežadė tyla ir — 
nesmagu prisipažinti — aš gai
lėjausi, dėl ko nesuloja ar ne- 
uŽstaugia nors šuo: visgi tai bu
tų ženklas gyvybes!

Staiga toje tyloje pasigirdo 
kaž-kokie gergždžiantįs, čirškia
nti balsai. Tai rengėsi mušti 
miestelio laikrodis, ir buvo )>e- 
pradedąs išvesti kokią tai pre
liudiją, bet juos tuoj užstelbė 
bažnyčios laikrodis, kurs mušė 
garsiai ir tingiai, bet aiškiai. Pa
skui vėl viskas nutlo.

Baigęs rūkyti aigarą, nusita
riau eiti gulti, bet tuo tarpu su
girgždėjo varteliai ir plonutis 
moteriškas balselis vos girdi
mas, lėtai uždainavo beveik niū
niavo, neaiškiai kažin-kokią ka
daise girdėtą meliodiją.

-—Jums jau prirengiau viską, 
pasakė Agnieška, eidama ar

tyn. —- Kur jus čia esate? Ne
matyt visiškai.

Nežinau, ar ji manęs ištikro 
nematė, bet aš ją aiškiai mačiau. 
Ji buvo persirengus kita jaku- 
tc, trumpesnėmis ir platesnė
mis rankovėmis, ir kaklas buvo 
atidengtas daugiau.

Galite eiti, jeigu norite. La
banakt !

Apsisuko, paėjo du-tris žings
nius į šalį, ir yėl tyliai tyliai už
dainavo.

Apie mane nesvajok... 
Ak, nepyk, pasitrauk. 
Neliūdėk...
Ar anksti ryto pabudint? - 

išgirdau jos balsą, jau naturali- 
šką, bet ne tą švelnų, gaivinan
tį. kuriuo dainavo. Tarpe savo 
klausinio ir mano atsakymo, da 
suspėjo pridurti: “Lik sveiks, 
lik sveiks, bet manęs neuž
miršk!...“

—Manęs būdyti nereikės, aš 
niekur nesiskubinu, — atsakiau 
jai.

Dainavo ji gana blogai, bal
sas dirbtinis, bet man įdomu bu
vo klausyt. Aš atsistojau. Ji 
paėjo da kokius keturis penkis 
žingsnius ir užtraukė tyliu plo
nytėliu balsu, tarsi pati sau: 
“Neliūdėk, eik šalin”... Ir, atsi- 
grįžus į mane, pridūrė: “Bet 
manęs ne., .už., .miršk!”

Paskui ji garsiai nusijuokė, 
suplojo delnais ir piktai tarė:

Ot, jus dabar stebitės! O aš 
ištiesų tik iš nuobodumo... Die
važi, iš nuobodumo. Gyvenime 
tartą tikras žmogus sustoja... 
o taip, vis tas išblyškėlis tele
grafistas.. . nusibodo iki gyvam 
caului!

O mokytojas? pajuoka
vau i"

Mokytojas? Nieko. Jis gra
žus, tai tiesa. Bet kas iš to?

O ko iš jo norit?
Nieko nenoriu. Tiktai jis... 

jis apie save perdaug manosi! 
Ir moteris jo neduok Dieve.

Kalbėdamiesi apie telegrafistą 
ir mokytoją, vaikščiojome sod
neliu.

Vyras vasaromis visiškai 
namie negyvena, skundėsi ji, 
tartum norėdama pasiteisinti. 
Negyvena ir gana. Noronis-ne- 
noroms kvailystės ima kvaišinti 
galvą.

Reiškia, vyras išeina ir už 
tai jis kaltas?

Ne lai, kad kaltas, bet vis 
tik nuobodu. O ir tikrą žmogų 
gal kartą per metus matai, tai 
ką jus į tai pasakysit?

Aš nusišypsojau.
Ko jus juokiatės?

—Man prisimena ištrauka iš 
vienos knygos, kur sipco, buk 
moteriškei, kuri nesugeba savo 
kaltės primesti vyrui, neverta 
leisti auklėti kūdikis, dėlto, kad 
tokia moteriške išaukles būtinai 
kokį idijotą.

Agnieška nusikvatojo.
-Tai teisybe! — sušuko ji.— 

Aš pati auginau savo kūdikius.

Subata, Sausio 12, 191
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Bach Bros. Pritraukianti 
Nupiginimai

ant visų Žieminių Siutų ir Overkautų Vyrams ir Vaikinams.

Del padidėjimo išlaidų, jus galite sutaupyti sau dolerius taip-pat musų 
krautuvėje kaip ir prieš karę. Atminkite, kad ant tokių aukštos rųšiea 
drabužių kokių mes užlaikome, kurie yra padaryti Hart Schaffner and 
Marx ir kitų vadovaujančių siuvėjų, dabartinės kainos yra beveik pusiau 

pigesnės, kiek bus ateinantį rudenį.

$4 pi už visus $18.00
I Siutus ir
M C/ Overkautus

djf^ZVuž visus $25.00 
v ^1 ISiutus ir

•■i V/ Overkautus

(bFkfkuž visus $35.00 
Siutus ir

•■i Vz Overkautus

v^us $22-50 
I Siutus ir
* V Overkautus

(hfk Ą už visus $30.00 
v Jį\ Siutus ir

TE Overkautus

už visus $40.00 
Siutus ir 
Overkautus

Augštesnės ir žemesnės rųšįs nupigintos 
proporcionaliai

ŽYMUS NUPIGINIMAS Už
FLORSHEIM ir BACH BROS. SPECIALIUS 

ČEVERYKAI Vyrams ir Vaikinams

Musų $4:50 čeverykai nupiginta iki $3.45
Musų $6.00 čeverykai nupiginta iki $4.85

Musų $7.00 čeverykai nupiginta iki $5.85
Musų $8.00 čeverykai nupiginta iki $6.85 

10 procentas pigiau už visus Vaikų čeverykus
Oopyrlshi Kart Bohaffnar A Mare

Šie Čeverykai yra geriausi kuriuos jus galit gaut už kainą musų pasiūlymo

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

Bach Bros
Michigan Avė. ir 115-ta gtv.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx Drabužių

Florsheim Čeverykai Stetson Skrybėlės
v 

Sankrova uždaryta Panedėlyj, Utarninke ir Ketverge, 6 vai. vak.

ir... nieko! Negalima juk visą 
amžių gėdytis, nuo žmonių ša
lintis.. . Seniai žinoma: jeigu vi
sko lenksis, tai ir vaikų nema
tysi. Baisiai aš myliu juokauti. 
Bet jus blogai manysit apie mar 
ne. Ant galo, didelio daikto..'.' 
Jus — pakeleivis!

Keletą mitintų vaikščiojau ty
liai.

—Laikas eiti gulti, ar ne? — 
užklausė ji kokiu tai nepasiten
kinimo piktu balsu.

O gal dar pasėdėsime tru
putį?... Eiva ten pas staliuką.

Nuėjome, susėdome.
—Jus nesušalote? — pradėjo 

ji imdama mano ranką.
O jums nešalta? — paklau

siau iš savo pusės, taippat imda
mas jos ranką.

Ji tylėjo.
Paskui tyliai prašnabždėjo: 
—Vėsu.. .
Ir tyliai prisiglaudė prie ma

no peties...
(bus daugiau).

Vyrišky Drapanų Bargenal 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu parauk 
ty overkoty.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabaj 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.(M 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU €hi<Ja*c. SA

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

BU RKE BARBER SCHOOl
612 W. Madison St, Chicago

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

5Y5TEHUIA5TER

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigy.
Visur reikalinga daug kirpė

ju, trimeriu, rankovių, kišenin 
ir skyiu&u dirb&ju- Taipgi 
Ereseriu ir siuvėju elektros ma- 

inomis. Darbai laukią. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginom* 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Ju- 

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

Master Designing Schoo]
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

...............m

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

EMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Ang 

Skai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. Čia mokinama.-

NLietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSytno
uLenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Tetai,
iLotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir H1GH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

ama lietuviškai.

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

GARS1NKITES 
“NAUJIENOSE”

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”
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Lietuvos Atstatymo Bendrove nk;
parduodama 5 serai 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
blių kursas. ad^u.- LITHUAN1AN DĘVELOPEMENT CORPORATION g^ave., . ,

‘Chicago ir Apielinke
Ateivių Globos Draugijos 
pranešimas.

Ateivių Globos Draugija. Lm-

dėjo. kad kaikurie boardai pa
čia ro klaidų, klasifikuojant rc- 
gistrąjįtus, išpildžiusius klausi
mų blankas.

Skirstant i klesas, kuriu iš vi- 
so yra ]>enkios. boardai kartais 
įtraukia registrantą ne ton kle- 
son, kurion jis. sulig savo padė
jimu ir sulig įstatiiuais. priva
lo būt įtrauktas, bet visai kiton.

Immigrants Protective League 
lode i praneša, kad ji apsiima 
klaidingai klasifikuotiems regis- 
įrantoms padėti kreipties į at
sakomus boardus Liksiu, kad 
klaida butų atitaisyta. Lygos 
adresas: 11 10G. So. Michigan 
avė.. 3čios lubos.

Matulio užmušėjas 
pagauta

Policijai pasisekė pagauti 
blogdarį, kur pereitą nėdfiidiunį 
nužudė lietuvį, Konst. Matulį, jo 
name 13.'’ 
Blogdario - \Villiam-

gautasai pats prisipažino blog- 
darybėje. Byla atiduota prišal
ki n t uju teismui.

Apipiešė ir pabėgo

užpuolė Atlantic and Paci- 
arbatos krautuve. 1413 W. 
4t. Garsindami revolveriais

gatve-

mexikiečius

luotą keturi Mexikos valdiniai.
Areštavimas įvyko prie sekamų

ir.vikieciu • Grosio ir 
lai pamatė kiti du jų

revolveris ir 50 patronų, 
hiotieji atsisako pasakvti 
gyvenimų adresus.

savo

tulos A ana

ri vakar po pietų prapuolė iš sa
vo namų. 1922 So. Morgan gt.

Jurgaitis • $2.50; Šimkiutė ir 
L. Urbonas po $1.00. Viso 
$27.50. Tuo budu viso Apsigy
nimo Fondaii paaukota $87.- 
50. Pinigai tuoj pasiųsta Apsi
gynimo Fondo iždininkai, Broo- 
klynan. —K. Jamontas.

Nauja pūga
Chicago je

Dar nespėto deramai apvaly
ti sniegu užverstas gatves, kaip 
štai vakar vakare Clūcagą 
užklupę) nauja pūga, nors tiesa, 
notai]) smarki, kaip siautusi per
eitą nedėldienį.

Kartu su pūga užstojo ir šal
tesnis oras. Prisibijonia, kad 
naujoji pūga išties nesupa raly* 
žuotų komunikacija. Atsako
mosios įstaigos todėl ragina gy-

BRIGHTON P ARK
Moterų viešas susirinkimas.

ves. nelaukiant kol bus atsiustaC

miesto pasamdyti darbininkai.

Norėjo pasirodyt panelėms 
—pateko bėdon

Jaunasai Irving McGinnity 
bais norėjo atkreipti į save šil
inių mėlynakių atytlą. Bet kai])? 
McGinnity’ui dingtelėjo galvon, 
kad pasekmingiausias būdas bus 

apsirėdžius oficierium. Nu
tarta - padalyta. Viskas ėjo 
kaip reikiant. Tik ve dalykai) 
įsimaišė “dėtie” ir Šiandie M r

Norėjo pamatyt 
Chicagą

iš Indiana Harbor, kad “pasi
žvalgius po Chicagos miestą”. 
Abi dar tebelanko mokykla — 
highschool. Policija betgi ne
žada leisti joms “žvalgyties po 
Chicagą", grąžinanti jas pas

NAUJIENŲ DISTKIltTAS

Auka Apsigynimo Fondui

kuopa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. kur tarp kita buvo pri
siminta ir apie atsitikimus Są
jungos centre. Draugai, supra
sdami reikalo svarbą, nutarė pa
skirti iš kuopos iždo 60 dolerių 
t.v. Apsigvnimo Fondui. Kai 
kurie pavieni draugai, norėda
mi dar padidint minėtą skaitli
nę. nutarė paaukoti kiek kuris 
išgalėdami aukojo sekami drau

K. Jamontas - - $10.60; A. 
Balčiūnas ir J. Vaišvila — po 
$5.00; B. Fabrica $3.00; J.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.

t adekitc savo taupomuosius pinigus į šią Tvirti) I-ictuviškų Banko, 
kur yra gvnrantuojania, kad jųsy pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Kctvergais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Seretlomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valantlai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasieriiis 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI;
BRENZA 
KROTKAS 
\S BROŽIS

JONAS

PRANAS GRIBAUSKAS

strikte Lieturių Moterų I*rogrc- 
syviojo Susivieniji mo58 kuopa 
rengia didelį nešą moterų susi- 
rinkihią, į kurį atkreipiame vie
tos moterų domą. Susirinki
mas įvyks ryto, taigi nedėlioj, 
Sausio 13 diehą, 2 valandą po 
]Šietų, Kasciuško salėj, kampas 
M-tos. gatvės ir Kedzie avę. Su
sirinkimas šaukiamas pasikal- 
liėjinilii apie svarbius moterų 
reikalus. Tas silSirinkimas tu- 
rėjoųvykti kaip pereitą nedeldie- 
nį, bet kad buvo labai blogas o- 
ras, siautė didelė pūga, todėl ta
po perkeltos į sausio 13 dieną. 
Brighton Parko ir apielinkės 
moters tegul nepraleidžia pro
gos. bet kuoskaitlingiausiai at
vyksta spsirinkiman. —V.

Vyčių vakaras
Musų vyčiai, prisižiūrėję į 

progresyvių draugijų veikimą, 
irgi nusitarė “veikti". Pora mė
nesių atgal jie pradėjo garsin-

karą Columbia svetainėje. Bu- 
juą vaidinama didelis veikalas 
‘"Valkata”. Vaidinime, cirdi,

čių spėkos.

Tas šaunus vakaras turėjo 
įvykti sausio 6 <1. Bet kasgi pa
sirodė? Kuomet atėjo vaidihiino 
laikas, vyčiai praneša, kad “šį 
vakarą lošimo nebus”... Girdi, 
nesą scenerijų. 'l odei vietoj te
atro atsilankiusieji esą galės 
linksminties - šokiais, 
kad jie ėmė pinigus ne už 
kius, o perstatymų apie 
žinoma, nei gu-gu.

Je, vyčiai progresuoja, 
jų “progresą”, tikiuosi, mokės 
deramai apkainuoti vietos lietu-

Bet

tai,

pinigus už perstatymą, bet tu-

Agotos Simus.

VVEST SIDE
Blogadariai

Sausio 9 <1. nežinomi blogda
riai įsilaužė p. V. Sczepanki’o 
stubon, 2109 W. 21 pi., ir išsine
šė: 3(1 dol. pinigais, tris garni- 
torius, vieną ploščių ir dvi pori 
kurpų.

Blogdariai savo darbą atliko, 
manoma, apie 8 vai. ryto, kuo
met visi gyventojai buvo išėję 
darban. Spėjama, kad tai arty- 
mu žmonių darbas. c a.

Nors kambariuose radosi ne-

laikrodžių, paduškų ir tt. - - 
blogdariai jų betgi nepalietė. 
Dargi, atlikę savo darbą, blog
dariai ir vėl užrakino s lubos du
ris, “džentelmonai” mat.

—F. Klikno.

Delei to negražaus
pasielgimo

Naujienų n r. 4 p. J. Jailkauc-

rų choro narys, kad jau duo
da tai duoda vėjo Chicagos Liet. 
Vyrų (’Jiorui už negražų pasiel
gimą, tariant, už iškirtimą špo- 

| so Chic. Liet. soc. Vyrų Chorui

vakare. Stebėtinas tas Jankau
ckas, rašo, skundžiasi, išsiinisli- 

1 nčja visai nebūtų dalyku.

Chicagos L. Vyrų Choras nė | ugės, kad pavyko suardyti LSS. 
kada nemanė ir nemano kirsti 81 kuopos chorą ir parodyti ką 
kam nors šposą. Pirmas daly- Į gali, 
kas, tai kad Chicagos L. V. cho
ras einant dainuoti niekados ne- 
žingeidauja kokie chorai daly
vaus programe. Taipgi niekuo
met neduoda patarimų, kurį 
chorą pinna iššaukti ant pagri- 
ndų.

P-as Jankauckas prasimano 
tvirtindamas, kad L. Vyrų Cho- 
ras, sužinojęs, kad 
Liet. Socialistų Vyrų Choras 
dainuos “Jaunimo giesmę”, ty
čia išsimokino ja, idant iškirtus 
šposą. Nu, jei p. Jankauckas 
žinojo, kad L. V. Choras per kė
lės savaites rengės iškirsti tą 
šposą, tai kodelgi jis neužpro
testavo pirma negu L. V. Cho-

Ar ne to paties p. Jankauckas 
siekias) ir dabar? —Dud orius.

Teatras-Muzika

del neprašė vakaro pirm., kad 
pirma pakviestų Chicagos L. S. 
Chorą? Pagalios, kodėl nieko 
nesakėte mums apie tai, būtent, 
kad nedainūotumčm tą pačią 
dainą, kurią jus rengiatės dai
nuoti? Mes mielai būtume jums 
užleidę. Bet gerb. Jankauckas, 
užgirdęs dainuojant mus tą pa
čią dainą, kurią ir jie mokinosi, 
užsidegė pavydumu. Ir kad at
keršijus savo priešui, perstato 
“Naujienų” skaitytojams i virš
ui inėtą chorą kai]>o negražiai 
pasielgusį: besinaudojantį Sveti
momis dainomis ir tt.

Kas dėl gavimo minėtos dai
nos, dalykas buvo toks. Chica- 
gos L. V. Choras, kaip žinia, 
dar nesenai tėsusiorganizavo,

Opera. — Sekamą savaitę Au
ditorium teatre Didžioji Opera, 
vadovaujant Cleofante. Compa- 
nini, duoda: nedėlioj (dieną)— 
“Boheme”; paned. — “Sapho“; 
utarn. —- ‘Thais”; sered. — 
“Franccsca da Rimini”; ketv.— 
“Cavallcria Rusticana” ir “Pa- 
gliacci”,

Teatras. - Garrick teatre vi
są sekamą savaitę bus lošiama 
komedija “The very Idea”,

Studebakcr teatre —■ “Mayti- 
me”. 1

Colonial — “The Brat”.
Blackstone — “A kiss for Cin- 

denUa”.
Court — “The Gipsy Trail”.
Povver’s — “Come out of the 

Kitchen”.
La Šalie - “Oh, Boy.”

LIETUVIŲ TEATRAS.
Komedija. — Kunigo Grumu

lus Raštinyčioj”, nedėlioj, sau
sio 13 d., K. of.P. svetainėj — 
11037 Michigan avė. Pradžia 6: 
30 vai. vakare. Bengia LSS. 137 
kp.

Koncertas. — Nedėlioj, sausio 
13 d., M. Meldažio svetainėj — 
2242 W. 23 PI. Pradžia 5:30 
vai. vak. Rengia Liet. Darb. 

Literatūros Draugijos 45-toji kp.

sidėjo, nes nuo susiorganįzavi- 
mo minėto choro SLSDAi dar 
neturėjo savo konferencijos. Na, 
o be konferencijos joks choras 
negali prisidėti prie Sus-mo. Bet 
kaip greit bus sušaukta konfe
rencija, taip greit Choras i bus 
perstatyta?.

Taigi vaduodamies tuo mes 
nuvažiavome pas drg. Katilių,

dirigentą, tikslu gauti dainų.

ru Choras susideda vien iš Su- a
sivienijomo narių ir kael jau yra 
išrinkta delegatai į sekamą S. 
L. D. A. konferenciją, drg. Ka
tilius, niekt) bloga tame nema
tė ir mielai sutiko eilioti viršmi- 
nėtą “jaunimo dainą".

Beje, p. Jankauckas perstato 
Liet. Chorą, kaipo kenkiantį L. 
Soc. Chorui. Tai betgi yra no 
tiesa. Mes esame labai prielan
kus minėtam chorui; nes kada 
buvom surengę vakarą su pro
gramų, tai nutarėm pirmiausia 
kviesti socialistų chorą, kuris 
užkvietimą mielai priėmė. bet 
danuoti atsisakė. Mat, po va
kari jų dainininkai nebuvo ga
nėtinai susimokinę. Taigi čia ir 
pasirodo, kad ne Cliicagos Lot. 
Vyrų Ch. organizatoriams soc. 
choras yra tuo šašu (kaip Jan-

nkauckui.
P-as Jankauckas dar duoda 

mums vėjo už panašų Clricagos 
Liet. Soc. Chorui vardą. Well...€

chorų, tai mes nei nelaužėme 
galvos pavadinome Chicagos 
L. Vyrij Choras ir viskas.

Čia, beje, turiu priminti gerb. 
]). Jankauckui, kaipo mylinčiam 
įvardyti kitus negražiam ]>asiel- 
gime ar atsimeni, šviesusis 
ponaiti, kas du metai atgal su
ardė LSS. 81 kuopos mišrų cho
rą? Juo buvo dorasis Jankauc
kas, kurs gražiai besielgdamas 
pradėjo organizuoti naują cho
rą “naujos gadynės chorą“. 
Nors tas puikusis choras vėliau 
dingo kai]) muilo burbulas, bet 
io organizatorius vis dėlto džin-

VAIZDŽIOS NUSTATYTOS

KAINOS CHICAGOJ
Šiandie 

(

Cukrus, buroky arba
nendrių, svaras .........

Miltai
bačkos maišas.......

S bačkos maišas.......
5 syaru bačkos maišas

Rugių Miltai ______
Bonemian style % bač. 1.27—1.42 

‘ Juodi, ’š bačkos
5 svarai ......................... . —o**
Graham miltai 1 sv. niaiš. 28—34

Corn Meal
Raiti ar geltoni .........

Mala&s (Hominy), svaras 
Ryžiai,

Fancy hcad ................
Rlue tose ........................

Bulvės
N 1 Mis., Minn. ir Dak. ..24—27 

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausias .... 18—22
Vidutiniškas .............
Evaporated. nesalti. .

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių..............
Prastesnis ...............
Iš šaldytuvių ...........

Butterine
Plytose .......................
šinotuose ..................
Vidutiniškas .............

Kiaušiniai
švieži extra ...........
Refrigeratorių, extra
Refrigeratoriu N 1 .

.. 8—8^
(Maišas) 

2.85—2.98 
1.45—1.51 
. 33—37c

Maišas ) 
1/20—1’32 

29—34

svaras 
• 5^—6V6 
. 5’^—6^ 

svaras 
... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų)

(Kenas)
16H—18%^ 
... 13—15t

svaras 
.... 51—56 
.... 44-52

svaras 
32—35t 
31—34 
29—33 

tuzinas 
63—70 
49—55 
43—19

Pupos (beansi
Navy...........................
Ūma ...........................

Slyvos, geros svarui....
Vidutines ....................
Prastesnės ...................

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

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

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

Kalakutai
švieži .........................
šaldyti ...........................

Vištos
šviežios .............-»....
Gidžiai, švieži ...........

Antjs ..............................
Žąsis ...............................
Žuvis (saimon)

Pink ............................
Red Alnska................... .

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 

; fcnp.to .............
Supiaustytas .

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

turėtų pardavinėti vir&minėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jiežkokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

svarui 
... 16—19 
.. ,_17—20

13—ii 
... 13—16 
... 11—14
... 32—36 
... 31-^35
... 44—49 
^.. 37—42

svarui 
29^—35% 
... 28 34 
. 25%—31

svarui 
... 34—41) 
... 36—37

svarui
.. 30—35 

... 22—26
... 30-35 
... 28—33

dėžutės 
... 19—23 
... 27-33

. 28 ¥2-55 
. 31^—39

MUSŲ JIEGA BES1PRIE- 
ŠINIMO IR JOS ATGAI

VINIMAS

Kiekvienas normallškas 
asmuo gamtos pripildytas 
jiega atsilaikymui prieš dra
skančias ligas, ir vienintelis 
pasiteisinimas delei pasida
vimo įvairioms ligoms yra 
todėl, kad mes kokiu nors 
budu pasielgėme priešingai 
gamtos teisėms, kas pamaži
nant mūšų' besipriešinimo 

davė prog-ą bakterd-J 
joms atlikti savo mirtinų 
darbą.

Geriausia gyduolė sugrą
žinimui jiegos besipriešini- 
mui yra Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras.

Jisai išvalo vidurius, pa
šalina visą bereikaliną me-r 
džiagą ,kuri padaro namus 
bakterijoms, iš vidurių; pa
gelbsti virškinimui ir sugrą
žina besipriešinimo jiegą.

Kaina $1.10. Aptiekose.
Trinerio Linimentas yra 

nepalyginamas davime grei
tos ir tikros pagelbos tiems, 
kurie kenčia nuo reumatiz
mo, neuralgijos, strėnų gėli
mo, išsisukimų, etc.

Kaina 35 ir 65c aptiekose, 
per krasą 45 ir 75c. Joseph 
Triner Company, Manufac- 
turing Chemists, 1333-1343 
S. Ashland Avė., Chicago.

(Apgars.)

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaadftjlmg. 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta i* akto 
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga | kruvg,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skautui akys skaitant arba siuvant, tuokart e«l 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 1* metų ga- 
tvrimo #v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig ju*Q akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniftka kaina.

JTOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TRMYKIT MANO UŽRASA. '
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

?atves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augita*.
! ryto iki 9 vak. Nedeilom nuo I ryto iki U dieni 

Tel. Canal MU

Kampas 18-tos gatves 
Valandos: nuo

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

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* m ta*. 
<i*a. kad* pranyksta 
retrijitnae

Mee ▼artojam pa<» 
rinta Ophtbahntaaaat- 
er. Tpatin«a 4«aaa 
atkreipiama | valkm 
Valandos: nuo • ryte 
Iki • vakaro; ne4«U

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4117

Tel. Annitoge 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo Ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi-

1436 N. Ashland Avė., Chicago

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams IHotnaa per 14 me

tų kaipo patyrę* gydytojas, chlmr. ■ 
ir akuierii.

Gydo aitrias ir chronilkaa Hsm, 
rų, moterų ir valkų, pa<aJ Mojaostae 
metodu X-Ray ir kitokius elektrte prie
taisus.

Oflsa* ir Labaratortjat 142S W. IMk 
St. neteU Pisk St.

VALANDOS: Nuo 14—12 pietų, »r 
8 8 vakarais. Telephone C anai S118k 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Btreet

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai-

TEIJEPUONE Y A.ROS 2T2 1

DR. J. JONIKAITl$

Medikas ii Chirurgas
3315 S. Halsted St., ęhicaf^

Telephone Yards 50121

Dr. M. Stupnicki 
1109 So. Morgan St, Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li- 

ryto ir nuo h iki 8 vakaro.

Telephone Drover
Dr. A. A. ROTH 

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę? Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniška Ir— 

Valandos: 10—11 i _' 
7—8 vakare. Nedaliomis __ _ 
3354 S. HALSTfcD ST., CHf 
933 S. ASHLAND AVĖ.

Tet Haymarket 2544.

iPtO' m /aE!?’ 
liomis 10—i meMą

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

nuoja ir patarimui duoda dykai.
7S8-83 Milwaukee avė., arti Chicago ar. fcaa 
tūbos. VALANDOS: Nuo 9 rtryta fln vaka
rui. Nedėliomto nuo 9 iiryto iki 2 po

Tel. Haymarket 2484.

Tel. ArmiUge 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas lt Chirurgas

X-SPIN DŪLIAI 
2121 N. Weatern avė.

vakare.

TELEPHONE YARDS 5S34.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

3325 So. Halnted St., Chicago.

Telephone Albany 5546

Di. A. MONTVIDAS 
GYDYTOJAS ir HIRURGAS 

Valandos: 10—11 ryte

3332 North A>e.. Chicago, Iiil.
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Pranešimai
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|»iagos Lietuvių Darbininku Ta* 
rybos Pild. Komiteto posėdis įvyks 
ryto,J9^ vhI. ryto, paprasto) vietoje. 
Lonūtato nariai maloniai prašomi 
atsilankyti paskirtu laiku*..

—Sekretorius.

Biruttečiai, susirinkite visi j šį va
karą. W30 vai. | svetainę po num. 
1436 W. 18-ta gatvė. Atvykite visi 
laiku. —Komitetas.

Brifkton Park. —-LMPSA. 58 k p. 
rengia dideli viešą moterų susirin
kimą rmlėlio, sausio 18, * vai. po 
l ietu. Kosciuškos salėj, kampas 38- 
tos gt. -ir Kedzie avė. Bus kalba- 
ma apie svarbius motery reikalus. 
Kviečiame vietos moteris ir mergi
nas kuoskaitlingiausia susirinkti.

—Komitetas.

Rockford, III?—LDLD. 29 kuopos 
metinis susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
sausio 13 d^ 319 E. Stale St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi atsilanky
kite. -rRašt. O. Valiulienė.

Rockford, I1I.—LSS. 75*tos kp. ir 
L o u muuvIio lavinimosi vakaras į- 
vyks sausio 13 <1. Vega Hali, 9 St ir 
15 avė. Pradžia 6:30 vai. vakare.

visus, kurie tiktai myli 
lavinimosi, — programas bus labai 
įvairus.

Kviečia Komitetas.

Paminėjimui 9 sausio, 1905 m. Ru
sų-Lietuvių Sor, Dem. Darbininkų 
Partija—'Bolševikai— rengia visą ei
le -'rakalbu. Dalyvauja ir Latvių So
cialistų Partijos kp. Bolševikai ir 
nu.xu-i.iet. P. P. D. Unijos bokalai 
No 85, 604 ir St<x*kyardų darbinin
kų No 009. Del datų ir vietos žiū
rėkite smulkesnių nurodymų apskel
bime telpančiam*' šiame pat num. 
Atsilankykite Kas tik galite. Komitet.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAUJIENŲ AGENTŪROJ? NAUJIENŲ AGENTŪRA

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa- 

V6 puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, SĮ25.00 sekly
čios setus, tikros skiltos, už $20. Vė

Agentai, užžiurintįs platinimą **N« 
nų” savo miestuose arba distriktuo* 
■e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

PENN8YLVAN1A VALSTUOJj KIŠENINIS
HE1KAUNGA patyrusio virėjo i, !”1'“’108 i»1dos voIboijįoJo kambario 

plovdju. Plovėjos gali gyventi na 
mc arba kitur. Atsišaukite 1053 
Schenley, arba rašykite į Mrs. B. 
No 2 Cotonial Place. Pittsburgh, Pa.

rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victipla su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
vra 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. Kedziė ąvc., arti 22-ros • gatvės 
Chicago, Iii."'

CHICAGO, ILL.

REIKALAUJAME merginų prie 
tvarkymo naujų ir senų vilnonių 
skudurių. Mokama gera mokestis. 
Pastovus darbas.

B. COHEN and SON 
1241 So. Union Avė., Chicago.

Indiana Harbor, Ind. Aiuo prane- 
Indiana Harbor ir apiolinkės lie- 

yiaras ir XH rajono draugams, kad 
iŠ 217 ir 201 kuopų vakaras, ren- 
*maa naudai XII rajono ir kuris 
rojB įvykti sausio d., delei blo- 
► neįvyko. Vakaras dabar į- 
ks^aausio 20 d, tol pačioj (Kos- 
iš6n4 svetainėje, 3809 Cedar St., 
diiMBN Harbor, Ind. Pradžia 5:30 
L wkare. —PASARGA: Kurie tu- 

nusipirkę tikietus ant virŠmt- 
•»wnkaro, bus geri tie patįs.

—Rengimo Komitetas.

East Chicago, Ind.—L. D. Tarybos 
susirinkimas įvyks sausio 17 d. 7:31) 
vai. vakare K. Grikšo svetainėj, 150 
Str. ir Northcote avė., Et Chicago, 
Ind. Draugijų delegatai malonėki
te atsilankyti ant susirinkimo.

Kviečia Komitetas.

REIKALINGA prityrusių langų 
vaivtoju. i i

CHK'AGO CLEANING CO.
62 VV. Washington St.. Chicago.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubai® 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points. ir rccordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
DiVonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 1 
mėnesiai. 1520 N. YVėstcm Avė., 
Chicago, III.

Cicero, 111.—LMPSA. 43 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks pandėlyie, 
Sausio 14 d. Tamoliuno ir Gudgalio 
svetainėje, 730 vai. vak. Visos drau
gės būtinai turite atsilankvti, nes 
randasi daug svarbių reikalui 

—Rašt. Gardauskienė

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, nejaunesnė 20 metų, mo; 
kestis ir geras užlaikymas. Pastovi 
vieta norinčiai tprėli nuolatinį dar
bą. Kreipkitės laišku į Naujienų 
ofisą pažymėdami No. 162.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skaros, di- 
vonus, §9.00; misinginės lovos, S22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimentl- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $216.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd.. 
arti Kedzio Avė., Chicago

18-tos gatves Skyrius: F. J. MaHey. 
633 W. 18th St.

• ‘Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Siete Skyrius: Wilberty Strege

2018 Grecnvvlcb Str 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted «t. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

ME Smith, 3813 S. Kedzie Ave^ 
J. Minkertčia, 3848 S. Albany Ava. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av

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

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

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

2337 S. Leavitt Si 
Tovvn of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitagc avė., Chicago.

Bridgeville, Pa.: T. Gelchls. 
P O Bok 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Bok 261 
Pittsburgb. Pa.: Fort Pitt Newa O 

Liberty Avė and Grant ■’ 
Kulpmont, Pa.: WaBy Yodoc, 

Bok 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasovvski, * 

2809 Peno Av»
Pittsburgh, Pa.i J. Katkus, 

2204 Forbea b 
Pittsburgh, Pa.! F. Tevlovich, 

2228 Tustia B 
Duouesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamllton 
ScrantoD, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 JacksoB B 
ScrantoD, Pa.: Pctrikys J, 

Ct. and Albright Avt

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas,
452 W. Leonard •

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Wasbington Ava

INDIANA VALSTIJOJ:

■t Chicago, inu.—LDLD 70 kp. 
■Gumas įvyks Nedėliok, sausio

10 vai. ryto, K. Grikšo svet., 
■m 150 ir Northcote avė. Drau- 
Maumildami ateikite visi į su
kimą, nes turime daug svarbių 
■y apsvarstyt. Taipjau atsives- 
ir naujų draugų —Valdyba.

Smulkus Skelbimai
RANDAI

ŽŽMžtford. Ilk—LMPS 5 kp. meti- 
■m BBeirinkimas įvyks nedėlioj sau- 

18 d. 2 v. popiet. 1012 S. Main st. 
atsilankyti, 
reikalų. 
Valiulienė.

rėš malonėkite 
i daug svarbiu 

—Rast. 6.

8t* £ouis Mo.—Pirmas 
sžt’rėrusios SLA. 214 kuopos 
HairiMifto įvyks sausio 20 d., 1-mą 
vai. popietų, Harugary Hali, 10-ta ir 
tarr St. Geistina, kad draugai SLA. 
nariai iš artymesnių kuopų atvyk
tų pasveikint naujus narius.

—Org. Kiastaitis.

naujai su- 
susi-

LMPSA. 24-tos kuopos, Cleveland, 
O., mėnesinis susirinkimas atsibus

6006 St. Clair avė, NE.— 
raugės, malonėkite atsilan- 

*t paskirtu laiku, nes randas daug 
arbių reikalų apsvarstymui. Taip- 
aKiveskite naujų narių prirašyti. 

—Sekr. Barbora Jakštienė.

►elund. III.—LSS. 137 kp. meti- 
tisiriūkimas įvyks nedėlioj, sa- 
13 d.. 10:30 vai. ryto, Sociali
nei., kertė 11-tos gatv. ant ap- 
t—Visi nariai malonėkite lai- 
ibuti, nes bus labai svarbių rei- 
apsvarstvniui.

Org. D. K. SobafiaiiHkas

Smulkiems pasiakiibimama kainos:' 
1 colra, sykį, M centu; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už klek* 
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų sk Itis tai geriausia 
Eriemone tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

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

Smulkiųjų

ASMENŲ JIEŠKOJ1MA1

neland. III.—Del patarnavimo 
frantams Aušros vakarine mo- 
* buvo pertraukta. Nuo sausio 
. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
inntįs mokyties malonėkite at
kyli. • —.L Grebelis.

pirmiau jis dirbo miškuose, Scattle, 
\Vash., vėliaus mokinos barberystčs. 
Kas jį žinote malonėkite pranešti, 
arba jis pats tegul atsišaukia žc- 
žiaus laiduotu adresu.

Kostantas Skridulis,
1346 So. 50th Avė., Cicero, III.

REIKALAUJU geros moters arba 
merginos, apie .30 ar 10 metų am
žiaus, padorios, i gerus namus už 
pilną mimų prižiūrėtoją ir gaspadi- 
nę. Gera virtai teisingai moterei ar 
nuTginai. Darbas—apžiūrėt namus 
ir pagamint valgį. Gera mokestis. 
Rašykite laišką adresu: L. Bos 53, 
AVestvilte, IR. Arba, pasimatykit y- 
patiškai: 1.32 \Vesl Street, \Vestville.

REIKALINGA važnyčios ir vyrų 
į vardus dcl gelžgalių kiemo. Atsi
šaukite į: 2627 \V. 12 st., Chicago.

PATfiMYKITE! Reikalingi moters 
patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba veselijose, kreip
kitės į mane. A. DORKIFAVICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

R1J KALINGAS atsakantis bučeris 
mokestis gefa, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, III.

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sorlavimo skudurų.

H. LOEB, 
2155 Archer avė. Tel. Boulevard 7382

ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

Gary. Ind.: V. Valčilaitis, 
Box 122 Tolleston Stati»» 

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadwa>

ATIDUODAMA randon geri Iųuu- 
bariai, su valgiu. Telefonas. Paran
ki vieta pakeleiviams. Vietos visuo
met užtektinai. Kam reikia atsi
lankykite,

LIETUVIŠKAS KOTELIS 
1606 S. Halsted St., Chicago, UI.

ATIDUODAMA randon kambarys, 
—švarus, elektros šviesa, maudynė, 
garu šildomas — dėl vaikinų arba 
mergjnų. Atsišaukite po 6 v. vakare 
4C>(H)**So. \Vood St., 3-člos lub. front.

NAMAI-žEMe

PARSIDUODA labai pigiai 40 ak
rų žemės lik už $600.00, Missouri val
stijoje, 1G mylios nuo miestuko, ge
ležinkelis pratiestas apie 50 pėdų 
nuo mano žemės. Puikus ąžuolai 
materijolui, medžio nereikės pirkti, 
žemė nč perdaug lygi nė perdaug 
kalnuota, gruntas molis, viršus juo
džemis. Gera proga pasinaudoti. .YS 
ne agentas, bet savininkas šios že
mės. Atsišaukite. .1. M. K1BORT. 
3357 So. Halsted St., Chicago.

WISCONSUt VALSTIJOJ

Talpina savyje reika
lingiausius* kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knyguti ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

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

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

1* V. Knygynas P. V. D. šiuo atai* 
šneku* j draugijas, kurios priklauso 

Viešojo Knygyno, kad teiktųsi 
mti jjhvo naujų atstovų adresus 

t greičiau. L V. Knygynas, 
731 W. 18th SL, Chicago.

241 kuopos Sioux City, Towa, 
ausMnkiinas atsibus sausio 13 d.. 
2504 Conecst V. R., 2 valandą po pie
tų. IMonėkitc visi atsilankyti, nes 
turime svarbių reikalų aptarimui.

—Fin. Sekr. Jonas Markūnas.

Pajįeškau draugų: P. Mazuikos ir 
P. Suvaizdžio; abiejų Dukurnių ir 
Jurgio Kuliešiaus, Kuliškių kaimo; 
visi Kauno gub., Ežerėnų pav. Pa
pilio gnūnok Meldžiu draugų atsi
šaukti šiuo adresu. Geo. Cheegus 
1118 S. Winnebago St., Rockford, III 
ugucržėųneonž.McldiųiietMr.Et )HMo

BEI KALINGAS pardavėjas parda
vimui dviejų rųšių populeriškiausių 
ir vidutinės kainos automobilių ii' 
trokų. Turi kalbėli lietuviškai ir 
dirbti vien tiktai ant komi.šino.
5001 So. \Veslern Rlvd., Chicago 

Phonc Prospcct 654.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 Ratų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvycr ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132Ms. 
Dcl platesnių žinių atsišaukite:

I5th St. and Savvyer avė.
Agentas pasisinntimui

Per Savininką 
.$1,1(10.00 nupirksi kampinį biznišką

IBmUuoh draugijos rengia didelį 
koMMgą ir prakalbas, kur kalbės 
ftms -Dubickas ir dalyvaus Birutės 
ciwras. Bus ir kitokių piunargini-

Pajįeškau Kazimiero GulvaiilOS, 
pirma gyveno Chicagoje, o dabar— 
girdėjau, gyveną irgi tame pat mie
ste. Paeina iš Kauno gub., prašau 
atsišaukti šiuo adresu.

Miss Anie Šveikausku,
P O Box 7, Orient, Illinois,

REIKALAUJAMA moterų ir mer 
ginų išlyginimui senų popierių; ge
ra mokestis.

WESTERN PAPUI STOCK CO.
1450-60 Indiana avė., Chicago

nu)mavaran Boheinian-Slav Hali, 
•W. OMJi St., netoli Ashland avė. Pra- 
dži Kareivis.

LH8. 4-tos, LSJL. 1-mos ir LMPSA. 
^.■^9* kuopų bendras lavinimosi su- 
sirinAuiaLas įvyks m-dėlioj, sausio 13 
d.. Fr41owship House, 831 W. 33 pi., 

vai. iš ryto. Draugas A. Vasi- 
■ĮnaMŠias skaitys referatą “Amerikos 
DacBo Federacijos Politika". Visi at- 
silarAyti. —Rašt. K. Virbickas

Social-Demokratų Kliubas 
fc»jv, 13 d. sausio rengia pra- 

Pavystas Rusijos paskutinio 
> atsitikimams. Geriausi rusų 
Bijos kalbėtojai gvildens šiuos 
■fonus: žemė ir laisvė, tautų tei- 
Sfcigiamoio Susirinkimo Šauki- 

, vidurinė bolševikų valdžios po
litiku ir tt. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Inžanga dykai. *

L. Laisva 
J ieškotojų) 
“ ** subst< 

folijos
susirinkimas į* 

Rubsiu- 
1579 Mihvau- 
Tai metinis,

• 5rniL
„į ► vi>

j, saušio 12 d.
svetainėj, 
vai. y ak.

>, kuriame bus renkama 
šiems metams. Beto bus 

as konferencijos protokolo, 
si nariai privalo dalyvaut.

—A. Ripkevičią.

»t Pullman, III.—LSS. 235 kh. 
nkimas įvyks nedėlioj, sausio 
J. Gruzdžio svetainėje. 72? \V.

t. Pradžia 10 vai. ryto. Susi
nąs turėjo įvykti pereitoj ne- 
; bet kadangi buvo blogus o- 
r kitokios priežastįs, tai įvyks 
nedėlioj. Po susirinkimo bus 

>ios “Paskutinės Bangos* ’repe- 
». \ isi aktoriui ir nariai malo- 
- atsilankyti. • —S. Tilviką*.

iroh Lietuvių JlraugijoH Say. 
nis .< 

sausio 13 d 
k Polek svet 
'isi draugai 
. .šiame 'sus

susirinkimas įvyks ne- 
2 vai. po pietų. 
1315 N. Ashland 

malonėkite atsi
ginkime naujoji 
s. J. DegutiH. sek.

:d. III 139 kp. me- 
yks nedėlioj, 13 
l>ietų, Roseland 

>. Michigan avė, (ant 3-

JIEŠKO KAMBARIŲ

Pajįeškau kambario ir užlaikymo 
prie geru žmonių ant To\vn of Lake. 
Atsišaukite laišku. B. B.
1601 So. Paulina St., Ch.irago.

.1 IEŠKAI.’ šilto kambario vienai y- 
patai, Bri<lgc|>orto apielinkėje, tarp 
•30 ir 35 gatvių. Atsišaukite, tuojau, 
žemiau pažymėtu adresu: Z. J., 
3105 S. Halsted St., Chicago.

JIEŠKO DARBO
PAJĮEŠKAU DARBO, kaipo indų 

plovėjas arba tam panašaus, kad ne
būtų sunkus, nes esu truputį sužei
stas ir pakol kas negaliu sunkaus 
darbo dirbti. Jei kam reikalinga 
arba jei kas apie tokį darbą žinotų, 
malonėkite pranešti, už ką busiu šir
dingai dėkingas.

Antanas Rimkus.
567 W. Madison St., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ

GERA PROGA ĮGYTI BIZNI.
Galima prisidėti ant pusės, arba 

paimli visa. Biznis išdirbtas per 10 
metų. Coal yards ir ledų .sandėlis, 
Ciceroj yra tik vienas. Yra visi j- 
taisymai. rymai, motorinis trokas 
ir kiti reikalingi tam bizniui daly
kai. Atsišaukite šiuo adresu:

Shaltis and Co..
16lli St. and 49th Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAM

Lietuvių Žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kalno užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati- 
škai arba per laišką:

C11AS ZEKAS Geli. Manager, 
127 N. Dearborn St., Room 808 

Chieugo, 111.

PARDAVIMUI

pas,
$800.00 . nupirksi rezidencijos lo

tą, Albany avė, arti 41 place.
$2,200.01) nupirksi kampinį mūri; 

nį namelį, $1,200 įmokėjus, $11 į 
mėnesį. Ateikite ir pamatykite, .šis 
namelis prie 3409 So. Fisk st., 1 blo
kas West Morgan st., 1 blokas North 
35 st., Savininkas—.3407 S. Fisk st., 
Phone Drover 9458. B. PETKAS.

PARSIDUODA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
ilas 24-tos ir Oaklev avė.

GUST HAHNE, 
2401 So. Oakley Avė., Chicago.

RETA PROGA
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

dirbtuvė labai pigiai. Vieta gerai iš
dirbta — darbo užtektinai. Parda
vimo priežastis, savininkas serga ir 
išvažiuoja į ligonbutį. Taipgi yra 
pagyvenimui kambariai. Randa pigi.

A. Kaminsky,
1009 E GI Str., Chicago, III.

“MAŽAS PATAISYMAS PADARYS 
JUMS GERA NAMA”

Greitai parduodama namelis, 2626 
VV. 3Gth place, už $800. Apsukrus 
žmogus gali iš to pasidaryti puikų 
namą. Pamatykite šią savaitę.
PHELAN, 38th and Archer .Chicago 
Atdara vakarais ir nedaliomis.

Phone Yards 6539.

V’Chicago, III.

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Bis- 

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica- 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, 111.

80 akrų \Visconsine. Farma, dide
lė šluba, barnė, svirnas, vištų ir 
kiaulių Tvartas. 3 mylios nuo mies
to, 25 vištos, 24 kiaulė, 2 karvės, t 
weršis, ir visi padarai ir tulšįs ir 
kitas viskas, kas tik reikalinga far- 
mai. Parduosiu pigiai arba gal su
tiktumėm ir išmainyti, jeigu turite 
kokią nuosavybę mieste. Del pla
tesnių žinių adresuokite:

PARSIDUODA 2 ‘sliowcase’ai” h 
3 ‘Avallease’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dcl laikro- 
džių taisvmo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago.

PARDAVIMUI gera bučernė, turi 
būti parduota šią savaitę. Savinin
kas turi gerą priežastį pardavimui 
Atsišaukite į
1640 So. Jefferson st., Chicago

PARDUODU pigiai barbernę ir 
kartu “pool Room”, priežastis par
davimo: savininkas išeina į kariuo
menę. .3102 W. 40 St., Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir groscr-* 
nė, gerai išdirbta vieta, iš priežas
ties išėjimo į kariuomenę. Pigi 
randa arba sykiu su namu. Parduo
siu už pusę kainos, jei pirksit tuoj. 
3212 vallaee St., Chicago.

Skaitykite ir Platinkite
«XT A IT ITP M A C< ”

1<S18 W. I6th St Chicago, III.

AMATŲ MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvU 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedye 
tės, stenografijos, typewrttlng. pirk 
lybos teisių, Suv. valst. istorijos, a 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilletystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo B ryti 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki B:16 
3106 So. Halsted St., Chicago, II)

Z J ERB. Naujienų skai- | 
tytojos ir skaitytų- ; 

jai prašomi pirkinių rei- i 
kalais eiti į tas sankro- 1 
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose. )

Cicero, 111. J. Matulis, 1«»
1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 

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

Melrose Park, Ilk: M. Kartaski, .
1908 Man str. I

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Markei 

Divernoon, III.: W. A. Žilinskas, 
• Bos 216

Rockdale, III.: via Joliet, D. Lukša. 
t 140 Moen Avė

Westville, III.: St. Mazremas, 
Bnrber Shop, State Si 

Waukegan, III. J. Miloszeviče, 
801 - 8th SI

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

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

W. FaUman, III.: W. Pilypas, 
720 W. 120

Harvey, III.: Z. Putramentas. 
15725 Finch Ava

Chicago Hcights, III.: P. Steimontas.
144 E 16 St

Spring Valiey, III.: A. Jukubauska* 
516 Cleveland St

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

539 Collinsville
Sprlngfield, III.; K. Stoikus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, 111.: K. žukauski, 

123 St. Clair ^9

st

St

St

Kenosba Wis.: K. Paukštis, 
809 Park » 

Racine, Wis.: Tony Vegela, 
237 Lafnvette av» 

j Racine, \Vis.: Geo. Miškinis,
601 Grand Avc

CONNECTICUT VALSTIJOJ: Ka-tik išėjo iš spaudos
Bridgeport, Conn. B. A. Mailand,

24 Railrond Avė., 
i Tarrington, Conn.: V. Kelmeli* 

62 Lewfs B 
Conn.: J. Pruselaitis.

775 Bank B
Waterbury,

I
New Haven. Conn.: J. V»jtkpviriw»

286 Wallaca M

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ!

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

Avė '

Ava

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

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

1149 S. Morgan St. kertė 82 it 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

MulkiuApaštalas
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.

La\vrencc, Mass.: P. A. Jotui
114 Elm Street

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur S:

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius 
15 Millbury Si15 Millbury

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames

Lowell, Mass.: J. BaumiB, 
50 Charles

S>

Si
L«wrence, Mass.: A. Ramanauskas 

101 Oak Si
Montello, Mass.: P. Stiga, 

5 Arthur Si

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 Fint 

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

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut

Bayonne, N. J.: A. Schwar»tbura 
24 E. 15th Street

NBW YORK VALSTIJOJ:

St

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

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

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

Yonkers, N. Y. H L: Wen»»,
102 Riverdale Av«

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 
184 Grand St>

Ylbany, N.Y.: M. Lazarko.
42 N. Lark Street

NY': YtfTli.ln >.
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudson Avė
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Malu Bt

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevici, 
650 W. Lombard »

Baltimore, Md.: J. Filipovici,
437 S. Paca >

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St

I0WA VALSTIJOJ:

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:
So. O.nah., Nebr.: A. sj *

OHIO VALSTIJOJ:
Uy-iunr..^- —— r- - —I—II

Cleveland, U.: A. Valenton,
2120 St. Clair Ali

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

8.

4.
5.

1840 So. Halsted St., Chicago, I1L

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; 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:
A TT T T RV O

1840 So. Halsted St Chicago, III.
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