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Naujas bolševikų ultima
tumas Rumunijai

Karčs stovis Petrograde
True translation filed with the 
mastei* at Chicago, January 19, 
as required by the net of Oct. 6, 1917.

NAUJAS BOI^EVTKU 
ULTIMATUMAS RU

MUNIJAI.

Reikalauja perleidimo rusų

pr
Rumunijos ir

®t- šymai gyvenimo sąlygų Petro
grade leidžia manyti, kad žmo
nės gali pasinaudoti pirma pro
ga išreiškimui savo neužsigane- 
dmimo. Daily Nevvs korespon
dentas sako, kad maistas yra ne
tikęs. o ir to visuomet sunkiF 
gauti. Jis sako, kad Petrogra
das jau užmiršo skonį pieno, 
nors retkarčiais visgi galima 
gauti netikusios rųšies sviesto 
po 10 rublių svarą.

Gatvekariai nevaikšto.
Devintosios Rusijos armijos

. voliucinis komitetas pasiuntė Aprašydamas jaučiamą nėra- 
iunumijos kariškai valdžiai n,,llv M1,il k<>r<«l>onden-
ivteju valandų ultimatumą, ijei-j 
, dalijantį liuoso perėjimo lu I 
ų kareiviams per Rumunijos

tie tran 
o>ler at

KARĖ

dation filed with the phst- 
Chicago, January 19> 1Sd8. 
d by the act of Oct. 6. 1917.

S STOVIS PETRO-

kščioja jau nuo subatos. Tas la
bai apsunkino publiką, kadangi 
gatvekariai yra vienatine prie
monė transpurtacijai. Darbinin
kai eina |>ėsti į darini ir nevalgę, 
taipgi pėsti grįžta vaakre namo.

kariais ištisi distriktai atsiduria 
tamsoje, centralinei stočiai su
stojus delei stokos kuro. IŠtek-

<ad užg
suimt

niaužus galinčią kilt 
ę atidarant Steigia

ma i i susirinkimą.c e

yra 5’ į uncijos, kas sakoma, y- 
ra neužtektinu. Bulvės parsi-

"Visi 1
užgniaužiamisAko

Ves tiesioginę pirklybą.
(ien. Kornilov, vadovas vienos

Ibimas karės stovio niū
ra padarytas tikslu už-

Susirnkimo atidarymu.
i ant šios

ncšaina. likęs sužeistas mūšyje 
jo spėkų su bolševikais Černi
gove.

Komisaras užnibežiutvs pirk- 
Ivbos Broliški sako, kad neužil-

Paėmė kelis miestus.

šiandie paskt Ibta apie suėnii- 
ną arti Charkovo 1,500 Kak di
lo oficierių.

Bolševikų kareiviai paėmė 
‘oro.šba, Podolsk ir Par inies- 
us Černigovo gubernijoj.

guliuojanti užrubežinę pirkly- 
bą. Jis nustatys, kad pirklyba 
su kitomis šalimis bus tik ten 
leista, kur bus paskirti komitetą 
užtikrinimui, kad importai iš

t me translation filed \vith the post- 
i i.ish r ;»t (Jiicuuo, Juntiarv 19, |918, 
us reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

kas ir kuris gvarantuos, kad 
taip importuotais tavomis ne
bus veliama spekuliacijos ir kad 
jie nebus n •-eksportuojami.

Petrograde trūksta maisto.

True translation filed with the post 
in.tsier at Chicago, January 19, 1918, 
>is required by the act of Oct. 6, 1917
NESUTIKIMAI TARP LE

NINO I RTROCKIO
LONDONAS, s. 18. žinios 
Rusijos, tilpusius rytiniuose 
kr išėiuose. nieko nau jo ne-

Leninas esu nepritariąs Tro
ckio užrubežiniai politikai.

True transtntion filed witb ttie post* 
muster at Chiiatfo, January 19, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

KERENSKIS ESĄS 
ŠVEDIJOJ.

Gen. Kaledinas atsisakęs su 
juo matyties.

PETROGRADAS, s. 18.—Lai
kraštis Večerneje Vremia, kuris 
utarninke pirmų sykį pasirodė 
po bolševikų revoliucijos, rašo, 
kad Aleksandras F. Kerenskis 
dabar yra Švedijoj.

Laikraštis tvirtina, kad Keren
skis buvo pabėgęs pas gen. Ka- 
lediną į Dono kazokų sėdynę 
Novo Čerkaską. Jis atvykęs 
ten pradžioj gruodžio mėn., jm) 
sumušimui Kerenskio kariuo
menės ties Gatčina.

Kerenskis bandęs pasitarti su 
gen. Kaledinu, l>et kazokų hvt- 
manas atsisakė matyties su juo, 
pranešdamas, kad jis yra “per
daug užimtas“ matyties su pir
miau populiariškiausiu žmo
gum Rusijoj.

Kerenskis susivylęs išbėgo į 
Finlandiją. praleidęs naktį gen. 
Rodziankos namuose Novo čer- 
kaske. Iš Finlandijos vėliaus jis

l i ne translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Taikos tarybos 
tęsiasi

RUSAI SUTIKO TĘSTI 
TAIKOS TARYBAS.

Vokiečiai sutiko svarstyti

bos. kuria bolševiku užrubeži- 4 v
nių reikalų ministeris Trocki
pasakė taikos delegatams sere-

ko tęsti tarybas. Po Trockio 
kalbėjo delegatams Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministeris 
Dr. von Kuehlmann ir įnešė, kad 
jie turi pradėti rimtai svarstyti 
keturis rusų delegacijos pasiū
lytus punktus. Trockis su šiuo
sutiko.

Nutarta sekamą posėdį laiky
ti ant rytojaus.

True translation filed with the post- 
master at (Lhieago, January 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIEČIŲ TARYBOS SU 
UKRAINA PROGRE

SUOJA.

«ak<>. ai* šiandie atsidarys Stei- 
diunasis Susirinkimas, kaip a- 
»ie tai buvo pranešta vėliau.

Žinios iš Petrogrado leidžia 
atprasti, kad mieste gali kilti

š ilininkai mano surengi i di

ir ngi taci ją kareivių

{gulų.
korespondentas 

beveik tikru da 
kokie nors surni-

i

True iranshtion filed witn tne pofth 
master at Chicago, January 19,1918, 
as reąuired by tne act of Oct 6, 1917.

Valdžia turi pa
imti skerdyklas

TOKI REIKALAVIMĄ 
STATO DARBO FEDE

RACIJA

Delegacija Washingtonan

Cliicagos 'Darbo Federacija 
reikalauja, kad šalies valdžia 
paimtų į savo rankas visą Su
vienytųjų Valstijų mėsos indus
trijų. Tuo tikslu Chicagos Dar
bo Federacijos prezidentas John

legatais vakar išvažiavo į Wa-

Prieš išvažiuosiant, John Fitz 
pa t riek reikalų aiškino Šitaip:

nan matyties su prezidentu Wil- 
sonu tuo tikslu, kad palenkus jį 
paimti į šalies valdžios rankas 
visą Suvienytų Valstijų mėsos 
industrijų visas skerdyklas.

“šios šalies susiorganizavu
sieji skerdyklų viešpačiai atsisa
kė tartis su mumis, arba kokiu 
nors budu bendrai su mumis 
veikti šio didžiojo pasaulio kri- 
zio metu.

“Pereitomis Kalėdomis jie be
gėdiškai paniekino tą iškilmin
gą sutartį, kuri per valdžios nu
skirtą tarpininkų komisiją buvo

ir musu." €
“Mėsos industrija 

svarbiausioji ir opiausioji visos 
šalies gyvenime. Nuo jos pri
klauso kaip visos musų šalies 
karinių jiegų išlaikymas, taip, 
iš dalies, ir musų talkininkų ki
tose šalyse. Nuo jos priklauso

yra pati

visas šios šalies žmonių gyveni
mas.

“Leisti, kad visu kares laiku 
ši industrija pasiliktų keleto 
privatinių žmonių rankose butų

son, Internationa! Union of Ste- 
am and Opera ting Engi ners; B. 
H. Rendell, International Ass’n 
of Machinists; Wm. J. Barrit, 
International Brotherhood of E- 
lectricai Workers; Joseph Bell, 
atstovas negrų Workers, Local 
of Butcher Workmen No 651;

Austrai šaudo savo 
kareivius

J.J. Brennan, Stationary Fire- 
men’s Union No 7; Jacob Mau- 
rer, Coopers’ International Uni
on; Frank Kennedy, United Ass- 
*n of Piumbers and Steam Fi- 
ters; R. T. McQuillen, Brother
hood of Railvvay Cannen; Mary 
Auderson, Woinen’s Tradę Uni
on League; V. A. Olander, Illi- AUSTRAI ŠAUDO TROKš- 
nois State Federation of I^abor 
sekretorius-iždininkas.

Streikai ir demonstracijos 
Austrijoje

True translntion filed with the post- 
muster at Chicago, January 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

TANČIUS TAIKOS KA
REIVIUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 19, 1918, 
as reųuirvd by the act of Oct. 6, 1917.

yVASHINGTON, s. 18. šia
ndie vakarop pas prezidentą 
Wilsoną atsilankė delegacija 
nuo Clncagųs gyvulių skerdyk
lų darbininkų ir ragino valdžių, 
paimti visos šalies gyvulių sker
dyklas.

True translation filed with the post- 
niastci at Chicago, January 19, 1918. 

reguired by the act of Oct. 6, 1917.

Vokietija ir 
Lietuva

as

VOKIETIJA PASAKY
SIANTI SAVO POZICIJĄ 

LINK LIETUVOS

Norinti paversti Lietuvą 
vo ekonominiu vergu.

lig pranešimo iš Bėdino į C.op-

Ištisas rotas paliepta sušau
dyti už pritarimą Rusijos 
socialistams. Vokietijoj 
taipgi neramu.

PETROGRADAS, s. 18. -Su
lig šiandie čia gautųjų žinių, iš
tisas austrų kareivių rotas pa
liepta sušaudyti už jų pritarimų 
Rusijos socialistų pažvalgoms.

Žinios taipgi sako, kad dauge
lį austrų kareivių pulkelių Ita
lijos fronte paliepta sušaudyti 
už neklausymą oficierių.

Neužsiganėdinimas savo ka
riškais viršininkais platinasi tai
pgi ir tarpi* vokiečių kareivių.

Vokiečiu valdžia deda visas c

pastangas, kad sustabdžius plė
tojimąsi rusų propagandos, ir 
pritarimo rusų

Iškraipo

šiandie pats užrubežinių 
kalu ministeris Trocki telegra-

st- Streikai pagimdė riaušes, ka» 
privertė policijų griebties griež
tų priemonių. Utarninke skai
čius streikieČių padidėjo, taipgi 
buvo daug susirėmimų su poli
cija.

Žinios sako, kad nuo scredos 
Šveicarijoj negauta austrų laik
raščių.

Pasirodo, kad Austrijos val
džia yra susirupinusi situacija 
Ibagoje, Čechijoj, kadangi civi
lis gubernatorius liko pakeistas 
karišku gulnruatorius.

I Munich mieste Nacbrichten 
Viennos korespondentas sako, 
kad žinios apie krizį Austrios 
kabinete yra pamatuotos. Sa

lk omą, kad premierui Dr. von

chai ir pietų slavai, b*t taipgi ir 
socialistai, kurie, kaip ir kiti 
naudoasi maisto trukumu. Vo
kiečių gi atstovai priešinasi pre-

pozicios prieš cechus ir pietų

žinias.
rei-

STOCKHOLM, s. 18. Hel- 
singfors Huvudstadsbladcts Pet
rogrado korespondentas prane
ša, kad santikini tarp premiero 
Lenino ir užrubežinių reikalų 
ministerio Trockio kasdien blo
gėja. Leninas, sakoma, yra ne
užganėdintas nė Trockio nuola
tiniu stovėjimu viešoje atidoje, 
nė jo* itžrubcžiiic politika, kuri, 
Lenino nuomone, yni priešinga 
geriausioms Kusijos revoliuci jos 
reikalams. Trockis diktuoja sa
vo užrubežinę politiką, nepaisy
damas ką Leninas pataria ir ta
nkiai nepaduodamas klausimų 
premierui.

kos žvilgsniu, bet ir begalo pa
vojinga civilizacijos ir demokra
tijos reikalui.

“Mes reprezentuojame visų 
mėsos industrijos šakų darbi
ninkus visose Su v. Valstijose.

“Ta industrija stipriai susi
jungus ir pilniausiai kontroliuo
jama menkos tik saujalvs žmo
nių.

“Jeigu mėsos industrija butų 
paimta į valdžios rankas, mes 
norime duot prezidentui šitokį 
pasiulymų:

“Mes patįs stosime kaipo pir
mutiniai nariai Amerikos indus
trijos armijos.

“Mes gvarantuojaine valdžiai, 
jog aprūpinsime pilnai visomis 
reikalingomis įmonėmis kiekvie
nų Suv. Valstijose skerdyklų įs-

tikimasi bus deklaracija ar 
sekamo; kanclerio kalboj, ar fo
rmoje specialūs proklamacijos, 

apie Vokietijos poziciją lin
kui Lenkijos, Lietuvos ir Latvi
jos teritorijų. Tikimasi, kad a- 
pie la nkiją deklaracija pasakys, 
jog Vokietija “kaip politiškai, 
taip ir ekonomiškai nėra užin- 
teresuota,“ o apie Lietuvą ir Ūd
riją pasakys, kad jos “pasiliks 
politiškai nepriguliningos, bet 
susiartinusios su Vokietija eko
nomiškuose rvšiuosc“.

kietijos valdžia “tyčiomis iškrai
po žinias apie taikos tarybas“. 
Dirbot tas daroma teutonų pa
stangomis suklaidinti viešąją 
nuomone centralinėsc valstybė- L -
še.

Sukilliai laikosi.

Lenino draugai sako, jog Leni
nas mano paduoti Darbininkų

True translation filed wiui the post- 
master at Chicago, January 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

POPIEŽIUS IR KAIZERIS 
JIEŠKO TAIKOS

pa-
kad Brelinas

BERLINAS, s. 18. Oficia
liai šiandie pranešta, kad atsi
naujinus taikos taryboms Brest 
Litovske, laike privatiško posė
džio su Ukrainos delegatais pri
eita prie susitarimo principe
klausimuose ideities politiškųjų1 taigų.

alinių vals- “Mes pampinsime, jeigu bus 
Tas susita- reikalas, pakankamai darbinin- 

sako pranešimas, pažy- kų, kad tos įstaigos galėtų dirb7 
“sprendžiamąjį žingsnį

lybių ir Ukrainos, 
rimas, 
i nėjo 
priekyn.

18.

Ii be atlaidos kasdien ir paga
minti kiek tik reikia produktų.

“Mes sutiksime, kad preziden
tas patsai nuspręstų ir nustaty
tų kaip mokestį darbininkams, 
skaičių darbo valandų, taip ir 
kitokias darbo sąlygas.“

IMegacija, kuri iškeliavo va
kar Washingtonan, susideda iš 
šių asmenų: John Fitapatrick, 
Cbicagos Darbo Federacijos pre
zidentas; E. N. Nockels, C. D. F. 
sekretorius; Martin Miirphy, St-

WASHINGTON, s. 18. Illi
nois senatorius Levvis šiandie 
užreiške, kad Vokieti ja ir popie
žius Benediktas pienuoja apie 
naujų taikos judėjimų.

“Aš turiu pamatų žinoti 
sakė Levvis, -
mano atsiimti savo taikos pa
siūlymų bolševikams ir padary
ti naujų pasiūlymų, kuris bus 
taikomas netik į Rusiją, bet ir į 
visus savo oponentus.

“Aš taipgi turiu žinių, kad 
popiežius, su pritarimu Italijos, 
pienuoja apie naują pastangą 
linkui taikos“.

Iš tos priežasties, sako sena
torius Levvis, jis manąs atidėti 
svarstymą jo įneštos senatai! re
zoliucijos, siūlančios paremti 
prezidento taikos programų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 19, 1918, 
as

ster at (,hicag< .
rc<|uired by tne act of Oct. 6, 1917.

Atidėjo kalbą.
LONDONAS, Sausio 18. Su

lig gautos Londone telegramos, 
vokiečių kancleris grafas von

Truc translation filed with the post 
master at Chicago, January 19, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6. 191' 

TEIS BUVUSIĄ CARIENĘ
PETROGRADAS

Maxįm Gorkio laikraštis Nova- 
ja Žizn rašo, kad vokiečių de
legatai Petrograde pranešė ko
misarų valdžios atstovų leisti 
buvusiai carienei ir nekuriems 
kitiems caro šeimynos nariams,
giminingiem^ kaizeriui Wilhel-’ prezidentas; John Kikulski, Bu
mui, išvažiuoti į Vokietiją.

Prašymas netik kategoriškai prezidentas; John Bart, Amalga- 
gresui savo it zignaciją, kad tuo >atmestas, bet dar jis buvo prie-( inated Meat Cutters and But- 
iššaukus pasitikėjimo ar nepasi- žastim nuosprendžio greitai tei- cher Workmen of North Ame- karės tikslus.

I čerių Darbininkų Lokalo 554 jis turėjo laikyt šiandie atsaky
mui į prezidento Wilsono ir pre
mjero Llovd George išdėstytus

B airių korespondentų lipra- tikkėjimo balsavimą. sli buvusias karališkas ypatus, rica prezidentas; Alberi Pctcr- Brim.n. Linz ir Wienor-Neustadt. mijoj

šiandie gautosios žinios iš 
Stovyklos 25,000 vokiečių karei
vių. apleidusių savo pulkus ir 
priėmusių Busi jos socializmo 
principus, sako, kad sukilėliai 
yra gerai apsiginklavę ir susior
ganizavę. Kareiviai gyvena iš 
furažo ir iš atnešamo užjaučia
nčių valstiečių maisto.

(Sukilėliai yra miškuose tk*s 
Kaunu ir yra maitinami Lietu
vos valstiečių).

Sulig pranešimu, toks pats ne- 
užsiganedininias yra tarp visų

True translation filed with the post* 
master at Chicago, January 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
STREIKAI IR RIAUŠES 

VIENNOJE.

Taipgi kituose Austrijos 
miestuose.

LONDONAS, Sausio 18. 
lig žinių agentūros telegramų i** 
Zuricho ir kitų Šveicarijos vie
tos, dideli streikai ir juos sekę 
riaušės ištiko Viennoje ir kituo
se visos Austrijos miestuose.

Neramumai, sakoma, prasidė
jo delei nutęsimo taikos tarybų 
Brest Litovske, sumažinimo 
duonos porcijų, - kurios yr° 
sumažintos pusiau ir polici
jos priemones prieš darbininkų 
susirinkimus.

pranešimu, Taikos demonstraci
ja Viennoje, utarninke, užsibai
gė riaušėmis, laike kurių išplė
šta maisto sankrovos.

Demonstracija Viennoje.

Manheimo socialistu laikraš
tis Volksstamme rašo, kad dide
lės demonstracijos prieš vokie
čių aneksavimo politikų įvyko 
Budapešte ir kituose Vengrijos 
ir Austrijos miestuose po to. kai 
kancleris von Hertling padare 
savo pranešimų reichstage.

Laikraštis priduria, kad tos 
demonstracijos vaizdžiai paro
do kas galėtų atsitikti toj dvi
lypėj monarchijoj, jeigu tary
bos Brest Litovske butų per
trauktos iš priežasties vokiečių, 
politikos.

Nuolatos ateina žinių apie iš
ardymų aneksionistų fatberlan- 
do partijos mitingų, bet sunku 
yra patirti ant kiek tas judėji
mas yra išsiplėtojęs.

True translation filed with the po®t- 
master at Chicago, January 19, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

VOKIEČIAI NORI SU
STABDYTI SOCIALIS

TŲ AGITACIJĄ.

Uždraudė siųsti kareiviams 
socialistų laikraščius.

WASHINGTON, s. 1H. — Su
lig šiandie iš Šveicarijos gautų 
pranešimų, Vokietijos kariško
ji valdžia išleido patvarkymą* 
(baudžiantį visokių socialistų 

mropagandą tarp vokiečių armi- 
’os, Siuntimas socialistiškų 
Apkraščių kareiviams yra už
trakis tas.

True translation filed with tbe post- 
tnaster at Chicago, January 19, 1918, 
is re<iuired by the act of Oct. 6. 1917.

RAGINA SUTVARKYTI 
GELEŽINKELIUS.

PETROGRADAS, s. 18. —* 
šiandie išleistas Rusijos oficia- 
is pranešimas sako, kad maisto 
r susinešimų komisarai ragino 

darbininkų tarybas nesustoti 
nri'\š nieką įvedime tvarkos ant 
geležinkelių, organizuojant spe
cialius raudonosios gvardijos 
ir kitokius pulkus.

Pranešimas sako, kad geležin
keliai dabar yra valdžioje api- 
plėšinėtojų govedos ir kad tran-

Bevielinė presos žinia iš Ber-sportas!ja yra visai 
no sako, kad panedclyj kilo zuota, kas daro bl< 
streikai dirbtuvėse Viennoje, mę į bado apimtas a



Chicago, III. Subata, Sausio 19, 1918.

Linksma Naujiena Visuomenei
LIETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIŲ RATELIS

Stato scenoje 5-ių veiksmų, 8 atidengimuose Nagornskio tragedijų

Nedelioj, 20 d. Sausio, 1918
SCHOOL HALL SVETAINĖJE, 48-ta ir Honore gat. 

Pradžia 5 valandų vakare.

Gana yra priminti tik vardų “ŽIVILĖ”, tai jau visuomenei yra žino
ma, jog atsilankę ant šio Teatro nebus apgautais, o labiausia reikia

priminti, jog bus lošiama buvusiojo “Jaunimo Ratelio” artistų, kaip 
p. J. .1. Zolp ir kitų, kurie jau nekartą davė pažinti publikai savo ga
bumus scenoj ir nekartų išpildė savo užduotį iki mažiausiai dalelei.

Todėl nepraleiskite progos, atsilankykite visi kuoskaitlingiausia 
ir pamatykite šitų įdomų veikalų. Užtikrinam, kad busite ncsuvilio- 
tais atsilankę ši n vakaran. Po Teatrui bus smagus visokie šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.

Didžiausias ir Gražiausias Maskinis Balius tos Žvaigždės P. Kliubo
Subatoj, Sausio-Jan. 19,1918. M. MELDAZIO SVEL, 2242 W. 23rd PI.

Trw triinslation filed with the post- 
luaster ai Chicago, January 19, 1918, 
as rvųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Vargas su maistu
Anglijoje

100,000 DARBININKŲ 
PROTESTAS

Anglijos darbininkai turi eit 
alkani j darbą. 100,000 su
streikuos vienai dienai 
protestui prieš tai.

IjONDONAS, Sausio 18. — Vi
suotinas neužsiganėdinimus m ai 
sto padalinimu, ypač dideliuose^ 
pramonės centruose, bus galin
gai išreikštas Manchcstvryj ir 
aptrlinkėse, sausio 26 d., kada 
ką tik padarytu nuosprendžiu 
100,000 darbininkų Mancheste- 
rio mašinų dirbtuvėse sustabdys 
darbų vienai dienai tikslu už- 
jirotestuoti prieš nelygų padali
nimų maisto ir pareikalauti įve
dimo visuotinos porcijų siste
mos.

Mašinistus remia Manchcste- 
rio ir Salford Darbo Tarybos ir 
inmašios demonstracijos Įvyks 
tuo pačiu laiku Salford’e, Alt- 
rmeham, Eccles ir Stetford’e. 
Sulig machinistų vadovų, yra di
delis oeužsiganėdinimas ir nuo
žiūra tarpe darbininkų, kurie 
mano, kad vargau gavimo niai- 
«tv yra ne trukume maisto, o 
nelygiame jo padalinime.

Jie paduoda atsitikimus, kada 
darbininkai turėjo eiti išryto i 
darbų nevalgę, kadangi jų pa
čios negalėjo gauti maisto. Pas 
darbininkus yra nuomonė, kad 
reikia Įvesti priverstinų porcijų 
sūdomų, kuri paliestų kaip be
turčius, taip ir turčius.

laikraščiai vis didesnę atida 
atkreipia Į maisto vargų ir au
gantį žmonių neužsiganedinimą 
trukumu, kurio galima, jų nuo
mone, išvengti.

Times šiandie atkreipia atidų 
į nelygų padalinimų maisto ir iš 
to gimusių “eilės sistemų”, kas 
pradeda atsiliepti ant žmonių 
ūpo.

Jis pažymi daugybę protestų 
ir reikalavimų porcijų sistemos, 
kurie kartais išsilieja Į betvar
kę. Jis rašo užjaučiančiai žmo- 
šaitaine ore, apėmusiame visų 
mins, stovintiems ilgose vilose 
Angliju, taipgi ir Londonu, ir 
sako, kad butų juokinga igno
ruoti matomus neramumo žen
klus.

laikraščiuose daug rašoma 
apie daugybę demonstracijų, 
netinkamų padalinimų, vargų 
vilose, trukumus, persekioji
mus už krovimųsi maisto ir ban
dymus pasipelnyti.

Ištisas valandas stovi eilėse.
Rašytojas pakartoja darbini

nkų nuomonę, kad turčiai netik 
išvengia eilių vargo, bet pajie- 
gia savo šeruolės, gauna visas 
reikmenis, kokias tik nori, kuo
met beturčiai ištisomis valando
mis turi stovėti blogiausiame 
ore, tankiai nieko negavus.

—A. Verešnikov.

Provokatorius.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, January 19, 1918, 
as required by Ine act of Oct. 6, 1917

NEKURIOS FIRMOS MO
KĖS ALGAS DARBI

NINKAMS. ,

Kitos firmos nemokės algų 
už priverstinas šventes 

paned čižais.

CHICAGO. Sekamos firmos 
paskelbė, kad jos mokės pilnų 
algų savo darbininkams laike 
priverstinojo uždarymo dirbtu
vių. taipgi už panedčlius, ku
riais irgi dirbtuvės bus uždary
tos:

Sears Roebuck and Co.
Butler Bros.
Montgomery Ward and Co.

Lyon and Healy
Henry C. Lytton (The Hub)
Spiegei, May, Steni 
Annour and Co.
Automatic Electric Co.
Swift and Co.
Josepli T. Hyerson
By-jProduct Coke Co.
Fetleral Furnace Co.
United Drug Co.
Hardis and Co.
VVilliain Wriglcy Co.
('.liicago Raikvay Eųuipment

Company
Straus and Schram
Rockwood Sprinkit*!' Co.
Standard Asphalt and Rubber

Company
Mokės dalį.

Sekamos firmos mokės tiktai 
cialį algos, ar pilnų algų dirban
tiems ant savaičių ir mėnesių:

Western Electric Co.
Pelouze Manufacturing Co.
Link Beit Co.
Westrrn Steel Car and Foun- 

dry Co.
Standard Oil Co,
Pyott and Co.
Peoplvs Gas Light and Coke

Co- I
Loose-Wells Biscuit Co.
P. A. Strack Piano Co.
International Harvester Co.

Visai nemokės.
šio firmos galutinai nutarė 

nemokėti algų darbininkams už 
laikų, kada jų dirbtuvės stovės 
uždarytos:

Pullman Co.
Sinclair Refining Co.
Cartrr White Lead Co.
James A. Brady Foundry Co.

Juokų Vakaras
Kurį rengia T. M. D. 28-ta Kuopa, atsibus

Nedelioj, Sausio-Jan. 20, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place

Pradžia lygiai 7-tą valandą vakare.
Apart kitų juokingų dalykų bus lošta 2-jų veik, komedija: 

“KAS BAILYS r
Ir visiems jau žinomo Stepuko vodevilius 

“JUOKŲ PILNI KIšENIAI”
Taipgi kalbės musų gerb. DR. ZYMONTH 

Visus širdingai kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Abudu senieji Lastoškinai at
vyko Į geležinkelio stotį, kad pa
lydėjus sūnų Į universitetų. Prie 
to jie jau senai rengėsi, todėl ve, 
ir skyrimąsi šiandie jiems nebe
buvo taip sunkus.

Pražilusio krasos žygūno vei
de žaidė pasididžiavimo šypsą. 
Motina tyliai verkė. Kolia buvo 
jų vienintelis sūnūs. Iš šešiolin 
kos vaikų tik jis vienas, Kolia, 
išliko gyvas; visi kiti mirė tai 
šiltinėmis, tai nuo kitokių ligų. 
Ubaigęs gimnazijų Kolia ištisus 
tris metus uždarbiavo iš priva
tinių lekcijų; dirbo ir tausė pi
nigus, kad prasisiekus augštes- 
nio mokslo. Miestas, kuriame 
radosi universitetas, buvo trijų 
tūkstančių varstų atstume. Tai
gi, ir kelionei reikėjo didokos 
krūvelės pinigų.

Viens —du—trįs—prabilo ry
tinio traukinio varpelis. Tai bu
vo paskutinis signalas. Abudu 
sene liai skubinosi lauk iš trečios 
klesos vagono. Kolia, likęs vi
duj, persisvėrė |mt vagono lan
gų. Patempusi kaklų linkui jo 
motina, mosikuodama rankom 
ir uždusdama, skubiai pasakojo 
jam visa, kas dar buvo užmiršta 
pasakyt. Kolia nuolat linktelia 
jai ir sujudintai šypsos.

Traukinys pradėjo judėti į 
priekį. Senukai pagreitino žin
gsnius ir skubinosi platforma 
pasekt vagonų.

Bet tu tik rašyk, sūneli! Ar 
girdi? rašyk... neužmiršk mu
dviejų! Jei pritruks pinigų 
pasiųsime*... nebūk perdaug iš
didus... siusime... — pro aša
ras kalbėjo motina, žegnodama 
sūnų ir stengdamos paseki va
gonų.

Traukinis pagreitino tempų; 
ratu bildesis darėsi vis didesnis; 
lokomotivo kaminas spjovė o- 
ran didelius garo ir durnų ka
muolius. Senukai pradėję) atsi
likti nuo Kolios vagono. Ratų 
bildesis darėsi vis garsesniu; su
sikalbėt jau nebegalėjo. Matė
si tik, kaip Kolia, išsisveręs per 
vagono langų, krutino lupas ir 
moję) balta nosine. Senukai vis 
dar stengės pasekt traukinį. Pra
žilęs tėvas, viena ranka prilai
kydamas pilnų krepšį laiškų, 
pastvėrė dešine kepurę ir mosi
kuodamas ja Šaukė: Laimingos 
kelionės!., viso geriausio... 
gyvenk sveikas!. .

Palydėję šunų seneliai nuėjo 
kiekvienas savo keliu. Motina, 
užtraukusi ant kaktos juodą 
kašmero skepetaitę eji namų 
link ir vis dar gukČiojo. Pats 
Lastoškinas nuėję) savo tarnys
tės reikalais.

—Kodėl šiandie taip vėlai? — 
piktai kreipėsi į jį adresatai.

—Palydėjau sūnų, išvažiavo 
universitetan — trumpai atsi
kirsdavo Lastoškinas. Adresatai 
nustebinti sužiuro į senąjį kra
sos žygūnų ir nutilo.

Nuvykus miestan pirmąsias 
dienas Kolia praleido nuolati
nėj paskuboj: įteikė prašvma, 
nuėjo šian ir ten, klausinėjo a- 
pie tų ir kitų. Galų gale* jis at- 
sižinojo, jogei esąs priimtas fi
zikos-matematikos fakultetan. 
Kad neišleidus perdaug pinigų,

jaunasai Lastoškinas nusipirko 
sau uniformų ir apsiautai^ senų 
daiktų krautuvėj. Tik su fra
ku jam išėjo nei šis nei tas: jo
vieton atnešta švarkas labai au- 
gšta apykakle* ir baltu pamuša
lu. Lastoškinas nenorėjo pri
imti jo. Bet namų šeimyninke, 
iš pažiūros labai gerbtina mo
teris jį prikalbino:

— Pamušalų, Nikolai Fedora- 
vič, jei nepatinka, galėsite įdėt 
kitų, — pataisymas daug nekai
nuos. Apykaklę pakirps sulig 
naujausios mados!

Lastoškinas sutiko. Keletu dic 
nų pavilkėjęs jis povaiiai pri
pratę prie naujojo aptaiso: į sa
vo išlaukinę išžiūrą jis nekrei
pi daug domos. Augštoji apy
kaklė ir baltasai pamušalas tai
gi liko kaip buvę.

Universitete studentai neturė
jo specialio užsiėmimo. Laikų 
jie praleisdavo ginant savo pilie
tines ir akademiškas teises, tar
pe profesorių ir studentų buvo 
gili nuomonių plaišu. Ypatin- 
gasai universiteto gyvenimas bu
vo pilnoje išlaukinio pasaulio į- 
tekmėje, kuri pripildydavo ir 
paskambdavo jį savyje. Profe
sūros katedra pavadavo sakyk
los vietą. Nervinga ir iki li
guistumo sujudusi auditorija 
rinkosi apie sakyklų. Apie mo
kinimas! nebuvo nei kalbos: jau 
pati mintis apie mokinimos kaž
kodėl nebuvo pritaikoma drau
gijos dvasios stoviui.

Gyvenant nuošaliam miešto, 
kampe ir kulianlies su penkrub
linėm lekcijom Lastoškinas ne
turėjo progos sekti visus politi
nius dienos klausimus. Belo, jis 
iš prigimimo buvo toks drovus, 
nedrąsus. Dar ((bebūnant sa- 
vo gimtiniame miestelyj jis nie
kuomet nedrįso pirmas pradėt 
pašnekesį. Su žmonėmis jis su
sipažindavo taip staiga, visai to 
nelaukiant, reikalu verčiamas ir 
niekada nebandydavo susipažint 
su jais arčiau. Jis boto buvo 
truputį saumylys, todėl baime 
būti blogesniu už kitą nustum
davo jį į pastarąsias eiles.

(Bus daugiau)

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais 

Jaunavedžiam? 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbi) ai 
liekam gerai b 
3$0's. Halsted 
St., šalę Mildo* 
teatro

VISUOMENES ATIDAI
Mes esame išdirbejais M- 
mų dėl paveikslų, visokio 
didumo, dideliame pasirin
kime. Mes iš mažu paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes tu
rime įvairiausių spaudinių 
paveikslų, dideliame pasi
rinkime, įvairiom pažiūrom 

Mes atliekam viršminčtųs 
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 ypatiškai arba laišku. 
National Picture Frame C<\ 
2631 S. Halsted St., Chicagę 

Tel Boulevard 9459.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti graiit 
i trumpų laikų 
per pus-balso si
stemų taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

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

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIftKA , a 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

>■*■» B > H iiMi ■ —1«

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Clricagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačio ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams St. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yra 
šiems:
14 Garalcwicz M 
22 Klosinski John 
26 I/itko Pawel 
29 Matausk Danibrosky 
32 Pet niekas Putros 
35 Kaliko Nikaloy 
•13 Tvskewiczy W 
45 Zbarovski Helena

JUOZAPO GRUŠO

3147 S. Halsted Street, 
Tel. Drover 8674.

Reumatizmas Sausgėla.
| Nesikankykite savęs skaus- 
Į> mais, Reumatizmu, Sausgfile, 
| Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
T —raumenų sukiniu; nes skau- 
X dėjimai naikina kūno gyvybę 
f ir dažnai ant patalo paguldo. 
| CAPSICO COMPOUND mo- 
Į stis lengvai prašalina viršmi- 
| nėtas ligas; mums šiandie dau- 
f gybė žmonių siunčia padėka- 
| vones pasveikę. Kaina 25c, 
f per pnčtą 28c.
| Justin Kulis
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. 
į Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- 
I TOS”, augalais, gydyties, kai- 1 na 50c.

Dr Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka via lema tinkamua akiniu*, estam
nuoja ir patarimua duoda dykai.

788-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. Ir* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ikryto iki vaka 
rui. Nedėliomia nuo » liryto iki 2 po pietį

Tel Havinarket 2484

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.0 UIS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho-
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždykę duodu 
(rodę visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str.,

Chicago.

Pradžia 7:30 vai. vak. Muzika pi X Byansko. Tikietas 35c ypatai 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, Lietuviai ir Lietuvaitės, seni ir jauni, 
visi, be skirtumo, malonūkte atsilankyti į šit:) Maskaradinj Balių. 
Turime labai daug dovanų. Taipgi dovanų trims vyrų grupėms ir 
dviem moterų grupėm. Šias dovanas skiria Lietuvių Baltos žvaig
ždės Pašelpos Kliubas. Taigi nepamirškite šios progos pasilink
sminti, o mes lauksim atsilankančių svečių.

Kviečia visus Lietuvių Raitos žvaigždės Pašaipiais Kliubas.

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIRKIT 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 išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami. Skourupo sveikatos 
mašiną.

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

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50
Naudokis šią ja 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 100 nuošimčių į 
dvi sava i t i.

Visus laiškus adresuokite į:

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

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Kad kam ko 
Reikalinga

greičiausia ir lengviaa- 
siu budu jsigvsite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo- 

.. nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi
skelbi mas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506 .

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

MACBETH

Versta lietuvių kalbon

Tragedija 
penkiuose aktuose.

Parašyta

William Shakespeare’o

Kleofo Jurgelionio

Šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje.

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.

Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Knygelė parašyta James A 11 e n, versta 
St Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

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

Kaina 15c.

naujienos
1MO S. Halsted Street Chicago, III.

«?>



Subata, Sausio 19, 1918.

KORESPONDENCIJOS
niškus balius.

Visiems lošėjams ir atsilan
kiusiems į šį vakarėlį, vardu L. 
A. U. Kliubo, tariu širdingą a-

Publikos buvo neperdaugiau- 
sia, mat šalta diena buvo, todėl 
daugumas ir tikietus turėdami 
neatvažiavo. Sako, šiuo kart

MUSKEGON, MICH.

Dideli pusniai. — Socialistu 
veikimas.

Sausio 11 13 š. m. siautė čia 
dideles pūgos. Sniego tiek pri
vertė. kad gatvekariai turėjo su
stoti bėgioję. Traukiniai taipgi 
nvbepraeina. Komunikacija su 
kitais miestais visai nutruko. Pa
čiame miestelyj, dėl sniego dau
gumo. sankrovos nebegali pri
statyt žmonėms užsakymu, 
maisto produktų. Vietos gyven
tojai sako, kad per dvidešimts 
metu dar nebuvę čia tokių pū
gų-

LSS. 246 kuopa buvo rengusi 
vakarą sausio 12 dieną, bet dėl 
oro blogumo neįvyko.

Sekama nedėldieni, sausio 20. 4. 4,
1 .30 vai. po pietų, kuopa turės 
susirinkimą Sokolų svetainėj. 
Tai bus lavinimus susirinkimas, 
į kurį kviečiama atsilankyt ne 
tik visi kuo]>os nariai, bet ir pa
šalinių kuodaugiausia.

Vietos socialistai rengiasi ne
užilgo duoti didelį koncertą. 
Taipjau kalbama apie pastaty
mą scenoj veikalo “Du broliai”. 
O jau jei ką socialistai sumano, 
tai ir padaro.

čia tik socialistams ir gyven
ti, nes klerikalai nei tautininkai 
savo gyvybes visai neparodo. Vi
sa jaunuomenė socialistų eilėse, 
ir bent socialistams palanki.

—Siubunas.

MONTELLO, MASS.

Vietos chronika.

Sausio 7 dg. S. Michelsonas, 
Keleivio redaktorius, skaitė čia 
prclekciją. Truputį pasivėlinau 
atvykti, todėl pradžios paskaitos 
negirdėjau, bet iš to, ką girdė
jau, turiu pasakyt, kad paskaita 
buvo labai įdomi.

Sausio 12 Birutės Draugija tu
rėjo maskų balių. Vakaro |miI- 
nas buvo skiriamas Naujosios 
\nglijos Politinių Kalinių šelpi
mo Fondui.

Sausio 13 d. F. Matulaitis (iš 
Bostono) skaitė paskaitą Lietu
vių Piliečių Draugijos surengta
me susirinkime. Paskaita buvo 
apie žmonių sveikatą. Paskai
tai pasibaigus buvo duodami 
klausimai. į kuriuos prelegentas 
davė paaiškinimų.

—žvirblialogijos Studentas.

KATINE, WIS.

Lietuvių Sūnų Draugija savo 
susirinkime sausio 1 š. m., be 
kit-ko nutarė ir sekamiems me
tams savo organu palaikyti Nau
jienas, o Ik- to dar ir Atgimimą, 
taipjau kaipo organą.

Sekretorium ir organų kores
pondentu draugija išrinko Pel- 
rą Bartuškevičią, kurio prieder
mė bus pranešti į organus apie 
įvairius draugijos reikalus ir tu
rimus.

Sekamame susirinkime drau
gijos nuliai todėl turės pasirū
pinti atnaujinti prenumeratą už 
organą ir užsimokėti už Atgimi
mą. I

Liet. Sūnų Draugija nutarė

siurengti maskų balių sausio 27 
d. š. m. M. Ringio svetainėj, 
t.336 Erie avė.

Be abejo, kad į maskų balių 
suplauks ne tik vietos lietuviai, 
ypatingai jaunuomenė, bet bus 
daug svečių maskaradninkų iš 
Shelx>ygan ir kitur. Geriausios 
maskos gaus dovanas. —P. B.

INDIANA HARBOR, IND.

Yra čia ir “turtingų” lietuvių, 
kurie turi saliomis, o be saliuno 
dar ir jaunų dukterų. Žinoma, 
kuriam gi jaunikaičiui nemalo- 

( nu pasisukti apie skaisčią mer
gužėlę? Bet tėvai myli labiausia 
tokius vaikinus, kurie visą savo 
sunkiai uždirbtą skatiką pralei
džia pas juos saliune, ir jiems 

| leidžia niyhioties su dukterimis-, 
kol kišeniuj dar skamba. Bet 

1 kai kišeniuj nebeliko, taip ir 
meilė užgęso.

Teko dar pastebėti, kad šalim 
ninku dukters vakaruose nela
bai nori eit šokti su vaikinais, 
kurie nėra “štedavi” jų tėvų ko- 
stumirriai... O tokie' ne “šteda
vi” ir.^apskritai. nemėgėjai sa
limui. lai pažangioji jaunuome- 
nė. socialistai. Viena, jie jau 
supranta svaigalų kenksmingu
mą kaip sveikatai taip ir kiše- 
tiiui, antra, būdami labiau pra
silavinę, jie, jeigu neužimti ko
kiu darbu, daug didesnio sma
gumo ir naudos randa skaityme 
knygų ir laikraščių, arba rengia
muose lavinimus susirinkimuo- l 
j>e.

Kas kita vyčiai tas kunigų, 
savo bizniui palaikyt, organi
zuojamas nieko neprotaująs 
laimimas. Draudžiami jokių 
mokslinių knygų nė progresyvių 
’aikraščių neskaityk o brukami 
vien klerikalų šlamštus slebi- 
mot, kuriuose nieko geresniu 
nerasi, kaip tik melus ir šmeiži
mus visa, kas kunigo biznio ne
remia, tie vyčiai, be kunigų biz
nio. yra kartu ir svaigalų biznio 
palaikytojai. .Jie yra “stedavi” 
salinai ninku kostumeriai, jiems 
ir saliuninkų dukružės palan-

Koks skirtumas tarp pažan
giosios, laisvosios jaunuomenės, 
ir atsilikusios, kunigų sterblėj 
auklėjamos!

.Jeigu aš čia rašau apie tai, 
kad saliuninkai ir jų dukters 
įmyli labiau vyčius, lai ne dėlto, 
[kad tos “meilės” jiems kas pa
vydėtų (meilės už pinigus!), bet 
tik kad charakterizavus dalyką, 
kaip jis yra. Pažangiosios jau- 
nuonjenes eilėse' yra jau pakan
kamai pažangių ir šviesių mer
gelių} ir jų vis daugiau atsiran

da. —Saturnas.

EAST (’HICAGO, IND.

Gražus vakarėlis.

Sausio 13 d. L. A. T. KHubas 
turėjo puikų vakarėlį. Buvo 
sulošta dviejų veiksmų kome 
dija “Mulkynė ir Mulkintojai”. 
Lošė jai‘atliko savo roles kuo- 
puikiausiai ir publikai davė gar
daus juoko. Publikos buvo at
silankę nemažai, nors buvo šal
ta diena ir didelė, pūga.

Po perstatymo buvo šokiai; 
jaunimas gražiai pasilinksmino. 
Kliubui liks gražaus pelno. Bu
tų ge ra, kad L. A. T. Kliubas 
stengtųsi sure ngti daugiau pana
šiu vakarėliu, o ne' vien tik biz- 4. <

čiu. Linkui ir toliau jaunimui 
neperstot darbuotis scenos sri-

Buvusio vakaro vedėjas
P. J. Sakas.

BALTI MORE, M D.

Klerikalai labui mėgsta rašyti 
prasimanymų ant socialistų ir 
laisvamanių. Kas tik ką bloga 
padarė, kas kur negera atsitiko, 
jie tuojau prikiša tai priešingų 
nuomonių ir įsitikinimų žmo
nėms. Pabėgo koks vyras nuo 
pačios, kunigų organai tuojau 
pakrikštija jį socialistu.

Bet jei socialistai užsiimtų 
surašinėjimu visa, kas atsitinka 
‘‘gerų katalikų” tarpe, bažny
tininkų šeimynose, tai reikėtų 
tam tikrą laikraštį leisti.

Nors nesmagu minėt tokie at
sitikimai, bet vis tik paminėsiu 
šį kartą. Nesenai čia vienoj 
grinčioj buvo krikštynos. Krikš
tynos - paprastas dalykas, bet 
čUi jos buvo tokios, kad virto 
pakasynomis, Tėvai ir svietelis 
taip linksminos, kad nė nepaju

to, kaip kūdikis, paliktas vienas, 
sušalo. —-Z. G.

I)E KALB, ILL.

Aidas mažai pelno turėsiąs, vos 
apie šimtą dolerių.

Apie pavasarį Aidas rengs di
delį koncertą, kurio pelnas eis iš
leidimui p. I- Erėm i no sutaisy
tos dainų su gaidomis knygos.

Aido choras dabartiniu laiku 
yra didžiai* pavargęs, visur da
lyvaujant. Mat, negalima atsi
sakyti, kuomet prašoma. Na, 
ir dalyvauja, visur veik dovanai.

• •
Vos tik prieš Kalėdas atsibu

vo “Laisvės” koncertas. Tą ko
ncertą jau pervėlu aprašyti, bet 
reikia pažymėti, kad retai esti 
panašių koncertų tokiu turtin
gu programų. 

• •
Brooklyne rengiama “Raudo

nosios Savaitės” paminėjimas. 
Rengia, žinoma, progresyviau
sios organizacijos.

Šiemet, rodos, reikėjo rengti 
ne Raudonosios Savaitės pami
nėjimą, bet nušlavimą caro nuo 
sosto.

Svarbu atminti Raud. Sav., 
bet da svarbiau paminėti despo
to puolimas ir Social-demokrati- 
jos pergalė. Žuvusių aukų caro 
sostui griūvant reikia labiau at
siminti dėlto, kad jie ėjo ir ži
nojo, prie ko eina; ne su malda 
pas carą, bet su energija ir pa-

Pasitiketinos Gyduoles
dėl šeimynos.

Kosuliai ir nušalimai
dabar viešpatauja. Idant su
laikius jų buvimų ir išvengti 
keblumo, imkit Severa’s Bal
sam for Lungs (Severos Bai
sumas plaučiams), kuris yra 
puiki gyduolė kosuliams ir 
užkimimui. Kaina 25 ir 50c.

Moterįs ir merginos
dažnai papuola į nesmagu
mus, keistus jų lyčiai/ Kaip 
sykis tokiuose atsitikimuose 
Severa’s Regulator yra reko
menduojamas kaipo ištiki
mas draugas ir priduodantis 
stiprumą šiuose trukumuo
se. Kaina $1.25.

Mostis,
kuri yra žinoma delei grei
to gydymo žaizdų, uudyli- 
mo, nusišutinimų, nusidegi- 
nimų ir įsipjovimų turėtų 
būti su kiekviena .šeimyna. 
Severa’s Ilealing Ointment 
(Severus Gydanti Mostis) y- 
ra gerai žinoma ir rekomen
duojama delei galėjimo ge
rai gydyti. Kaina 25c.

Puikus Lininientas
privalo turėti vielą kiekvie
noj šeimynoj pagelbėjimui 
reunializmo, neuralgijos ir 
greitos pagelbos reikale. Se
vera’s Gothard Oil (Scverhs 
Gotbardiškas Aliejus) yra 
puikus linimentas, žinomas 
kaipo atliekantis savo už
duotį. Kainos 30 ir 60 ceut.

Strėnų skaudėjimas
dažtiii paeiną nuo inkstų 
betvarkės. Del tos priežas
ties jo negalima apleisti. Im
kite Severa’s Kidney and Li
ver Bemedy (Severos Gy
duolė nuo Inkstų ir Kepenų) 
išvengimui keblumų. Jus su
laikysite tynimą kojų, pik
tumą, rūgštūs vidurius ir 
skaudantį nusileidimą. Kai
nos 75c ir $1.25.

Viena saugiauslųlu Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing Housc) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimą. ' -

KASPAR STATE BANK
1900 BI.l’E ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. _

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS _____

\VALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
U. E. OTTE

vicc-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE

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

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTI’O ROBIN
ce Co. prez. Atlas 

[Brevving Co.JOZEF SI RYTA
kasteriąs

PERVIRŠIJA $6,000,000.KALBAMA LIETUVIŠKAI

Kam čia teisybę slėpti?

Kada aš parašiau Naujienose 
žinutę apie tai, kad daugelis vie
tos lie tuvių užsiima girtavimu, 
tai kai kuriems tas tiesos žodis 
labai nepatiko. Ir štai Keleivio 
2 num. š. m. Senas Korespon
dentas daro priekaištų man, kad 
aš netiesą parašęs. Jis bando 
teisinti jaunuolius ir įtaria ma
ne. buk aš pats bačkoj panėręs 
galvą turiu.

Kad nesigincijus su p. Senu 
Korespondentu <Iel tų dalykų, 
pažymėsiu geriau tik paskutinių 
dienu nuotikius. 4

Gruodžio 31 d. p. m. naujiems 
metams sulaukti buvo surengtas 
balius, kur buvo prisigabenta 
tiek svaiginamųjų gėrynių, jog 
nebežinojo nė ką su jais daryti, 
ir džianitorius iki 1 vai. ryto tu
rėjo darbo, kol išprašė įsilink- 
sminuosius iš svetainės. Antra, 
čia yra penkios slapta užlaiko
mos smuklės, kurios visados 
svečiu netrūksta. Bet bereika- c

lo p. Senas Korespondentas įta
ria mane, kad ir aš ten lankaus 
ir laikau galvą bačkoj. To jis 
niekados neprirodys.

Kas ištikro reikėtų daryti, lai 
uždaryti tuos girtavimo urvus ir 
rengti balius ir šiaip pramogas 
be svaiginamųjų gėrimų.

Bačkos Kamštis.

BROOKLYN, N. Y.

Tegul įvyksta Raud. Savaitės 
paminėjimas, bet tegul nebūna 
užmiršta šios revoliucijos žuvu
sios aukos. —Ašara.

INDIANA HARBOR, IND.

Vietos progresyvės draugijos 
bei organizacijų kuopos stropiai 
rengiasi prie vakaro-baliaus, ku
ris įvyks sausio 27 d. Auditori
um svetainėj. Vakaro rengime 
dalyvauja trįs draugijos: SLA. 
185 kuopa, LSS. 217 kuopa ir 
Liet. Vyrų ir Moterų Apšvietus 
Draugija. Visas vakaro pelnas 
skiriamas nuąentėjusiems nuo 
kares.

Tikimės, kda vietos ir apielin- 
kės lietuviai atliks savo pareigą, 
t. y. parems rengiamąjį vakarą 
savo skaitlingu atsilankymu. 
Mes-gi, rengėjai, dedame visas 
pastangas rengime, nesigailėda
mi spėkų, kelionės žygių, pini
gų ir laiko, kad tik kuodaugiau
sia pasidarbavus badaujantiems 
musu broliams ir seserims už- 
jurėje. —J. S. Stripeikis.

Burnos ploviniui, 
gargaliavimui, vaistas dan
tims valyti, sukietinimui gu
mų, pagelbėjimui užkimimo 
ir skaudančiai gerklei arba 
nosies katarui, mes rekome
nduojame Severa’s Antisep- 
sol. Tai yra puikus mišinys 
dantims ir hygieniškiems ti
kslams. Kaina 35 centai.

Įsisenėjęs užkietėjimus 
paprastai padaro apsvaigi
mų, geltligę, pikti) ir kilus 
kepenų keblumus, kurie grei 
lai pasiduoda Severa’s Liver 
Pilis (Severos Pigulkos nuo 
Kepenų). Kaina 25 centai.

Genis apetitas
reiškia abelnai gera sveika
tą ir linksmumą. Laikykite 
savo apetitą, prašalinkite už
kietėjimą ir sustiprinkite 
Jus u virškinimo organus. 
Imkite retkarčiais Severa’s 
Stomach Bitters (Severos 
Skilvinis Bitteris). Tai yra 
puikus dėl silpnu ir senų 
žmonių. Kainos 75c ir $1.00

Gydantis muilas
turėti būti kiekvienos šei
mynos kūdikio maudynėj, 
suaugusių maudynėj, tėvo 
muilinyčioj, motinos ir du
kters veidams ir įvairiems 
išsiveržimams arba išvaly- 
nuii skaudulių. Severa’s Me- 
dicated Skin Soup (Severos 
Gydantis Muilas) yra atsa
kantis visiems tiems reika
lams. Kaina 25 centai.

(■aivos skaudėjimas
reikalauja greitos pagelbos. 
Taipgi ncuralgiški skaus
mai. Severa’s Wafers For 
Headache and Neuralgija 
(Severos Plotkelės nuo Gal
vos Skausmo ir Neuralgi
jos) yra žinomi jųjų grei
tam Pagelbėjime šių truku
mų. 12 plotkelių dėžėj —25c.

Nesvarus kraujas
y ra priežastim vočių, skau
dulių, spuogų, ir kitų truku
mų; kurie, turi būt praša
linti išvalant kraują, paė
mus Severa’s Blood Purifier 
(Sevęros Valytojas Kraujo), 
lai yra puiki gyduolė. Kai
na $1.25.

Silpnos nervus
atneša nerviškumą, bemiegę, 
hysleriją, nervų nupuolimą. 
Sustiprinimui nervų syste- 
rnos imkite Severa’s Nervo- 
ton. .lis yra žinomas kaipo 
geras stiprintojas nervų ir 
nuilsusiems nervams. Jisai 
pagelbės Jums labai. —$1.25.

Niežtanti išsiveržimai
žinomi kaipo niežai, išbėri
mai, druskinė glitū, nuodų 
slanka, krupai; aštrus karš
tis ir dedervine, abelnai pa
siduoda greit Severa’s Skin 
Ointment (Severos Odinė 
Mostis). Ji privalo būti nau
dojama anksti ir pagal nu 
rodymus. Ji atneša greitą 
pagelbą. Kaina 51) centų.

Nenoras valgyti
padaro ligonį silpną, pagim
do užkietėjimą ir skilvio no- 
imdiiną. Severa’s Balsam <>f 
Life (Severos Gyvasties Bai
sumas) pagelbsti pataisyme 
šių keblumų. Jis sustiprina 
syšteiną ir nurcguliiioja ski
lvį ir jo darbą. Kaina 85c.

Rašykite, pilno surašo Severos gyduolių. Ji yra dovanai duodama. Pirkite Severos 
gyduoles visose aptiekose. Kur negalite gauti jų, užsakykite tiesiai iš musų, bet pir
miausiai klauskite aptiekoriaus. Jisai gali gauti Jums. Reikalaukite gyduolių. Atsi
sakykite priimti pamėgdžiojimus.

Severos Almanakas 1918 metams dabar yra gatavas.
Klauskite jo savo aptiekoje, arba rašykite tiesiai mums. Jisai duodamas dovanai.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, la.

Phone Gana! 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Gco. M. Chernaucko 
SveL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintėlę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu į trumpą laiką,
okiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 

/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkrm.
*900 S. Union avė., Chicago.

Ir vėl Aido Choro koncertas.

Čionykštis Aido choras sausio 
13 d. vėl turėjo parengęs puikų 
koncertą Labui' Lvceinn švelni- c *

nė j. Koncerto programas buvo 
interesingas, susidėjo iš gana 
daug margų gabalėlių.

Aidas pats puikiai sudainavo 
keletą dainelių ir, pagalinus, į- 
vairųs jo duetai darė malonų i- 
spudj į publiką.

Aplamai, Aido nėča ko girti, 
jo nuopelnai jau žinomi; o iš jo 
duetų tik galima pasidžiaugti, ir 
tikėties, kad ateityje bus galima 
da labiau pasigėrėti. Panelės 
Vaicekauskutės sudainavo gra
žiai. taipgi panelės Armbozai- 
čiutės. pritariant orchestrai, gra
žiai sudainavo ir kitos. Gaila 
tik, kad p-lė Bugailiškiulė, so
prano, nedalyvavo.

lai tiek iš musų aidiečių.
Dalyvavo ir Finų Socialistų 

choras; dainavo dviem atvejais, 
ir gerai, vienok su musų Aidu 
nesulygini.

žvaigždė koncerto tai buvo 
prof. Salmagi su savo dainin- 
kais. šiuo sykiu Salmagi ne- 
tivk jau pasižymėjo, bet užtat 
dainininkė Man aasirodė tikrą 
pakštelė dainoje.

HERRIN (WEAVER), ILL.

Vietos Lietuviu Socialistu Sa- 4 C A
jungos 256ta kuoph įsikūrė čia 
lapkričio 21. 1917, iš vienuoli
kos narių. Po įsikūrimo, pir
mas susirinkimas įvyko gruod
žio 21, kuriame prisirašė dar trįs 
nauji nariai. I no budu kuopa 
dabar turi 1 I nariu. Valdybon v i
lapo išrinkti šie draugai: Orga
nizatorium Juozas Pakutinskas; 
prot. sekr. Jons Ukanis; finansų 
sekr. Baltras Jonaitis; iždininku 
Juozas Stumbras; literatūros 
platinime) agentas Juozas Paku- 
linskas. Visi valelybon išrink
tieji elraugai yra elarbštųs vyrai, 
toelel tikime’s. kad eirganizacijos 
reikalus jie' mokės prideramai 
vesti.

Pas mus darbai anglių kasyk
lose ėjo neblogiausia,' lik elabar 
dėl siautojusių elielelių pūgų ir 
daugybės sniege) gavo truputį 
sustoti.

Lietuvių čia yra apie septynio
lika šeimynų ir apie' dvide'šimt 
še'ši pavieniai. Gyvenimas eina 
ramiai. Be* LSS. kuopos yra da 
SLA. 102 kuopa, kuri irgi ncble)- 
gai pasilaikė). —Jonas A. Ukanis

Šokių Mokykla

Mokinamo eulig naujausia mada visokius to 
kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Fe 
nedėliais ir Fčtnyčiom. l'fadžia 7:45 v. vak.

Tol. Anuitage 6580

AKUŠERE
A, M. KAITIENe

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

feMOKYKLlVakarine

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Sav. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
tn išmokinti jus pasiūti suknes už 
§10. Phone Seeley 1013

SARA PATEK, Pirmininkė

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prickybos Teisių
Lotynų ” S. V. Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir U.
jlr GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
■aiškinama lietuviškai.
I American College Preparatory School 

M31O3 1 iALsri o St. Chicago 111.
hJ KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
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| Dabar laikas \
1 Pirkti
p Susivienijimo Liet. Amerikoje
| KALENDORIŲ |

šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

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

Duodama Privatinės Lekcijos

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

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

TURINYS:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann’o Paveldėjimo teorija. ’
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui,
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”. '''
9. Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.
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nės apsireiškimų. Buržua pačių anglių, kurių sutaupy-
zijos narys mato atskirus as- mui tapo išleistas šis nepa- penų" klaida.
medis, individuumus, bet ne- prastas valdžios paliepimas,

Dabar štai kame tikroji “Nau- 
. Jos pirmiausiai 

teisina “Keleivį" (tuomi ir sa-
mato visuomenės; nemato tų yra prikasta SuV. Valstijose ve), kad, girdi, ne pati jo redak- 
jiegų visuomenėje, kurios y- dauginus, negu buvo kuomet rija įprašė” “Kovos" nelaimę, 

• • <• • *t — v* i ii j •

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienlus. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1810 S. Halsted St.. Chicago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus:
Vieua kopija ......................
Savaitei ............................. .
Mėnesiui ........................... .

Suvienytose Valstijose, ne Ch 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ................
Visur kitur užsieniuose.......

86.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.. .02

.. .12 

.. .50 
ieagoje,

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65
7.00 

. 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

-nors. Ko trūksta tai — pri
statymo galimybių.

Anglių yra iškasta ir iška
sama daugiaus, negu jų ga
lėtų suvartot visos industri
jos įstaigos ir privačiai var- 

azijos supratimu, čia turi totojai, bet jų negalima gau- 
but kaltas koks-nors galin- ti. Ir negalima ne dėlto, kad 
gas piktadarys (jeigu karė nebūtų kuo pristatyt jas; o 
esti pragaištinga tai buržu-. dėlto, kad pristatymo prie- 
azijai) ; kad kįla revoliucija, Į monės (geležinkeliai) neat- 
tai buržuazija vėl jieško ge-Jiko savo uždavinio ir dar 

nepajiegia atlikt jo dabar.
Netvarka komunikacijos 

priemonėse iššaukė šit^; 
skaudų krizisą šalies gyve
nime. Tą-gi netvarką pa
gimdė privatinių interesų 
šeimyninkavimas komunika
cijos srityje. Privatiniai ge
ležinkelių savininkai žiurėjo 
kiekvienas, kad tiktai jie

ra nepalyginamai didesnės 
už kiekvieno individuumo 
jiegas ir kurių veikimas ne
priklauso nuo atskirų asme
nų valios ir norų.

Kad kįla karė, tai, buržu-

Rašytojų ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia Imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to p...---- - - ....
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

ro arba pikto “virš-žmogio” 
—žiūrint, ar ta revoliucija 
tinka jai, ar ne—, idant su
vertus ant jo tasakomybę už

| |
Rusijos revoliucija jau da

vė progos Amerikos kapita
listų spaudai pagimdyt te
nai visą eilę didvyrių. Bet, 
ačiū tam, kad Rusijoje daly
kai dabar labai greit keičia
si, tai tų didvyrių amžius 
būdavo labai trumpas. II- 
giaus laikėsi tiktai Kerens
kio žvaigždė, ir jo vardas A-

palickiint platesnius tar- merĮ|<0S spaudoje jau bllVO 
bepradedąs užtemdint Char- 
lie Chaplin’ą.

Šitas Amerikos publikos 
palinkimas prie didvyrių gar 
binimo yra viena svarbiau
sių priežasčių, dėl kurių ji 
taip menkai pajiegia suprast 
Rusijos revoliucijos prasmę.

Redakcijos 
Straipsniai

Į_ ____ .....-------------------- -----------------------

True translation filed vvith the post
ui;.sl< r at Chicago. Januarj 19. 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Trockis 
Napoleonas' ’. <

antrasis

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, January 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Kuro adminisraci- 
\jos paliepimas.

Kuro administracija už
draudė dirbtuvėms ir biznio 
įstaigoms rytinėje pusėje

tis “Daily News”, kaip kar
tą minėjome, spausdina da
bartinio Rusijos užsienių rei 
kalų komisaro, L. Trockio, 
veikalą apie karę ir interna* 
cionalizmą (po antgalviu 
“The Bolsheviki and World

Kad labiaus išgarsinus ši
to veikalo autorių, tas kapi-

nų atgal paskelbė pirmame 
savo puslapyje vienos savo 
skaitytojos laišką, kuriame 
išreiškiama nuomonė, kad 
Trockis tai esąs “antrasis 
Napoleonas”. Apie jį, gir
di, pranašavęs L. Tolstojus 
savo pranašavime apie pa
saulio karę.

Taigi bolševikų komisa
ras staigu pavirto kandida
tu i didvyrius, ir tai ne į bent 
kokius, o didvyrius pirmos 
klesos. Koks mėnesis laiko 
atgal tokia stebuklinga to 
“kaizerio agento” metamor 
foza vargiai butų galėjus

sausio 18, 19, 20, 21 ir 22 dd., 
o taipgi panedėliais iki kovo 
mėnesio 25 d. Tas paliepimas 
sustabdo keturiolikai dienų 
milžinišką dalį šalies pramo- 
nijos ir pirklybos ir todėl, 
suprantama, iššaukė di
džiausią nusistebėjimą ir 
smarkių protestų visoje ša
lyje.

Kiek tečiaus tie protestai 
yra pamatuoti, šioje valan
doje sunku spręsti. Idant 
galėjus pilnai apvertint ku
ro administracijos žingsnį, 
reikia žinot, kokiame ištiesti 
stovyje randasi šalies komu
nikacijos priemonės (gele
žinkeliai) ir anglių pristaty
mo dalykas. Tų-gi žinių 
šiandie beveik niekas neturi, 
išimant valdžios atstovus 
Washingtone ir arti stovin
čius prie jų asmenis. Nors 
mes sulaukėme gadynės, ka-

ir oficialiai yra smerkiama,
bet viešumas vidurinėje ša-

O vienok ji yra visai natu- 
ralis dalykas. Metamorfoza 
(persikeitimas) Įvyko ne 
Trockio asmenyje, o buržua
zijos pažvalgoje į j j. Troc
kis kaip buvo revoliucionie
rius (nors ir nelabai nuosa
kus), taip ir tebėra. Bet pir
ma aplinkybės buvo tokios, 
kad Trockio revoliucionu- 
mas ėjo prieš talkininkų bu
ržuazijos pienus, o dabar ji
sai tarnauja tiems pienams.

praktiką.
Aišku betgi yra viena, kad 

šalis atsidūrė labai dideliam 
keblume, nes kitaip valdžia 
nebūtų tokio žingsnio pada
rius. Budas, kurį administ
racija pavartojo, kad išėjus 
iš to keblumo, gali būt tiks
lingas arba ne, bet nėra abe
jonės, kad dėl menkos prie
žasties ji nebūtų drįsus sta-

administracija liepė dabar 
žiūrėt į bolševikus, kaipo į 
teisingus žmones, ištikimus 
demokratybės kovotojus ir

Seni yra tie laikai, kada 
valdžios dekretai darydavo 
iš paprastų mirštamų žmo
nių dievaičius; bet tai nerei
škia, kad protavimo būdas,

mą, jau atgyveno savo am-

jos ir biznio judėjimų. To
kio Sustabdymo dar nėra į- 
vykinęs joks, kad ir did- 
žiausis, streikas Suv. Vals
tijose. Pagal nuostolius, ku
riuos turės biznis ir milionai 
darbininkų per tą keturioli
kos dienų “šventę”, tasai ku
ro administracijos paliepi
mas reiškia tiek pat, kaip di
delė bedarbė. Jeigu mes bū
tume išgirdę apie panašų da
lyką Vokietijoje arba kurio
je kitoje karės nukamuoto
je Eu ropos valstybėje, tai

bet koki ten kiti asmens. Bet 
tie asmens netur nė vardų-pra- 
vadžių, nė slapyvardžių; jeigu 
redakcija gali išsiteisinti, neat
sakanti už raštus, po kuriais pa
sirašoma slaptu vardu (kad ir 
jos pačios tas parašas butų), tai 
vienok ji pilnai turi atsakyt už 
raštus, kur jokio parašo, jokio 
pseudonimo nėra. “Bjaurusis", 
kaip III Rajono rezoliucijoj pa
sakyta, išsišokimas yra pabaigoj 
“Kol. ’ straipsnio. Kitam gi nu- 
meryj pati redakcija net juo
dom litarom tą straipsnį patvir
tino ir nė vieno žodelio neatšau
kė. Ar “N." red. to nematė?

apie ta “pabaigą” pe
nė

tai vis dėl žinomų prie-

kėli nė per nago juodymą. Pliu
škiai negeistini. Sunkus mome
ntas; ateina da sunkesnis. Pliu
škiai negali būt toleruojami tarp 
mus. Revoliucionierių dora-cti- 
ka taip sako, ne aš. Du pliuš
kiai pasirodo štai, juodu sta
tau ant vienos lentos: So. Bosto
no laikraštis “Keleivis" ir buvęs 
“Kovos" redaktorius K. Vidikas. 
Juodu turi teisintis. teisintis 
darbais, vertais musų judėjimo 
vardo. J. Baltrušaitis.

bjauriu įrankiu patremti savo o- 
ponentą" ir p. Pirma reikia ži
not, o paskui smerkt, nes kitaip 
tai išeina “išmisliojimas".

Viename dalyke tečiaus drg. 
.1. B. straipsnis yra progresu, pa
lyginant su III rajono rezoliuci
ja. .Jisai jau pastebėjo blogumą

tori ui n d. V. Anesta; finansų ra
štininke d. A. Simanavičiūtė, 
protokolų raštininku d. J. Be- 
liauckas; iždininku d. .1. Brelu-

Agitacijos komisijoj) įeina: J

nešta.

tuo žvilgsniu turėjo didžiau
sio pasisekimo; bet šalies 
reikalams jų politika kenkė. 
Ir dabar, pagalios, susilau
kėme to, kad, nors šalyje 
randasi daugybė anglių ir 
daugybė kelių, garvežių ir 
vagonų gabenti anglis, bet 
dėl anglių “stokos” turi pu
sėje šalies užsidaryt dirbtu
vės !

Šita netvarka komunika
cijos srityje juk privertė 
valdžią nesenai ir geležinke
lius paimt į savo rankas. Tik, 
matoma tatai buvo padaryta 
labai vėlai, kada suirutė bu
vo pasiekus jau taip didelio 
laipsnio, jogei ji dabar ne- 
besiduoda prašalint papras- 
tu bud u.

Tas pramonijos sustabdy
mas tai visų-pirma reiškia 
privatinės geležinkelių val
dymo sistemos bankrutą — 
bankrutą tos išgarbintosios 
“privatinės iniciativos”, ku
rią buržuazinės “tvarkos” 
advokatai visuomet statyda
vo prieš socialistų mokslą.

Kapitalizmas išaugino to
kias milžiniškas produkcijos 
ir komunikacijos jiegas, kad 
privatiniai savininkai jau 
nebeįstengia suvaldyt jas. 
Privatinių savininkų kont
rolėje būdamos, jos virsta iš 
visuomenės geradarių josios 
kankintojoms. Visuomenė 
turi paimti tas jiegas į savo 
kontrolę, kad padarius galą 
pragaištingai kapitalizmo- 
anarchijai. Ir juo ji atliks 
tatai greičiaus, tuo mažiau 
reikės matyt panašių, kaip 
p. Garfield’o paliepimas, siu
rprizų.

Ginčai
Del išsišokimų.

ginčus to paites, budo, kuriuo 
pasižymėjo visi musų socialisti- 
ški laikraščiai. Kandžiojimas, 
išmisliojimas “reakcionieriais", 
ne-“revoliurionieriais", “aįsmi
gusiais praeitųjų gadynių prota
vimu" ir lt.'

Del šitokių, atsiprašant, argu
mentų, aš nemanau ne dabar, nė 
ateityje rašinėti atsakymų ar pa
siaiškinimų. Čia lik tiek paste
bėsiu, kad musų dienraštis netu
ri šiame atvejyje to nusakumo, 
kuriuo galėdavo kai-kada ir tei
singai pasigirti: jis šimtus sykių 
smarkiai kritikavo* tuos, kurie 
jį (dienraštį) vadino “socialpa- 
triotišku", “oportunistišku", 
“nerevoliuciniu* ir lt., o dabar 

panašiai pravar- 
III-čią Rajoną. Gal 

panašiai išvadino 
tą pat prikergė

“Naujienoms"? Ne’. Jis tik pa
klausė: ar jau

jisai drįsta 
džiuoti visą 
tas Rajonas

“Keleivis" eis “j 
mums butų tuojaus atėjus į i atbulą pusę?" Tik paklausė, pa
galvį mintis, kad. tenai jau abejojo. O “Naujienos" nus- 
prisiartino paskutinis galas. I prendė, kad lai esąs “rcakcionL 

Amerikai, žinoma, kolkas škas", r- “Keleivis’, bet jo 
jelio visuome- joks “galas” negresia. Tų kritikas. Ji; Rajonas.

irš-žmogių”,

rašysiu, juk ir “Naujienos 
rašo — 
žasčių.

Kiekvienas paprastas skaityto
jas galėjo suprast, apie kokį 
“sunkųjį momentą" kalbama 
III B. rezoliucijoj. O “Naujie
nos" nesuprato — nes sako, kad 
III B. kalbą, “kad Kovai dabar 
esąs sunkus momentas’." Nė £

truputį tokios minties tenai ne
rasit. “Naujienos" iškreipė mus 
mintį. Iškreipusios ir taip klai
dingai padėjusios savo straips
niui pamatą, suprantama, ir to
liau klaidingai ima aiškinti. Gir
di: “Iš to išeina, kad sunkiam 
momente socialistai neprivalą 
kalbėt apie klaidas savo organi
zacijoje. Toks manymas tečiau 
neišlaiko jokios kritikos. Juo 
gali vadovautis reakcionieriai". 
(Beiškia, aš ir visas III R. - re
akcionieriai !).

“kriziso" momente reikia cit 
prie “savęs kritikos".

Meldžiamieji^ ar ten buvo ei
nama prie savęs kritikos, kada 
tie asmens (Keleivyje) tvėrėsi 
sunkausiaus momento tvoro
mis? Nieko panašaus į kritiką. 
Jei tat kritika, tai ir d. Vidiko 
išsišokimą — “I am just a liired 
edilor" turite pavadinti “kri
tika". (Kiti Vidiko kaltinimai 
neturi pamato).

Kaip jums patiktų štai tokia 
maldelė?

Viešpatie, kuris suėmei savo 
neprietelius, atsimink, jei užmi
ršai arba nepatėmijai, kaip jie 
mane niekino užtai, kad aš tau 
tarnavau... Aš ne toks kaip jie, 
aš juos dabar tarkuoju, užtai su
similk ant manęs...

Jeigu nebuvo to maldininko 
galvoje šitokios maldos minties, 
tai vistiek mes turime jį kriti- 
kuot, kam jis akurat to kriziso 
laiku primena, kam ir kaip jisai 
tarnavo... Tas tarnavimas juk 
vertas kritikos. Ai* ne? Ir ji 
buvo. Ji ir vadinosi sąvęs kri
tika; bet kritikavo tie, kuriuos 
tas krizis patiko. Tuo tarpu kri
tikuotasis, pamatęs savo kriti
kus kilpose, išsiteisina pastaty
damas tą sunkųjį tašką, kur ne
galima jam kritikuot. “Naujie
nos" tą žino. Jos sako, kad net 
tie laikraščiai pirmiau buvę (tų 
critikų) pastatyti į keblų padė
jimą, nes, girdi, į “užpuldinėji
mus... prie dabartinių sąlygų 
nebuvo galima tinkamai alsaky-

Jeigu taip, tai kodėl “Kel." da- 
jar taip “tinkamai" atsake? Ir 
todėl atsiranda net tokių teisin
tųjų, kaip “Naujienų" redakci
ja?

Rėkia suprast, kad dėl to “tin
kamo" atsakymo (dėl tos “tvo
ros", kuria “K." apsitverti ban
dė) “Naujienos nėra kaltina
mos, nes jos tos dalies neatsi
spausdino iš “Kel.’

Ta tvora, tai yra toks pat 
“Kel." išsišokimas, kaip Vidi- 
ko, jeigu šito badymas numest 
taltę ant kitų bus tinkamai pa
pildytas. (Po jo atsiliepimui 
mt “Laisvę" aš esu palinkęs ti

dalyką viešai nutyli). Nors ta
sai jo nurodymas į kitus gali 
nieko nereikšti apsunkinime tų 
eitų, bet toki nurodytojai pasi
rodo, kad negalima jais užsiti-

Redakcijos atsakymas.
Duot pilnų atsakymų į drg. J. 

Baltrušaičio priekaištus užimtų 
daug vietos, kadangi straipsnio 
autorius pasitenkina tiktai išdė
stymu vienos jo išvadžioji
mams tinkamos — dalykų pu
sės, o kitą pusę beveik visai pra
leidžia. Jisai elgiasi, kaipo ad
vokatas, o ne kaipo bešališkas 
kritikas. Norint pilnai išnagri
nėt dalyką, reikėtų prie rašyto
jo išvadžiojimų pridėt tiek-pal

Manydami tečiaus, jogei visas 
tas klausimas nėra vertas to, kad 
apsimokėtų jam pašvęsti tiek
daug vietos laikraštyje, mes tik
tai pažymėsime. tuos trukumus, 
kurie yra rašytojo nurodymuo
se. Jisai, mat, ne liktai vienpu
siškai parenka faktus, bet dar ir 
neteisingai juos perstato.

niai drg. J. B. žodžiai, kur jisai 
sako, kad “Naujienos" 4-am sa
vo num. “tęsia ginčus su L.S.S. 
III rajonu”. “Naujienų" straip
snis buvo ne tąsa, o išviso pir
mas atsakymas į rajono rezoliu
ciją.

Neteisingas yra drg. J. B. prie
kaištas “išmisliojimų" ir “pra- 
vardžiojimų". Parodyt, kad kas 
-nors tam tikram klausime pro
tauja, kaip reakcionierius, lai 
dar anaiptol nereiškia apkrikš
tyt jį “reakcionierium". Kituose 
klausimuose, ir dar daug svar
besniuose, tas pats žmogus juk 
gali būt tikriausiu revoliucionie
rium. Kur buvo pravardžiavi
mas, tai kaip tik rajono rezoliu
cijoje, nes jos autoriai stačiai

ėdikais.
Toje rezoliucijoje buvo ir iš

misliojimas, nes ji prikišo “Ke
leiviui" tokią mintį, buk “visos 
musų agitacijos, visos prakalbos 
ir rašymai tai buvo tik ‘erzini
mas’ valdžios". Straipsnio ra
šytojas nemėgina net pateisint 
tą negražų priekaištą, bet jisai ir 
neatšaukia jo.

Neteisingas yra drg. J. B. iš
vadžiojimas apie laikraščio re
dakcijos atsakomybę už tapina- 
mus raštus. Tiesa yra, kad re
dakcija atsako už visus raštus, 
bet atsakomybė už juos yra ne 
vienoda. Kas-gi butų, pav., jei
gu redakcija butų kaltinama, 
kaipo už jos išreikštas nuomo
nes, už visus dalykus, kurie tel
pa laikraščio žinių skyruje, be 
jokio parašo? .Tokią atsakomy
bę redakcija ima tiktai tuomet 
kuomet aišku, kad ji kalba savo 
vardu.

Apie “sunkaus momento tvo
ras", kurias mes buk išaiškinę 
visai ne taip, kaip reikėję, nors, 
girdi, “kiekvienas paprastas 
skaitytojas galėjo suprast" (ar 
čia ne “kandžiojimas”?), ims 
nežinome nė ką pasakyt, nes tos 
“tvoros", po drg. J. B. užreiški- 
mo, pasidarė mums visiška mi
sterija. Gal jisai bus tečiaus taip 
geras patart rezoliucijos auto
riams, kad jie kitą kart išsireik
štų populcriškiau, prisitaikyda
mi ne tiktai prie “priprastų skai
tytojų", o ir prie redaktorių su
pratimo laipsnio.

Straipsnio autorius, kad paro
dyt “Keleivio" blogumą, sukom
ponuoja maldelę ir paskui sako: 
“Jeigu nebuvo to maldininko 
galvoje šitokios maldos minties, 
tai vistiek im s turime jį kriti
kuot." O mes manome, kad jei
gu kritikas nežino, kas yra jo o- 
ponento galvoje, tai jisai geriaus 
padarytų, kad patylėtų; o jau 
tikrai jisai turėtų šitokiam atsi
tikime susilaikyt nuo vartojimo

gas" esąs “pliuškius" ir juo “ne
galima užsitikėt nė per nago 
juodymą". Kodėl “pliuškius"? 
Todėl, girdi, kad teisinosi ir ant 
kitų mėgino suverst atsakomy
bę. O mes manome šiek-tiek 
kitaip. Mes manome, kad “pliu- 
škiaus" vardo užsitarnauja jau 
tas, kuris žodžiais labai smar
kauja, o pavojų pamatęs bėga; 
dvigubas “pliuškius" yra tas,

tiktai gyrėsi savo drąsa ir smar
kumu, o ir prikaišiojo bailumą 
kitiems. Tokiais divgubais 
“pliuškiais", nevertais jokio už- 
silikėjimo, pasirodė esą abudu 
“Kovos" bėgimai. O tas žmo
gus, kuri ne tiktai bėga nuo pa
vojaus viską pamatęs, bet ir ste
ngiasi suversti bėdą ant kitų 
žmonių, yra ne tiktai “pliuš
kius", bet ir niekšas.

Taigi drg. J. B. gali matyt, 
kad mes revoliucionierių doros 
apvertinime esame dar aštresni 
ir už jį. Ir jeigu jisai pasistengs 
iš musų žiūrėjimo punkto pa-

sai tuomet supras, kodėl mes 
taip griežtai atmetėme II rajono 
“kritiką".

L.S. Sąjungoje
LSS. 71 kuopos metinis 

susirinkimas

Camhridge, Mass.—Sausio 13

sirinkimas. Išduota įvairiu ko
mitetų ir komisijų raportai. Or
ganizatoriaus J. Valeikos rapor
tas parodė, kad per pereitus 
1917 melus prisirašė kuopon 
naujų narių 58; išvažiavo kitur 
10; kariuomenėn paėmė 6. I

visa su 101 nariu.
Finansai 71 kp. taip stovi: per 

apskritus im tus įplaukė $1,230.- 
11c; išlaidų buvo $1107.11; lie
ka kasoj $123.00.

Agitacijos ir dailės komisijų 
raportai parodė, kati per metus 
tapo surengta 11 prakalbų, 2 
koncertai, 1 teatras, 1 diskusi
jos, 3 šokamieji vakarai ir 2

Raportas Rusijos Apsigynimo 
Lygos, išduotas per Rastenį. pri
imta.

Raportas šaraucko iš N. E., 
Politiškų Kankinių konferenci
jos priimta; tas organizacijos iž
de pinigų yra $189.00.

Raportas J. Beliaueko apie 
Lietuvių kooperacijos stovį pri
imtas; kooperacijos turtas sie
kia *$7,641.38.

Raportas delegatų iš IV Rajo
no konferencijos, taipjau <1. J.

vakarienės priimta.
Polam buvo renkama nauja 

valdyba 
Išrinkta šit

ateinantiems metams, 
draugai: organiza-

Fondan $25 iš kasos ir surinkta 
nuo narių $28.40. Viso $53.40.

—J. Raulinaitis.

Redakcijos Atsakymai
V. Burda, Cicero. — Klaidą a- 

pic L. R. R. P. Kliubo balių ati
taisė pats žinutės autorius. Ma
nome, kad to pilnai pakanka.
* P. Kukučiui, Cbgo. Laik
raštis ne koliojimos vieta, todėl 
tamstos “atvirą laišką" su viso
mis “iliuncihacijomis”, “niek
šais" ir tt. pasiuntėme ten, kur 
paprastai redakcijos panašius, 
pasak tamstos, “dvasios produk
tus” siunčia.

A. S., (’Jigo. 1) Galite gaut 
Naujienų knygyne. 2) Anglijoj, 
apie penkiasdešimts metų atgal.
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MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiky ant smuikog 

Prof. D. GOLDSTEIN
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, 111

Vyriškų Drapan y Baigei!
'Nauji neatimti, daryti ant uis* 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
8Š0 iki $50, dabar parsiduoda po JIS 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
835 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iki 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamiš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir cvei- 
kotai, vci lės nuo $25 iki $85, dab^r 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. vaikinams siutai nuo 
iki 87.50.

Atdara kasdiet ą, nedėlionns ir 
karais.

8. G O P D O N
*415 S Halsted St-. JL

Kazimieras Gugis

i

j

Veda visokius reikalus, kaip kriintnaldkuose 
ir cTVtliikucse teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofhas:
IIU S. Halsted Si.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1M0

Mlesto Ofisas:
127 I. Botftent lt 

111141 MtyMt.
TeL Central 4411

Nariai Cook Cvunty R«al Eatata Taryboa 
A. PETRATIS & CO. 

Reni Katate Ofisai
Paskolina pinigus. Perka, parduoda 

maino namas, lotus ir formas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Pertiuri apstraktus, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

761 W. 85ta gatvė
kampos Halsted

Ir

Drovei 2443

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kaimas ••2-994 Natkm* Life BIO, 
X9 8*. La Salia St., Chicata, IU.

Tai Central 6»lK)-68»L Atdara: 
Utarninko. ketverto ir subatos vaka
rais nuo e iki 8 vakar*, po nnmarlo: 
IMI MILWAUKKK AVĖ.. CMca«a. IU.

Tai Humboldt 97.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Ita 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATV1

Pranešimas Naujieniečiams'

Atminkit ant visados!

1810 So. Halsted St., Chicago. III.

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 į laiką.

Reikale kreipkitės:



Subata, Sausio 19, 1918. M A TT .T f F N I) S ^hlCagO, 01.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstyhinė Banka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią įvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų 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, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

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

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

JONAS 
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BRO2IS
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KROTKAS
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IEXTRA EXTRA EXTRA!
Kam mokėti renda?

Speciaiis 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 randą, ateiki
te dabar į musų ofisą ir mes parodysime 
jums šiuos puikius namus ir išaiškinsim są
lygas. Šie namai yra dviejų augštų, mūri
niai, gesas, elektros šviesos ,ir visas moder
niškas 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 jmo- 

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 Saldu kas & Geo.fLucas
UžžIURĖTOJAI IR PARDAVĖJAI

vieta: 4414 So. California avė., Chic

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

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

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

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

1840 So. Halsted St.. Chicago. FU

Iš kooperacijų 
judėjimo.

Soho Lietuvių Kooperatyviš
koji Draugija.

Pittsburgh, Pa. Soho Lietu
vių Kooperatyviškoji Draugija 
gyvuoja jau ketvirti metai. Apie 
ją čia ir noriu keletą žinių pa
duoti.

Mintis organizuot kooperaty- 
vę draugiją tikslu įsteigti valgo
mųjų daiktų sankrovą gimė čia 
tarp vietos lietuvių dar 1914 me
tais. Veikiant Aleksandrui Vai
šnorui ir kitiems keliems gabes
niems žmonėms, draugija tapo 
galiaus suorganizuota. Arti ši
mtas narių paėmė šėrų (vienas 
Šeras - $25.00) apie už tris tu
ksiančius dolerių ir su ta suma 
tapo atidaryta valgomųjų daik‘ 
tu sankrova. c

Pirmieji 1914 1915 metai 
buvo sunkus jaunai kooperaci
jai gyventi. Visų pirmiausia 
buvo sunku dėl to, kad tais me
tais Pittsburghe buvo daug be
darbių. šėrininkai susidėjo iš 
paprastų darbo žmonių, taigi kai 
kuriuos spaudė vargas ir jie no
rėjo savo įneštas dalis atsiimti, 
kad turėjus iš ko gyventi. Kiti 
vėl, kad ir nebuvo reikalo spau
džiami, bet lengvatikiai, priva
čių biznierėlių bauginami, kad 
kooperacija bankrulysianti, bi
jojo, idant jų įnašos nežūtų, 
taipjau stengės įvairiais budais 
savo pinigus atsiimti, ir atsiimi
nėjo. Mat tie privačiai biznio-

ves įstaigos, kuri gali jų bizniui 
konkurencijos padaryti, ir todėl 
leido visokių prasimanymų apie 
kooperaciją, pačios draugijos 
narius kurstė prieš ją, kad tuo 
būdu ją išardžius.

Bet viena svarbiausiųjų nesi
sekiau) priežasčių buvo ta, kad 
nebuvo gerai nusimanančių bi
znio dalykais žmonių, kurie bu- 
tų sugebėję kooperacijos reika
lus prideramai vesti ir tvarkyti. 
Lietuviai, mat, vis dar naujokai 
pramonėj, neturintįs tinkamo 
a&siln-vinii.io n<-i ptityriino.

Del to pirmais savo gyveninio 
metais kooperacijos biznis bu
vo 7% nupuolęs.

Bet didžiuma šėrininkų dėlto 
nenupuolė dvasia. Jie buvo jau 
įsigiję šiek tiek praktikos, ir ,e- 
nergingai darbavos toliau. Rei
kalui esant,, dėjo daugiau įna
šų .kiti šiaip skolino pinigų apy
vartai. Tuo budu kooperacija 
varėsi toliau, atlaikydama visus 
nepasisekimus ir priešų ataka- 
vimus.

Kadangi Soho Lietuvių Koo- 
peratyviškos Draugijos sankro
va visados stengėsi kuogeriau- 
sia žmonėms patarnauti, duoda
ma savo pirkėjams tikrai gerų

labiau ėmė užkariauti sau žmo
nių simpatiją, taip kad ir buvę 
jos priešai gabaus pasidarė dra
ugais.

Dalykai ėjo geryn.
1916 metais draugija tapo in

korporuota kapitalu $10,000.00, 
sulig Pennsylvnnijos valstijos 
kooi>eracijų įstatymais. Ir da
bar draugija turi jau 159 šeri- 
ninkus.

Sausio 12 dieną šių metų į-

jos metinis susirinkimas. Tapo 
išrinkta nauja kooperacijos val-

daris; vice-prezidentu J. Zarun- 
skis; sekretorium A. Vistartas; 
finansų sekretorium F. Savic
kas; kasierium P. Kavaliauskas. 
Direktoriais: A. Kantonas, J. 
Katkus, A. Žvirblis ir A. Nava
linskas.

Kooperacijos šėrininkai už sa
vo įnašas gavo už 1916—1917 
metus 6 nuošimtį. Valdyba pra-

sietns šėrininkams išmokėta už 
jų padarytus 1916—1917 metais 
kooperacijos sankrovoje pirki
nius 2 nuošimtis. Belo, visi ko
operacijos pirkėjai, ar jie butu
šėrininkai ar pašaliniai, perkant * daktarą, nes susirašinėjimu li
gniną 2’Z>% rabato. gos nespėjamos.

Metinis finansų sekretoriaus 
raportas apie kooperacijos apy
vartą ir stovį duoda šitokias 
skaitines:
1917 m. pajamų .. $48,045.49 
Užmokėta už prekes 42,228.47

Apyvartos pelnas .... 5,817.02 
Kitokios išlaidos:

2,/2/< atmokėta pirkėjam 913.62
3 darbininkams algos 2,495.27 
Įvairių išlaidų koopera

cijos reikalais .... 1,306.08

Viso .... 4,744.97
Kadangi kooperacijos apyvar

tos pelnas buvo, kaip augščiau 
parodyta..................... 5,817.02

O išlaidų viso .... 4,744.97

tai gryno pelno liko ..1,072.05
Visas Kooperatyviškos Drau

gijos turtas dabar siekia $7,374.- 
48c.

Skola’— kooperacijos narių 
serai, pirkėjų ant kredito kauci
jos (ne-šėrininkai negali gaut 
knygutės, nepasidėję kaucijos), 
nemokėtos bilos padaro $5,129.- 
19c.

Grynas koop. draugijas pel
nas per pereitus dvejus 1916 — 
1917 metus $2,245.29.

Taigi dabar Soho Lietuvių Ko
operatyviškoji Draugija gali pa
sidžiaugti savo triūso vaisiais

Dabar čia, Soho dalyj, eina a- 
gitacija reikalu atidarymo ant-

krovos, būtent, drapanų ir ava
linės (batų). Daugelis tani su
manymui pritaria, ypač koop. 
draugijos nariai, 
žinoti, yra jau 
daugiau kaip 

žmonių, 
pirkti dagi po kelis serus (vie-

Kiek teko sn- 
ir susirašiusių 

penkiasdešimts 
kurių kiti pasižadėję

Matyt iš to, kad Solio lietu
viai pradeda susiprasti. Jie sa
ko: kam pirkti iš kitų ir bran
giau mokėti, kad galima patįs 
iš savo sankrovos pirkti ir pel
ną suvartoti savo reikalams!

Kooperacijos narys.

Sveikatos Skyrius
ATSAKYMAI Į KLAUSI 

MUS.

J. G. iš Rockford, III. rašo: 
“Meldžiu patarimo. Aš esu 33 
metų, nevedęs, visą amžių gy
venęs vargingai. 5 metai atgal 
pradėjau kosėti ir tebekosiu iki 
šiol, y]>ač rytmečiai ir žiemos 
laike. Kosėjimas yra sausas ir 
net koktu pasidaro kartais be- 
kosiant. Viena daktaras sakė, 
kad turiu plaučių plėvės uždegi
mą. Menkyn neinu ir valgyt ga
liu gerai.“

Atsakymas: - Eikite pas kru
tinės ligų daktarą ir ji\ turės 
tikrai pasakyt, kas jums yra. Iš
rodo, jog turite chroninį bron
chų uždegimą, tečiaus neegza
minavus negalima tikrai pasa-

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

dabar yra. Cash arba ant Išmokėjimo.dabar yra. Cash

19.85
šita mašina gali sinti visokius siuvinius, storus arba 
plonus, gvarantuota ant 10 metų. Verta 
$27.00, dabar už .............................

>’

jrtOVia

Visą apskritą metą Pečius (combination) yra vie
nas iš tvirčiausių ir geriausią dėl kepimo, degimo 
su gezu arba angliais, kas šitą pečių Kf| 
nusipirks, geresnio nenorės.

šitie lovos springsai geriausi pasilsėjimui, galima 
gulėt mažam ir dideliam laip kaip atskiroj lovoj, 
nes jie nesiduobia j vidurį, gvarantuojam Eft 
ant 25 metų, parsiduoda po................

Maža Komodč iš tvirto 
kieto medžio padaryta, 
dailiai išrodo

Kieto medžio kukninė kė
dė, įvirta ir dailiai pada
ryta, vertės $1.35, QQp 
dabar po......... Ovv

Kulis Furniture House
3224-3226 So. Halsted Street, Chicago. Telephone Drover9757

*

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 i 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. .savo paveiksle pa- I 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoŠirdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baitrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

VIBNATIN1B BBGIBTBLOTAB BU8AB AFTIBBOMHIB ANT BRIDGBPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai auk>o rtauou nuo ft.M kr aa- 
aižiau. Sidabro rimuoto nuo ll.H ir 
auglifau. Pritaikomo akiniu* ntdykų. 
Atminkit i Galvot nopijimaa, ntrrlika- 
mat. akių tkaudijimaa, užvilkimai h 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kuria gali 
būti pralalintoa gerų akinių pritaiky
mu. Iltyrimat utdykų, jei perlti ar 

i tkauda akie. Jei jot raudono*, Jai gal
va sopa, jei blogai matai, jai ak|t tU- 
puta, netųtk ilgiau, o JieAkok pagalbon 
aptltkoj, kur kiekvienam pritaikoma 
kiniai uidykų. Atmink kad mm ko*. 
nam gvarantuojam akiniu* ir Moakto. 
nam gerai prirenkam.

B. M. MBSlBOrr, Bkaportaa Optikas, 
Joi jųa sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tiekoriiu BusMoi viri Ii metų, Amerikoj 11 motų. Al duodu patarimus DYKAI. OaHa 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. AB tau 

B. M. MBSIBOrr, ilO 80. MORGAN ST, CHICAGO. IMImo:

reikia 
sto ir 
duriai

priežasčių. Jei turit* bronchitį, 
daug tyro oro, gero niai- 
pasilsio. Reikia, kad vi- 
eitų liuosai ir tinkamų 
bronchų išvalymui bei

bereikalingo kosėjimo stabdy
mui, apie ką sprendžia vietos 
daktaras pagal symptonus.

J. Leonavičius išScranton, 
Pa., rašo: “Man einant gatve ka
rtais pasidaro tamsu akyse ir 
užeina tokis svaigulys, kad jei 
jis trauktųsi kelias miliutas, rei
kėtų mirti. Antra, aš kosiu nuo 
pat mažens. Trečia, turiu die
gimą kairėj ausyj, kada guliu, 
ant kairio šono“.

Atsakymas. — Širdies ligose 
šitokis svaigulys gana tankus. 
Bet jis gali paeiti nuo arterijų

t.t. Kosėjimas turi daug prie
žasčių ir jei iš mažens kosite be 
permainų, išrodo, kad tonsilai 
arba liežuvėlio didumas prie jo 
veda. Apie ausį nieko negaliu 
pasakyt be matymo. Patariu su 
visom tom ligom eit pas vietos

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

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

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

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė* parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, 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 J T E N O S*

1840 So. Halsted St.. Uhiragn ni

Jūsų Akys :
I 

gali reikalauti I 
gydymo arba a- ' 
kinių.

Mes galim jum 
tą pasakyt. Jeigu 
reikalinga aki
nių. juos galima 

i gauti musų op- 
tiškanie depar- 
taine.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki $4.
f ikro aukso nuo $5 iki $8.

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

Mes , atkreipiame ypatingą 
donią į mokyklą lankančius 
vaikus. Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užlikimą akių 
gydytoją ir chirurgą, gyvenan
ti Chicagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI
... .. ŠVIESA 

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

The Fa ir 
VALANDOS: 9 iki 7:

Nedėldieniais 10 iki 12.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, Iii. 
Rezidencija:

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

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viriu) BUchoff’o Aplieko*.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
liakiriant Nedildieniua ir Seredaa

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tol. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 1—8 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4940. Chicago, III.



N A U J I E N O S, Chicago, III. Subata, Sausio 19, 191
. A. Jančauskas.

Didysis vastyjinis Bankas
ANT BRIDGEPORTO

Su Kapitalu ir Perviršiu $300,000.00.
Banko Turtas Virš $3,000,000.00.

3 procentą moka už padėtus pinigus. 
Persiunčia pinigus j visas vietas Pasaulio.

Atlieka visokius bankinius reikalus.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

AKINIU

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
A STATE BANK

1112 VVest 35th Street, netoli Morgan Gatv.
Bankas atdaras Subatoinis Vakarais iki 9 v. 
Paprastomis dienomis iki 4 valandai popiet. 

KALBAMA LIETUVIŠKAI.

REIKALAUJI
Jeigu kcatl g>!vo» >kawdtjioi«.
Jeigu nuolatos Tau ašarot krinta 11 aklų 
jeigu Tau skauda akys.
Jeigu skaitant raidai susibėga J krvv< 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba 
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu tau skauda akys skaitant arba tlovant. tuokart 

reikalingas akinių
Dnokite aplturčti savo akis specialistui aklų, kuris turi 11 metų pa
tyrimo Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsų akių Ir 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TftMYKIT MANO U2RA8A.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas ii-tos gatves Ant PJatt’s Aptiekus * ! 
Valandos: nuo 9 ryio iki • vak. Nedaliom nuo • ryto 

Tel Canal Ž33i
ieną.

Kas Išganys Liaudį?

4.

Knyga padalinta j skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartiųa visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.

5.

6.

1840 S Halsted St.. . Chicago, III.

pARBAg
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

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

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

1840 So. Halsted St.,

,,

Chicago, I1L

j (Tąsa)
j Išsivaizdinti daiktai, kurie iš- 
| gązdina kūdikį patamsyje iki 
I tam laipsniui, kad jo kūnas pra

deda drebėti, esti nebutenybė su- 
| augusiam žmogui. Kuomet vai

kas esti pertikrintas, kad “ba- 
I baužiai” ir baidyklės nėra tik

renybėje, baimė išnyksta. Mies
te* išauklėtas kūdikis. kuris nėra 
vakiščiojęs ant žolyno, išre iškia 
baimę, kuomet jis pirmu kartu 
padeda savo koją ant minkšto, 
žalio žolyno kauro ir vaikščioja 
it ant karštos geležies. Nors.ro- 
dos, nėra ko žolės bijoties, bet 

| vaikas mano, kad yra. Kartą 
jis persitikrino tame, jis dau
gintis nesibijo vaikščioti ant žo
lyno. Tas pat yra ir su suaugo* 
liais: nuo pat mažų dienų bū
dami patupdyti ra va n baimės, iš 
kurio nėra lengva ištrukti, jie 
bijo visko, kame jie nėra persi
tikrinę ir baimė tampa papro
čiu. Je igu mes galėtume paspir
ti šalin abejones it vištukas kiau
šinio kevalą, jeigu mes persitik- 
rintumėn. kad baimė yra tik j- 
sivaizidinimas nebūtų daiktų, 
jeigu mes persitikrintumėm, 
kad ne i jokia sjieka negali už
kenkti mums išskiriant save pa
čius, kaip daug gero mes nuvei
ktume* page rinime savo gyveni
mo.

Pavyzdin, paimkime* mes vi
siems priprastą baimę, — baimę 
ne tekti darbo. Žmonės padaro 
save) gyvenimą vargingu nuola- 
lai rūpindamies apie kokias nors 
nelaimes, kurios galėtų atsitik
ti. Jeigu tos nelaimės jus ne
sitiko. tai jus nieko dar nenu- 

kentėjole. ir nėra kuomi rupin- 
ties. Taigi jeigu pavarys iš 
darbo, tuomet jau pervėlu ru
pinties; pirmutinis rupinimos 
taipgi nieko negelbėjo, tik nu-1 
silpnino jus, išeikvojo jųsų ene
rgiją. re ikalingą atradimui kito 
dariai. Dalykas, kuriuo esti rū
pinamasi, tuomet yra — kad ne
galima bus atrasti kitos vietos. 
Jeigu vieta tapo surasta, visas 
rūpestis nuėjo pe r nieką. Jeigu 
vie tos negalima buvo atrasti — 
rūpestis irgi nieko negelbėjo Rū
pestis. kaip matote, visuose atsi
tikimuose yra bergždžias ir be
reikalingas, kadangi visuomet e- 
sti rūpinamasi apie ateitį.

Kad pergalėjus baimę bei ru- 
pestį, apsvarstyk kiekvie ną prie
žastį jųsų baimės panašiai ir 
persitikrink, kad dalykai, kurių 
jus bijotės nėra tikrenybėje 
tik jųsų vaidentuvėje. Ar jie 
įsikūnija ar m* jųsų baimė 
esti bereikalingu energijos eik-

didžiai pakilsi! ■ augštyn šilam * 
atsitikime ir busit prisirengę di
desniu, prakilnesniu darban. To
kia tai protiška pastovą pagel
bėjo tūkstančiams žmonių at
siekti vis aukštesnes ir augštes- 
nės vietos.

Išguiti iš omenės tamsias ir 
dvasią slopinančias mintis gali
ma su pae glba kiltų, iiksinų mi
nčių, kuriomis mes naudojamės 
kasdieną. Ne lengva yra permai
nyti mintis išpradžių, jeigu žmo
gus esti pripratęs kamuotis su 
jomis. Tai galima atlikti tunu 
permainymu darbo. Pavyz
džiui, skaitymas linksimos, pui
kiai parašytos knygos pataisys 
jųsų ūpą, jeigu jus atidžiai ją 
skaitysite. Bile kas, kas tik pa
taisytų jųsų ūpą ir nukreiptų jų
sų atidą kiton pusėn, pagelbės 
jums panašiuose atsitikimuose.

Visokios rųšies baimė paeina 
nuo baimės mirties. Mirtis, gal
būt, ant visuomet paliks paslap
timi, bet, nepaisant iš kurio at
žvilgio esti žiūrima, su pagelba 
nuoseklaus ir nudugnaus tyrinė
jimo galima prašalinti baimę to 
apsireiškimo, ypatingai tą min-

padaro šlykščią masą mėsos. In-

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

Socializmas

jųsų laiko, jųsų fiziškos ir pro
tiškos jiegos. Liaukis rupinties, 
taip kaip jus laujatės valgę ar 
gėrę ką nors, kas privertė jus ap
sirgti. eigų jau jus būtinai tu
rite rupinties kuo nors, tai ru-

mes rūpesčio ir baimės; tas ga- 
, pagelbėti jums pergalėti tą

Paprastas įsitikinimas, kad 
su baimė vra čia išsivaizdinta 

€ v

daug tegelbės, kad jus neišla
vinsite savo protą prašalinti iš o- 
nienės baimės mintį, kartu ir vi
sas mintis vedančias prie bai
mės. Tas reiškia nuolatinį at
sargumą ir buklumą. Kuomet 
tamsios mintįs gimsta jųsų o- 
menėje, netik neužsiimk jomis, 
netik neatkreipk į jas atydos ir 
netik nedaleisk joms augti ir 
tapti juodomis, bet atkreipk sa
vo mintį priešingon, geron, lin- 
ksmon pusėn. Dąleiskime, jei
gu jus rūpina ypatiškas nepasi
sekimas, vietoje. nuslinus kaip 
menkas ir silpnas jus esate, kaip 
blogai jus esate prisirengę prie 
tos didelės užduoties ir kaip tik
ras esi kad nepasisekimas jus 
laukia, mislyk kaip drūtas ir 
prisirengęs jus esate*, kaip jus 
atlikote panašias užduotis pra
eityje, kaip jus vartosite prae i
tyje įgylą prityrimą, kaip jus iš-

kadangi jie mano jų esant tokia 
pat mėsa kaip ir žmogaus; — 
mes manome tų jų nuomonę e- 

Isant kvaila, kadangi mėsa yra 
musų gardžiausiu valgiu. Musų 

I pačių baimė lavono yra tokia 
pat kvaila, kaip ir indusų. Paži
nimas baimę gimdančių dalykų 
esti visuomet patartinas ir net 
pakaktinas baimės pašalinimui 
daugelyje atsitikimų.

Kas nebūtų anoje pusėje kar
sto, bet karstas patsai yra nie
kas mums kalėjimo kama
raitė su keturiomis sienomis, 
km* žmogaus lavonas išsidėsto į 
savo pradinius elementus.

Daugelis žmonių turi paprotį 
Įsivaizdinti save mirusiais, gu
linčiais giliai po žeme ir punan- 
čiais; jie įsivaizdina sau visą tų 
pomirtinį gyvenimą ir net jau
čia tas įsivaizdintas kančias ir 
net kirmėlių šliaužiojimą. Pa
šalink panašias iliuzijaas iš savo 
proto, nes jos sudrutina jumyse 
baimę mirties ir silpnina jus ir 
jus dvasią. Teisybėje, tas ne
reiškia nei kiek daugiau kaip 
kapą. Mums tiek teturėtų rū
pėti likimas musų kūno po mir
čiai, kiek mums rupi nuo gal
vos jmkritusiojo plauko likimas. 
Lai jie guli ramybėje ir išsidės
to į pradinius elementus; kuo 
greičiau tuo geriau. Neturi jie 
rasti sau vietos žmogaus vaiden
tuvėje. Pačios mirties nėra ko 
bijoties, kadangi reikės mirti tik 
vieną kartą, vistiek ar anksčiau 
ar vėliau.

Pakol baimės rūpestis nebus 
prašalinta, žmogus negalės atsie
kti tą laipsnį pasaulyje, kurį jam 
gamat skyrė, Taigi prašalini- 
mas to blogo papročio yra svar
biausia užduotis karakterio iš
vystyme.

(Bus daugiau).

£
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KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

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

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

Galima gauti "NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, UI.

Mw5TEP1

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų

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

Master Designing School
J. F. Kaanicka. Perdėtinia

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinornaa jht 16 me

tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netol* F sk St.

VALANDOS: Nuo 10 -12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tclej'hone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8112 S. Halsted Street 

« 9 ryto, tiktai.

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenė® 
klausimais inte
resuojasi O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti

Socializmas di- 
skusuojamas su
sirinkimuose; di- 
skusuojamas apa 
ūdoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra "Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboi

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

1840 So. Halsted St 
Chicago, III.

Ka-tik išėjo iš spaudos

?

1840 S. Halsted St Chicago, UI.

t

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys "Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1810 S. Halsted Street, Chicago, Iii.

'H

3325 80. Halsted St., Chicago.

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ii Chirurgai
3315 S. Halsted St, Chicag<

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Teleųilionc Yareis 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Dabar yra patvirtintos ir v«rt< 
jamos daugumos lietuvių, kurie gr> 
jija koncertiną ir augštai rekomer 
duojama kaipo geriausia koncertin» 

' padaryta Suvienytose Valstijose, A 
1 merikoje. Mes Malime jas parupk 
, ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt ilsiv» 
Ai h n ir dvkai

Georgi & Vitak Music Co.
i imu u <7th Si Chicago. II

--------- ■

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

933 S. Ashlanel Avė., Chicago, III. 
. eicphone Haymarket 2544

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popietų:
?■—8 vakare. Nedaliomis 10—12 dienų.

3354 S. Halsted St, Chicago
Telephone Drover V093

Skaitykite ir Platinkite
»■»

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.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

žibos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Q ERB. Naujienų skai- 
ryto jos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro- 
^as* kurios skelbiam 
Naujienose

■



ta, Sausio 19, 1918. A A U J IENOS, Chicago, Ui.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė “SSKs^ 
parduodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru
blių kursas. R^jS"si±^^šiuoadre8u: L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION ^Tth ave NEW YORK

Chicago ir Apielinke
■ ■ - ■ . ■ ■  :  —

1 VVest Side Audito- 
riumę!

de Auditoriumc. kertė Taylor ir 
Racinc gatvių. įvyks didelis ma
sinis susirinkimas, kurį rengia 
Rusijos išeivių socialistinių or
ganizacijų Konferencija, taigi 
kurtu ir lietuviai. Tai bus pa
minėjimas trylikmetinių sukak
tuvių nuo įvykusios Petrogra
de skerdynės sausio 22 (9) d. 
1905 metais.

Kalhės įvairių, Rusijos vals
tybės ribose gyvenančių tautų 
kalbėtojai, kartu ir lietuvių. A- 
part prakalbų bus dar ir dainų.

Lietuviai turėtų juoskaitlin- 
giau dalyvaut šiame Kruvinojo

na. jau dėlto, kad tas apvaikšėoi- 
j imtis yra rengiamas bendromis 
spėkomis: jame dalyvauja visos 
liet. soc. kuopos per savo įgalio
tinius Konferencijoje. Antra—■ 
dabartinis apvaikšėiojimas bus 
ir musų pergalės šventė. Tas, ku
rio paliepimu buvo sušaudyta 

daug Petrogrado darbininkų, 
šiandie nuversta nuo sosto. Ten 
dabar valdo darbininkai. Todėl 
paminėjimui savo žuvusių drau
gų ir pasveikinimui didžios Ru
sijos darbininkų pergalės — vi
si eikime j \Vest Side Audito
riui na ’ 4>

šimtas šešios dešimtįs tuk
siančių už siengo 
nuvalvnia.

Pradedant 1 d. sausio iki va-

mokėjo darbininkams, Valan
tiems sniegų nuo gatvių, nei dau
giau nei mažiau, kaip $163,991.

Daugiausia pinigų išleista dėl 
pirmojo \vardo, vidurmiestyje, 
būtent $75.182.00

Graži suma pinigu, ar nr?

Areštavo
mergelę

l’nioii geležinkelio stotyj po
licija vakar areštavo nepažįsta
mą mergelę, kuri vėliau pasisa-

kė esanti Linda Jose. Jos če
modane rasta trįs dešimts šešios 
lazdutės dinamito ir 32 kalibro 
automatiškas revolveris. Iš rasto 
pas jų geležinkelio bilieto paaiš-

stown, Ohio vaisi. Kokiais tik-

Mergelė pasisakė tik tiek, kad 
ji yra Linda Jose ir esanti šešio
likos melų amžiaus.. Policijos 
manimu, ji gali būt apie 19 me
tų amžiaus.

Kuomet policijos viršininkas 
kreipėsi į jų norėdamas patirt 
jos vardų, mergelė atkirtus: “Su
žinokite patįs.“ Vėliau betgi pa-
sakius varna, kuns, manoma, 
turi būt netikras.

Paklausta, kur ji gavo dina
mito mergęlė atkirtus:

“Kuomet tamstos taip skuba
te, kad patyrus kas aš esmi. da
žninkite ir lai patįs.“

Uždraudė valgyt kumpius 
ir lašinius

Maisto administratorius Har- 
ry A. \Vheeler vakar paskelbė 
naujų patvarkymų, sulig kuriuo 
visiems viešbučiams ir valgyk
loms Illinois valstijoj uždraud
žiama sukatomis duoti ant sta
lų kumpius, lašinius, kiaulių ko
jas ir 11.

Nori pakelt kainas .. r 
už gesą.

Chicagos geso kompanija 
Peoples Gas Company — nori 
padidint geso kainų. Prieš šitos 
kompanijos žygį tečians aštriai 
užprotestavo piliečiai.' Dalykų 
turės nuspręsti niesto taryba.

Bridgeportiečiams 
žinotina

dėles prakalbas utarninke, sau-

kalbos rengiama tikslu paminėti 
Petrogrado skerdynes sausio 22 
(9) d. 1905 metais. Kalbės 
“Naujienų“ redaktorius d. P. 
Grigaitis ir Dr. A. Montvidas. Be

PERKELK SAVO PINIGUS
Visi bankai dabar išmoka 
pusmetį. Užtai dabar yra 
kelti savo pinigus į kitų parankesnį Bankų, kad 
nesugadinti procento už ateinantį pusmetį. Pa
rankiausiu ir Saugiausiu Banku yra Lietuvių 

UNIVERSAL STATE BANK 
Jis yra Lietuvių apgyventoje kolionijoje, visiems 
arti, yra atidarytas 3 vakarus savaitėje iki 8:30 
valandai vakaro kas Utarninkas, Ketvergas ir Su
kata. Jame gali susikalbėti Lietuviškai, Lenkiš
kai ir Angliškai.

Moka 3 procentu už padėtus pinigus 
Žmonių depozitus gvarantuoja 500 šėrininkų su 
kapitalu $225,000.00. Depozitus saugiai daboja 15 
atsakančių Direktorių, ir pati Illinois valstijos val
džia kuoaštriausiai žmonių sudėtus pinigus pri
žiūri. Banko Depozitai šiandie jau siekia suvirš 
$418,661.62 sumų, o visas jo Kapitalas $714,504.49 
Todėl tuo jaus perkelk savo pinigus iš svetimo 
banko į šitų parankiausia ir saugiausių Lietuvių 

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

procentus 
geriausias

už pereitų 
laikas per-

Pavogė du auto
mobiliu

Nežinomi blogadariai vakar 
pavogė dar du automobiliu —C. 
Provotz’o, 5000 So. Michigan gt. 
ir Yellow Taxi Cab kompani
jos. 56 E. 21 gt.

Mokės pusę algų
International Harvester kom

panijos manadžeris paskelbė, 
kad kompanija esanti nutarus

kų: ji mokėsianti jiems pusę al
gos už visų tų laikų, kuriame 
dirbtuvės bus priverstos užsida
ryti pildant kuro administrato
riaus patvarkymų.

Norėjo pavogti 11 
tukst. dolerių

John J. Ilonlihan dabar sėdi 
kozoje ir durnoje, kodėl jam ne
galėjo pavykt pabėgt su $11,083, 
priklausančiais Cojnmonwealth 
Edison kompanijai. Ponas Joh- 
n’as buvo vieno tos kompanijos 
skyriaus iždininku. Kasdien va
rtydamas krūvas pinigų kartų 
pasilokamijo jis. Bet tie (tetek- 
tivai, ėmė ir išardė jo pienus.

CICERO

iPaaiškėjo.—Nepavykęs įsu- 
sirinkimas.

Kuomet tapo užmuštas lietu
vis K. Matulis, čia buvo įvairiau
sių kalbų. Net ir sausio 10 die
nų, kuomet policija buvo suse
kusi žudikų, ir tuomet žmonės 
dar nežinojo koks yra tikrasai to 
nusidėjėlio vardas. Vieni jj va
dino šiaip, kiti kitaip. Pav., vieni 
sakydavo, buk vadinasi “Vili
mas Nonvood’as, kiti kad jis 
yra Norbutas, o treti vadino jį 
Vaičiuliu. Dabar dalykas pasi
darė aiškesniu. Pasirodo, kad 
blogadario vardas yra: William

Sausio 17 d. Tamuliuno ir Gu- 
dgalio svetainėje turėjo įvykti 
L. S. J .Lygos 2-ros kuopos la
vinimosi susirinkimas. Bet dėl 
tūlų priežasčių nariai neatsilan
kė, taigi ni<kas ir neįvyko. Min. 
susirinkims neįvyko iš priežas
ties šalčio. Dėlto, rodos, nerei
kėtų peikti musų jaunuolius. 
Bet kad didžiuma 2 kuopos na
rių visai niekad neatsilanko į su
sirinkimus, tai Šičia jie pilnai 
užsitarnauja papeikimo. Drau
gai ir draugės lygiečiai. Dabar 
nelaikąs “tinginiauti“. Musų pri
valumas šioje valandoje turėtų 
būti -veikti, lavinties be ati
dėliojimo. šalčio tegul bijo se
niai. Jaunuoliams jisai ne turė
tų būt tokiu jau baisiu...

—J. Aceris.

Teatras-Muzika
Opera. — Auditorium teatre, 

kertė \Vabash ir Congress gat
vių, Didžioji Opera šiandie duo
da: dienų — “Le Sauteriot”; va
kare - “Rigoleto”.

Teatras. — Imperini teatre vi
sų sekamų savaitę bus lošiama 
komedija “liaus and Eritz”

Blackston teatre “Madaine

Illinois “Ziegfeld Follics”. 
La Šalie- “Oh, Boy”. 
Studebaker “Maytime“ 
Colonial -“The Brat“ 
Cort —“The Gipsy Trail“.
Cohan’s Grand—“Lilac time' 
Power’s “The Music Mastei’’

PUIKUS BALIUS
Rengiamas

Dr»stes Teisybės Mylėtojų
LIETUVIŲ TEATRAS.

Tragedija.—Ryto School Hali 
svetainėje Liet. Harmonijos Dai- 
norių Ratelis stato penkių veik-

5 vai. vakaro.
Komedija. — T. M. D. 28ta kp. 

ryto M. Meldažio svetainėje sta
lo dviejų veiksmų komedijų — 
“Kas bailys“ Pradžia 7 v. vak.

“Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dalyse, dažnai

ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimų, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur

nas” pavieniais numeriais, štai 
jos:

Vidurmiestyj.

State ir Madison, šiaurvakari
nis kampas (prte?Boston štoro).

State ir Va n Buren, ant abiejų 
kampų, prie elevatorioriaus sto-

Town of Lake distrikte.
Prie W. 47 st., kampai Ash

land if Gross ave,, šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentų A. Bartošių, 4601 So. 
Hennitage ave. (John Karnels- 
kio kriaučšapėj).

West Side distrikte.
Ant kampų W. 22 st. ir Lea- 

vitt st. Pas agentų A. Ambro- 
zavičių, 2337 So. Lcavitt Street 
(Shoe Rcpoiring Shop).

North Side distrikte.
Milwaukee ir Robey, ant šia

ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North ave.).

Lincoln st. ir Mihvaukee ave., 
ant piet-rytinio kampo.

Mihvaukee ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Milwaukce ave, ant 
piet-rytinio kampo.

Tie, kur norėtų gauti Naujie
nas į namus kasdieną, malonė
kite užsiprenumeruoti “Naujie
nų” ofise. Chicagoj “Naujie
nas galima gauti per pačių tų 
pačią dien. Beto galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
i namus.

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš-

Sub., Sausio-Jan. 26, 1918
MILDOS SVETAINĖJE (ant 2 ir 3 lubų) 

3138 So. Halsted St., kampas 32 st.
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus atsilankyti į viršminėtą Balių, 
kur prie puikios muzikos galėsite linksmai laiką prar 
leisti. Kviečia visus KOMITETAS.

ATEIKITE IN

Mass Mitingą 
pagerbti, atminti aukas pirmos Rusų Revoliu
cijos, sušaudytas prisakius carui Sausio 9 dieną 
1905 metais Petrograde.

Nedėk, Sausio 20, 1918
WEST SIDE AUDITORIUM

Kampas Taylor st. ir Racine ave. 
Kalbėtojai ir chorai visose kalbose rusų išeivių. 
Angliškai kalbės atstovai Amerikos Socialistų

Partijos ir Liaudies Tarybos.
Pradžia 2 valandą po pietų. Inžanga dykai.

Mitingą rengia
Konferencija Rusų Socialistų Organizacijų 

Chicagos ir apielinkių.

. 8—8% 
(Maišas)

State ir 18 st.. šiaurvakarinis 
kampas.

Hari’ison ir Wabash ave., šia
urvakarinis kampas.

Clark ir Vau Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avenue ir Vau Buren 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Franklin ir Vau Buren si., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio 
kampų.

Adams ir La Šalie st., šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sts., ant 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam
pų.

Jackson blvd. ir Halsted st., 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Vau Buren st.. 
pietvakarinio kampo.

Naujienų distrikte.
Halsted ir W. 12 st., ant šiau

rvakarinio kampo ( prie 12 st. 
storo).

Halsted ir W. 14th st., ant 
šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros. Storo).

Halsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio ir šiaur-rytinio kam
pų. *

Naujienų ofise, 1810 So. Bai

sted st., Chicago, III.
J. Aceris,

N-nų cirkui, užžiurėtojas.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ..
Miltai

% bačkos maišas .
% bačkos maišas...........1.45—1.51
5 svaru bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style % bač. 1.27—1.42 
Juodi, % bačkos 
5 svarai .............
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Mea!
Balti ar geltoni .............

Maisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

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

Bulvės

1.20—1.32
.. 29—33

svaras

ant

liais ted ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rvtinio ir šiaur-vakarinio

Bridgeporto distrikte.
Halsted ir Archer ave., šiaur

vakarinis ir piet-vakarinis kam
pas.

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

Halsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampų.
Pas J. B. Aglinskų, 3316 So. 

Halsted st. (Naujienų stotis).

Atlantic City distrikte.

Ant Wentworth ave. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry
tinio ir piet vakarinio kampu.

ROSELAND
Klaidos pataisymas

“Naujienų” nr. 13 žinutėj iš 
LSS. 137-tos kuopos vakaro, įsi
skverbė maža klaida. Tenai pa
sakyta: LSS. 137-toji kuopa ren
gia dar ir kitų vakarų šiame se
zone. Gi turi būti: LSS. 137-to
ji kuopa regis surengs dar ir ki
tų vakarų šiame sezone.

—J. Grybas.

PRIEŽASTIS JŲSŲ BLOGO
Piktas, išėjęs iš ligsvaros žmo

gaus, piktumas verčia jį prie ne
pilka n t mm o dra ugi j o j e.

Bet tankiai priežastis to nesu
silaikymo yra labai paprasta.

kame žmoguje piktumas grei
tai pranyksta, kaip tik viduriai 
ateina Į tvarkę, šiurkštus ūpas

Trinerio Amerikoninis Elixi- 
ras Karčiojo Vyno apgali blogų

sti virškinimui, sugrąžina nori) 
prie valgymo ir sustiprina visų 
sistema. Jis išnaikina nervuo- 
tumų, galvos skaudėjimų, nemi
ga, stoka energijos, ir paliuosuo- 
ja jus nuo užkietėjimo, neviri- 
nimo ir tt.

Kaina $1.10 aptiekosc. Kam 
būti visuomet pilnu skausmų ir

Reumatizmas, neuralgija ir 
lumbago yra blogi priešai, bet 
Trinerio Linimentas greitai juos 
prašalina.

nuo nikstelėjimo, išsisukimo, 
sutinimo ir tt.

sa 45 ir 75c. Joscph Triner Coni- 
pany, Manufacturing Chcmists, 
1333-13343 S. Ashland ave., Chi
cago. III, (A nuarsiu.)

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

3119 8. Morgan St.. kertė 32 «t.
Chicago, 111 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiko 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

svaras 
11—14 
10-13 

Bulvės (10 svaru)
N 1 Mis., Min. ir Dak .... 26—28

Pienas (Kenas)
Condenscd, geriausias .A.. 19—22 
Vidutiniškas ...............
Evaporatcd. nesald. .. <

Sviestas. Smetonos
IŠ bačkučių...................
Prastesnis ......................
IŠ šaklytuvių ...............

Butterine
Plytose .............v.....
šmotuose ........................
Vidutiniškas .................

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

Puęos (beans)
Navy ................................
Lima ................................

Slyvos, geros svarui....
Vidutinės.................. . ..
Prastesnės ..................

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

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

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

Kalakutai
Švieži .............................
šaldyti ............................

Vištos
šviežios .........................
Gidžiai, švieži ...........

16%—18%c 
... 13—15c

svaras
.... 50—56

svaras 
32—35c 
31—34 
29—33 

tuzinas

... 46-412 
svarui 

16 19%
... 17—20
... 13—17 
... 13—16 
... 11—14
... 32—36 
... 31—35

37—42
svarui 

30-35% 
.. 29—34 
25 %— 31

svarui 
. 34—40 
. 30—37

svarui 
. 30—34 
. 22—26

.. 30—35

.. 27—33
dėžutės

.. 19—23

.. 27—33

žuvis (snlmon)
Pink .............
Red Alaska .

Suris
Amerikoniškas (full crcam) svar. 
šmote .................................... 30—35
Supiaustytas ................. .. 32%—39

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

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jef kuris jų neparduoda ta kai* 
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino* 
mis

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

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

M. SAMU D M. D.
Sma.. Rasa* Gydytojau ir Chunrra* 

SprcinJuta* Moterišką. Vyriškų ir
Vaiku, taipgi Chro.iikkų
OFISAS t 1579 MilwHuke* Are..

Kampas North Ave. Kambaryj 206
VALAKDOSi ii:.T0 iki 10 iiryto

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

kampas Ashland BouL, vir- 
šifj banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PHONF. Haymarket 2563. 

REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

Tel. Cicero' 252

Dr.A.P. Gurskis

Valandos: Nuo 9 rytu iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutarti.
IK 17 W. J tth St., Cicero, HL 

Kiuhpas 49th Avc.

Tel. Drover 7042

Dr.C.Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedčlioinis pūgai suturiuių 
4712 So .Ashland Ave. 

arti 47-los gatvės.

Tel. Armitage 184

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
1121 N. Western ava.

Valandos: 0—12 ryte; 2—B 
vakare.

GARS1NK1TES
“NAUJIENOSE
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NAUJIEM* s. Vlucagv, iu Subata, Sausio 19, 1918.

F panešimai__
PABARO A i«ihi pran«4imu«

b. aAmokeetie anMlmai turi būt priduoti
U rak*ru. U (Ik Uu Arba telefonu. Canal 1506 
Priduoti i'» • | dirng, kada ip.ui MinmiiM 
dieuredtle. nebegali būt įdėti.—"NauJ." Red.

SLA. II apskričio kuopoms.—Gerb. 
SI>A. II Apskričio kuopos malonė- 
kite prisiųsti atstovus EXTRA suva
žiavimai) ,nedėlioj, sausio 20 d. 1918, 
1-iną vai. po pietų, Mildos svetainėj, 
3112 So. Halsted St. —Kuopos ku
rios neturite išrinkę atstovu, lai at
silanko kuopos valdyba.

—S. Kvietkauskas.

REIKIA DARBININKl
REIKALINGA 500 LIETUVIŲ 

PJAUSTYT LEDO
$2.75 dienoje. Arti miesto 

Dykai Kelionė 
SAM CUMMINGS

613 W. Madison St., Chieago.

NAMAl-žEMft DRAl GIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROJ NAUJIENŲ AGENTŪRŲ®

Tamstos Pagalbon. S.L.A. 212 KUOJOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

Indiana Harbor, Ind. šiuo prane
šu Indiana Harbor ir apielinkės lie
tuviams ir XII rajono draugams, kad 
IJiS 217 ir 201 kuopų vakaras, ren
giamas naudai XII rajono ir kuris 
tūnojo įvykti sausio d., delei blo
go oro neįvyko. Vakaras dabar į- 
vyks sausio 20 tk, toj pačioj (Kos- 
Ciutko) svetainėje, 3809 Cedar St., 
Indiana Harbor, Ind. Pradžia 5*.3O 
vai. vakare. —PASARGA: Kurie tu
rėjote nusipirkę tikietus ant yiršmi- 
nėto vakaro, bus geri tie patįs.

—Rengimo Komitetas.

Karine, Wk LSS. kp. choro pra
ktika jvyks sausio 20 d. 500 Monu- 
ment st., Socialistų svet. Visi cho
ristai malonėkite atsilankyti. —R. K.

Laisvo* Jaunuomenė* Draugijos 
('.boro susirinkimas jvyks sausio 21 
d. Radavičiaus svet.. 936 W 33rd st. 
8 vai. vak.—Narini malonėkite at
silankyti paskirtu laiku. M. Youdea.

REIKALINGAS barberis. — Gera 
mokestis. Darbas ant visados. Atsi
šaukite kad ir ne visai prityrę, bile 
tik ėjote barb. mokyklą. Atsišaukite 
tuojaus i gyvenimo vieta: F. Jurcis, 
1351 S. Union avė., Chieago, III.

(Antros lubos iš užpakalio)

REIKALAUJAM

St_ Charles, IH. LSS. 177-ton kuop. 
privšmetinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, sausio 20 d. 10 vai. ryto I. 
Valento imte. Viši draugai malonė
kite susirinkti laiku, nes turime daug 
svarbių ir neatidėtinu reikalų.

—Sekretorius.

Turime pranešti draugam* ir rė
mėjams, kad Ghicagos Vyrų Choras 
persikėlė | naują vietą — Mildos sve
tainę, 3113 So. Halsted gat. Choras 
dabar ten laikys savo susirinkimus 
ir nuolatines repeticijas kuiną ne- 
dėldienj nuo 10:30 išryto iki 1 vai. 
popiet. Draugystės, kliubai ir pavie
niai asmens, kurie turėjote kokių 
nors reikalu su viršminčtu choru, to- 
lesniai bukite malonus kreiptis nau- 
jojon vieton —M .M. Youdi*.

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

CHAS ZEKAS Gen. Manager, 
127 N. Dcarborn St., Room 808 

Chieago, III.

PARDAVIMUI
8t. I.ouia Mo.—Pirmas naujai au- 

sitvėrusioš SLA. 214 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 20 d., 1-mą 
vai. popietų. Harugary Hali, 10-ta ir 
Put r St. Geistina, kad draugai ŠIA. 
nariai iš artymesnių kuopų atvyk
tu pasveikint naujus narius.

•Org. Klastaitis.

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

—Rast. A. čepukienė.

eHS^»B«M*^«*W**WWW***^*a****^********^,****-^,**i*>*-,—l

PASINAUDOKITE GERA PROG*
Parsiduoda pigiai restoranai. Uli

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

Jeigu aš suteiksiu Tamstai apsi
mokantį patarimą arba patarnausiu 
tamstos reikale ar nelaimėje, dėl 
tamstos naudos ir gero, aš tikiu, 
kad tamsta apsvarstysite kirk daug 
aš suteiksiu tamstai naudos. Ma
žiausias atlyginimas ar reikalavi
mas patarnauti už dyka manęs neį
žeis, nes aš čia negaudau žuvis su 
pavojinga meškere Ir nėjiešknu sau 
didžių uždarbių, bet esmi pasišven
tęs patarnauti tamstos reikale. Koks 
reikalas tamstai nebūtų, be skirtu
mo, aš savo gyvenime esmi patyręs 
suprasti tamstos reikalus

Rašykite drąsiai su pasitikėjimu, 
nes aš turiu kietą, kaip akmuo, širdį, 
kurčias ir nebylys, ir ncišduosiu jų
sų paslapčių pašalinėms ypatoms.

Parduodu, mainau ir perku lotus, 
namus, farmas, visur už teisingą kai
ną. Padarau visokius legališkus ra
štus, dokumentus. Notary Public.

• Atsilankykit ypatiškai arba kreip
kitės laiškais adresuodami:

KAZIMIERAS URNIKIS,
1818 VV. 46th Str. kampas VVood St., 

Chieago, III.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vicc pirmininkas.
728 Park Ct.

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

Kaz. Brazevičiiis, fin. sek r, ir iŽdin., 
402 J Jučo I n Street 

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milwaukee Avo.

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

S. J. Balčaitis, orgauiz. ir kp. koresp.
P. (>. Box 62.

DR-STftS “LIETUVOS BAJ^SAS” 
VALDYBA. KENOSHA, W1S. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas. 
402 Lincoln St.

Agentai, užžlurint)! platinimą “N* 
<ią” savo miestuose arba distriktuo 
ne. Pas juos galima gauti pirkt) 
‘Naujienas” pavieniai! numeriai!.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. MalleV, 
_ 633 W» 18th St.

“Naujienose“, 1840 S Halsted St
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenwlch Str.
Bridgcport Skyrius: J. B. Aglinskas, 
„ . . 3340 S. Halsted at
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.

YOKh VALSTIJOJ:
Brooklyn, N. Y. F. Pasniewski, 

87 Grand Street
New Yor|{, N.Y.: Louis Kram,

299 Broadway
Rochestcr, N.Y.: J. Brakne,

577 Hudson Avė.
Yonkers, N. Y. H L; Wen»s,

102 Riverdale Avė.
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Str.
Mbany, N.Y.: M. Lazarko.

42 N. Lark Street
Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,

145 E. Main BL
Rochester, N.Y.: M. Zukaitls, 

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

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

Smulkus Skelbimai
Smulkiem! paniskclbimams kainos 

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

4 •
PARSIDUODA 2 ‘shosvcase’ai” ii 

3 “wallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptickoje, laikrodininko arba aro 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro 
džių laisvino. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. *22 st (Storas) Chieago

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už Jūsų na

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

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

45th St. and Sawyer avė.
Agentas paąisiuntimui

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

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

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

Ant. Pakils. Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. GauŠaitė, iždo globėja,

173 MI)waukee avė. 
VI. Kačiučlavlčla, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Ouince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlauncšis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas.

. 614 Market St.

s* Kedzie Ave^
J. Minkevičia. 3848 S. Albany Ava
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av

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

Kensingtono. Hf»Mrland<» tr Burnai-
dės Skyrius: S. Misiūnas,

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

2387 S. Leavitt St
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus,

4601 Hermijage avė., Chieago

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. AIeknevio, 
650 W. Lombard % 

Baltimore, Md.: J. Filinovic*, 
437 S. Paca Bi

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard 31

IOWA VALSTIJOJ:

Sloux City, la.: Jos. M. Budrakaa, 
2510 Correctioovilla R<

OREGON VALSTIJOJ:

ILLINOIS VALSTIJOJ: Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

Nedėlioj, sausio 20d SLA. 194 kp. 
a^sigia puikų rožinį balių P. Pakšto 
avėtai nėję, 4837 N. 1 Ith St., Cicero, 
H! Bus Irkiojanti krasa ir tt. Sve
tainė atsidarys 2:30 po nietu Nepa- 
■arškito. Kviečia —Rengėjai.

LSS. 22-ros kuopos vakaras .įvyks 
jMmsio 27, M. Meldažio svet., Kalbės 
•'Naujienų“ Redaktorius d. P. Grigai
tis. Anart kitko bus sulošat komedi
jų “Vidoj kk-lx>nijos”, “įloti; Dnrže- 
Jis” ir kitkas. —Komitetas.

Mi tros** Park, III —L. S. D. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įviks netlė- 
lioj, 10 valandą ryto, Frank ir Ja
mes svet., 23 avė ir Lake str. Drau
gai, malonėsite atsilankyti paskirtu 
laiku, žinoto, kad pastaraisiais dviem 
mėnesiais susirinkimu ndaikėm, tai
gi turime daug svarbių reikalu.

- Org. S. A. .Januška.

Rockfordiečių (tomai.—LSS. 75 k p. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sausio 
29 d, 1:30 v. |>o piet; 1\. of P. svet., 
218 S. Main str.,—Drauuai ir drau
gės. meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių reikalu. Ateikite ir 
♦ ic kur mu ite prisirašyti m >e kuo
pas. Rast. A. Meldą zis.

LSS. l-tos kp., LMPSA. 9-tos ir 
L S J L. 1 kp. bendras lavinimosi su
sirinkimas įvyks nedėlioję, sausio 20 
, 9:30 vai. išryto, Fvllowship llouse 
.svet., <831 VV. 33 pi. — Draugas A. 
Dvylis skaitys lekciją: Soeial'zmas 
ir Evoliucija. Visi atsilankykije.

—Rast. K. Virbickas.

LMPSA. 9-tos kuopos metinis su
sirinkimas įvyks Nedėlioj 20-tą d. 
snusio. 2 vai. po pietų, Fellovvship 
.s«et., 831 W 33rd pi. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarinu reikalų ap- 
MMirstymui, o ypatingai išrinkt rei- 
kai naują valdybą sekantiems me
tams todėl būtinai privalote atvykt 
paskirtu laiku. H. B. Raštininkė.

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

Naujienas Kasdien skaito 
tiikstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką .turi
te jiems pasiūlyti. Kas'turi 
k i nors parduoti; kas nori kq 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pa:.,atvsite. 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių

Skelbimus priima Naujienų 
Administrarija, 1349 S Halsted 
st.. asmeniškai, paėfu, arba te
lefonu: Canal 1596

PARDAVIMUI žuvų sankrova ir 
groserne. Nuo seno laiko Išdirbta 
vieta, gerai eina prekyba per 23 me
tus. Parduosiu su namu arba be na
mo. Vieta randasi prie 1806 S. Hal
sted gatv. Kiekvienas teisingas pa- 
shdvmas bus priimtas. Atsakykite
anglų kalboj.

J. GOODMAN,
1806 S. Halsted St., Chieago.

AMATV MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKL/
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typewritin«, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, • 
belnos istorijos, geografijos, polib 
kinės ekonomijos, pihetystės, daili* 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryl. 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:3b 
3106 So. Halsted St.. Chieago. i)

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas,

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

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

123 E 194th Place

ASMENV JIEŠKOJ1MAI

l’aiie.škau pusseserės Antaninos 
Kukanaužiėnčs, Amilrjos Pocaites ir 
nusbroliii Juozapo. Antano, Ignačo ir 
Benedikto Pocių, visi Kauno gub.. 
Šiaulių pavieto, GcrŽgerio kaimo. Jie 
natįs lai atsišaukia arba kas juos ži
no malonės pranešti jų adresus. Aš 
atvažiavau iš Argentinos.

Veronika Stupurailė, 
1317 So. Hęrinitage Avė Chieago, 111.

PaUieškau Antano Makauskio, ku
ris ahdeido savo moterį Sausio 9 die
ną šių "metu. Moteris yra vargin
game padėjime. Manome vesti į li- 
gonitutį. Jis pats teatsišaukia, arba 
žinantį jį malonėkite pranešti jo ad
resą, A. Evanusky,
1709 S. Jvfferson st., Chieago, III.

Šo. Omaha, Nebr.: A. Z ai pi s,
5418 So. 31 lt

ORI O VALSTIJOJ:
< TevelanitltrA^^

2120 St. Clalr Avi,

St PENNSYLVANIA VALSTIJOJ t

Roseland, Iii.—Liet. Mot. Progr. 
Su.s 25 kp. susirinkimas įvyks nedė- 
hoj. sausio 20 d., 2 vai. po pietų 
•‘Aušros“ kambariuose, 19900 Michi- 
Hiui avė.—Narės, malonėkite visos 
atsilankyti, ir naujų atsiveskite.

Seki*. J .Grybienė.i

■LSS. 234 kp. susirinkimą* įvyks 
nodciiojc, sausio 20 d. 10 vai. ryto, 
Lnivcrsity Sėti h nu nt bute. 1630 
Wrn|s avė. Visi kviečiami laiku at
vykti: turi mdaug svarbiu reikalų.

Sekretorius.

Brighton l’ark.—keistučio Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks sausio 
20 d., 1 vai. j>o pietų, Įduos} bes sve
tinėje, kri tė Kedzie avė. ir 39 pi.— 
Nariai, malonėkite visi atvykti lai
ku. nes ims svarstoma apie konsti
tuciją ir dau kitų svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

Pajieškau savo brolio Antano žvi
rblio ir Kazimiero Žvirblio. Jiedu pi
rmiau gyveno Brooklyn, New York. 
Jie patjs ar kas juos žino malonės 
atsišaukti šiuo adresu:

‘ Gasparas Žvirblis, 
4631 Paulina St., Chieago, III.

Pajieškau pažįstamų iš Lietuvos, 
Gulbių, Ginainių ir Bilonų sodos, 
Laukuvos parapijos. Gyvenantis 
Ctiicagoje atsiliepkite. A.š gyvenu 
prie 1967 Canalport avė, pirmas au
kštas priekis. Kurie galite atsilie
pti prisiųskite atvirute paduodami 
savo antrašą arba ateikite na*»s. Iš 
Gulbių sodos Sudus Pranciškaus 
Mockaus, Kazimieras Mockus, 
1967 Canal|M»rt avė., Chieago.

Cicero DraugijoN, kurion turite pa
ėmę svetainę nuo P. Pakšto de! ba
lių, malonėkite ateiti ir pranešt man, 
nes man atpirkus tų plcisą yra neži
noma, kas turi paėmę svetainę. Ku
rie turite purine svetainę turite pra
nešti man už j/ijų nrdrlių prieš Ju
ru rengiamą balių, o jei nepranešite 
bus išrandavota svetainė kitiems.

Malt Jankaitis, Salės savininkas, 
4K37 W. 11lh St.. Cicero, I1L*

A.C.W. of Am. Liet. Skjriaun No. 
269 reguleris susirinkimas jvyks su- 
butoj, sausio 1!) d. 7:30 vai. vuk. Ra- 
abinskio svetainėj. 731 W. 18th St 
Rubsiuviai malonėkite atsilankyti vi
si. nes turime daug svarbiu reikalų 
aptarti. — Rašt. J. Kalaine.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus Ra- 
manaucko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Lygumų parapijos ir Pranciškaus 
Miežio, Sakalų sodžiaus. Pirma gy
veno Argentinoje — dabar Chicago- 
je. Geistina, kad patįs atsišauktų 
arba kas žino praneškite jų adresus. 

Monika Ramanauskaitė-—Juškienė, 
3625 Emerald Avė., Chieago,

Pajieškau savo brolio Antano Pet
rausko, paeina iš Suvalkų gub., Kap
čiamiesčio miestelio. Seniau gyveno 
St. Louis, IR. Malonėkite atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą. Jųsų sesuo-— 
Petrauekiutė, |x> vyru Janciukienė, 
adressas: Mrs. M. Janciukienė.
7391 Donald avė., Cleveland, Ohio.

JIEAKO DARltO

LSJL. 1 kp. dvisavaitinis susirinki
mas įvyks subnto'j, sausio 19 d., 8 v. 
vakare, Aušros svet. 3901 So. Hid- 
Mvd st. Ateikite visi lygiečiai ir at
siveskite naujų narių prirašyti.

.—Valdyba.

PAJIEŠK.\U. DARBO anglių kasy
klose. Kas žinote, kur galima gauti 
to darbo, atsišaukite:

Slefendor John 
Chieago Beaeh Hotel,

.>1 and (’ornell avė., Chieago, 111,

.ĮIEŠKO kambarių

( icero. Ui.—Liet. Mot. Progr. Sus.
43 ko. extra susirinkimas įvvks pa- 
nedelvj. sausio 21 <1. 7:30 viii. vak.
I itiiKilnuio ir < Ai.Ilcu 1 i<> svelainfje.-----
Niirės būtinai turite atvykti, urs po 
u<irinkimo bus lavinimąsi. Turime 

j;Hi ir mokytoją. —Raštininkė.

JAUNAS VYRAS —pajieškau kam
bario ir užlaikymo prie gerų žmonių 
r<>wn of Lake aoielinkėje. Atsišau
kite šiuo adresu: No 161 “Naujienos“ 
l.SIO So. Halsted St., Chicutfo, iii

KEIKIA l»ARHISrSK>
REIKALINGA vedusi pora, moterė 

neinanti darban, prižiurėjii nii na
mų. .šeimyna, aš ir 12 me 
gaitė. 
kia išvažiuoti iš namų. 

Meldžiu atsiš 
rinkime: turim daug svarbių reika- M-s. p. Urbonas,
tU- —Rast. F. S. Striška.* 3313 So. Halsted St., (

CSS. 158 kuopos susirinkimas j- 
vvks iitariiinkc, 22 sausio, 7 v. vak. 
lobu Gruss svetainėje, 1199 So. Cen
tral Park avė., f'hicatfo, III—Visi 
kuopos nariai malonėkite būti susi-'barį už dyką.

ų mer- 
Aš esmi akušerė ir man rei- 

Duodu kam- 
aukti.

Chieago.

BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, gerai išdirbta vieta, iš priežas
ties išėi»mo į kariuomenę. Pigi 
randa arba svkiu su namu. Parduo
siu už pusę kainos, jei pirksit tuoj. 
3212 \Vallace St., Chieago.

GUBA PROGA BARBER1UL
Pigiai, už nusę kainos, negu man kai
navo. parduodu barber shop. Biznis 
išdirbtas per daugelį metu. Vieta 
nuiki. Pardavimo priežastis—perku 
farma Luisianos valstijoj ir noriu ko 
Greičiausia išvažiuot. Kreipkitės pas 
savininką: 3116 S. Halsted st., Chi
eago, 111.

UŽ PIGIAUSIA kainą parsiduoda 
barzdaskutykla, patogioj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 melų. Naujausi 
ntaisymai, ant trijų sėdynių. Savi

ninkas eina kariuomenėn. Norintis 
M biznį pigiai nupirkt kreipkitės lai
šku į Naujienų Ofisą, pažymint 163

LHCALGUUb IK ORGA 
NIZAC1JOS.

A. Narbutas, fin raštininkas,
27 E 102nd place 

F. Shedvilas, kasierius
341 Kensington avė.

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

Cicero, III. J. Matulis, K
1437 S. 49th Ct., Cicero. UI. 

St Charles, I1L: W. Grabauskas,
19 W 2nd St 

Melrose Park, III.: M. Kartaski,
1908 Man

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market 

Divernoon, UI.: W. A. Žilinskas.
Box 210 

Rockdale, 111.: via Jollet, D. Lukša.
140 Moen A ve 

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

Waukegan, 111. J. Miloszeviče,
801 - 8th Si

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

Rockford. HL: St. Petrauskas Ir 
Račkeviče, 1012 S. Main

w. Pallrii®, 111.: W. Pilypas, 
720 W. 120

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

Chieago Heights, III.: P. Stennontas.

Spring Valley, UI.: A. Jukubauska* 
516 Cleveland St

Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Loms, II).: Žičkus. 

539 Collinsville
Springfield, III.. K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

s»

St

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Bos 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pilt Newa C0.

Liberty Avė and Grant lt 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski.

2809 Penn Avi
Pa.! J. Katkus. 

2204 Eorbe* Wl 
Pi.: F. Tevlovich,

2228 Tustia ti

Pittsburgh.

Pittsburgh,
Ouąuesne, Pa.: K. Lldeka,

RAKANDAI

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubą)- 
springsais phonografą, 2 Jewe 
point.s, ir recordus, taipgi puikų pi 
aną 10 metų gvarantuotą ir ir kr 
lėtą rakandui už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota I 
mėnesiai. 1520 N. Western Ava.. 
Chieago, TU.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa 

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $12o.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė 
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven* 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija uz $115 ir $225 Victrola si 
brangiais rekordais už $60.00. ši* 
vra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patilti nežiūrint kur jus gyvr 
nat. Viskas vartota vos 9 savaite* 
Parsiduos taipgi po vieną. Atslšau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 192? 
So. Kedzie avė., artį 22-ros gatvės 
Oiicago. III.

JAUNA PORA turi parduoti pui 
kų seklyčios setą, tikros skuros, di 
vopus, $9.00; misinginės lovos, $22 
komodas, $12.00; valgomojo kambs 
rlo setas,. $250.00 victrola, deimentl 
nė adata ir rekordai $55, $850.01 
player piano už $210.00, Vartoj) 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd. 

irti Kedzie Avė., Chieago

1 RANDAI
ATIDUODAMA HANDON I kam- 

bariu fintas su šiluma ir sufornišiu 
dėl jaunos arba senos poros tik be 
vaikų, ir tik geriem žmonėm. Randu 
labai pigi ir geroj vietoj. Kreipkitės 
tik vakarais pas: M. C. MARKUS, 
650 N. Trumbull avė. . Chieago.

TeL Garfield 3116

TURIU DEL Išrandavojimo 4-rių 
kambarių fiala, su rakandais. Kam
bariai tinkamu mažai šeimynai. Iš 
randavoju už visai mažą primokėji- 
mą. Juozapas Adomaitis, 
3636 S. Union avė., Chieago.

NAMAI-ŽEME

NAUJAS t ir 4 kambarių mūrinis 
nutiuis prie 39-tos nutvos arti Ci-uno 
cliriit uviij. dvieili lovom miegamieji 
kambariai, maudynės, karštam van
deniui kubilai, kieto medžio grindis, 
china klozetai, gatvė ištaisyta ir iš
mokėta. $3650.00 grynais pinigais. 
Suteiksime didelę paskolą pirkėjui.

MCDONNELL, 
2630 \V. 38 St., Chieago, III.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

LiMkinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chieago, Iii 

\. LALIS, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chieago, 111 

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chieago, IR 
JULTA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St., Chieago, III

RYTMETINES ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1717 North Avė.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noblc St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st. 

M7 Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1821 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

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

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 15tn st.. Cicero, Rl. 

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

Raštininkas — A. Rinkevičius, 
1681 Milwaukeo Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Mihvaukee Avenue. 

tždinikas G. Katilius,
1685 Milwaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Mihvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
JUčią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

------ >
LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 

PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 W. Flournoy St.

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

A. K. Karoblis, prot. rašt.įlinkas, 
807 S. Spauiding avė.

Wm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd.

arding Avė.
l‘ II ii   — ■■ II —

azutias, iždininkas.
1501 S. II

GHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1619 Girard St.

V. r<i-io«1i.s, imti, i-;kštinii>k:<s.
10-19 N. Mar.sl>fi«‘l<l avė.

K. Cepukas, iždininkas,
1648 \V. Division st.

A. Monlvidus, Daktaras.
3332 W. North Avė.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA: 

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

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

T. Pabarškienė, nut. rašt. 
3429 VVallaee str.

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

E. Šatkauskienė, iždininkė, 
3123 S. Halsted st.

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

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

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So Emerald avė 
P. Balickicnė. nut. raštininkė.

3443 So. Union Avė.
K. Paberelvtė, finansų raštininkė. 

1315 Girard St
D. Girdvainicnė. iždininkė.

3255 So Halsted St 
M. Dundulienė, kasos globėja.

1915 So. Halsted St 
A. Kubutlenė. kasos globėja.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, AVIS. VALDYBA

Juozas Rakauskas, pirmininkas, 
1424 So 10th St. 

Pranciškus Makarevičin padėjėias, 
1618 Huoran Avo.

Motiejus Baltrušaitis, prnt rašt.. 
1602 Indiana Avė. 

Tustinas Taukevičia. turtu rašt., 
1023 Brnadway avė. 

Antanas Pulką, iždininkas.
1128 N 8th St.

Andrius Jakučionis iždn globėjas.
1424 So 10tb St.

Antanas Dielininkaitis. iždn globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka.
1309 Broadv/'ay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirma 
nėtnvčia kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

LIETUVIU KRTAITRIU KT.nTRO
S. P. VIRŠININKU ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, nirmininkas.
1965 Fvergreon avė.

M. Žukas, vice-nirmininkos.
1608 W Nnrth A ve.

J. Kalpokas, prnt. rniHninkas.
1830 Wtihansln avė.

V. Briedis, fin rpšttninkns.
19J0 N Mnrshfield avė.

Tur. Kalninė, iždininkas.
106A Fvprvroen avo.

G. Moldenhaner <1»»ktar«s-kvntėias.
1554 W Chieago avė.

PALAIMINTOS TIFTITVOS
R T.inbinas. pirmininkas. 

0190 W
J. Petrauskas, pirmininko nagplhln

664 W 18ih Sfrp»f
A. Tnmkcvičia. nutnr raštininką* 

1048 tJtring
Pran. Miklhinn’s turtu raštininkas 

iena Uninn Avė
T.. Kasper. iždininkas 

3117 Sn Wontwnrth tve

DR-HV? 1 TKTHVGg M VI f T()JŲ 
VALDYBA mm METAMS

i 
(.. nm-lio. ..irmlni.ik us 

,b.fr.>r«nii st. «''liieaKo.

A. Leklllckns, įdrmiidnkns.
Wi»«t 17)I» **G*°et.

P. Orlauskas. n”’s»»'i«nn ruiRninkas, 
93'lg So Aidmri) ąve. 

VV. J. Bllišls. fimo’so rrtMIniiiVuę, 
onn io»h St.

A. Strole, kont»,“l5“’M*»«-n»i-‘5nhAas 
•>n«ų s.,. Peorla St.

J. Artlšimskns, iždininkas, 
3253 So. Halsted St., Chieago.

Avė.

Ava

Ava

Lawrenc4j Mass.: P. A. Jotui 
144 Elnį Street

Mlontello, Mass.: B. P. Miškiuis,
35 Arthur Si

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

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

Montello, Mass.: K. Puodžiūnas.
135 Aiues

I.onvcU, Mass.: J. Baumill.
50 Charles 

Lawrence, Mass.: A.

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur Si

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Scranton,

Scranton,

306 HamUton av» 
Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson Bi 
Pa.: Pctrikys J,

Ct. and Albright Av*

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas.
452 W. Lepnari K 

Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviče, 
2707 \Vashington Av»

INDIANA VALSTIJOJ:

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

Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 
3727 Dcodor St

Gary, Ind.: V..Vaičilmtis,
Box 122 Tolleston StatUI

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadway

WISCON8IN VALSTIJOJ:

Si
Si

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park Si

Racine, Wis.: Tony Vegcla, 
237 Lafayette ava

Racine, \Vis.: Geo. Miškinis, 
, 601 Grand Avė.

CONNECT1CUT VALSTIJOJ:

N. J.: D. n
P«t.noB.N.I.:A.AttlndbwwM 

N.w.rk, NJ.: P. ™WalDtrt ,t 

B.,onn., N. J.: Ą.^ęh^rtzbarg..^

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

Conn.; V. Kelmeli!,
62 Lewii Bl 

Conn.: J. Pruselaitia,
775 Bank Bk

7. Vaitkeviviaa, 
286 Wallaca Bš

Bridgcport,

Tarrington,
Waterbury,
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivi

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ!

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

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, Chieago, Ui.

1840 So. Halsted St.,

Moralybės Išsivysimas •
Kad pažinti atba būti to žodžio prasmėje 

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

Knygelę paraše U. Krzy~wicki. Sulietuvino

Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Chieago, Ilk


