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Vokiečiai tebsiveržia Rusijon
Vokiečiai paėmė Rovno

Minskas irgi paimtas
Vokiečiai suėmė daug belaisvių 

ir karės medegos
VOKIEČIAI PAĖMĖ 

ROVNO
VOKIEČIAI VERŽIASI VI
SU ŠIAURINIU FRONTU

Virš 9,000 belaisvių ir daug 
karės grobio paimta.

Turkai irgi pradeda rodyties.

Rusai bėga viską palikdami.
Vokiečtai eina priekyn

Km ton i jo j.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, Febr. 22, 1918, 
hs reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERL1NAS, vas. 21. — Ru
sijos miestas Rovno liko apva
lytas nuo rusų ir daugiau kaip 
1000 vagonų su reikmenimis, 
jų tarpe maistu ir aeroplanais, 
liko paimta.

Karės ofisas taipgi skelbia, 
kad 1.353 kanuolės ir tarp 4,000 
ir 5,000 sunkiųjų automobilių 
liko atimta iš rusų. ' Apie 425 
oficieriai ir 8,700 kareivių suim-

innster «il Ctiieax<>. Febr. 22, 1918, 
as reąuired hy the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 21.
Čia gautosios žinios parodo, 
kad vokiečiai‘eina visu frontu 
linkui Vitebsko, Minsko, Psko
vo ir Bevelio.

Panedūl.i vokiečiai aviatoriai
4 C

buvo užpuolę Režica. Numesta 
daug bombų ir keletas žmonių 
užmušta. Užpuolikai nuskrido 
linkui Dvinsko.

Novyja Viedomosti sako, kad 
vokiečiai užėmė Molodečno, 
svarbią geležinkelių kryžkelę į 
šaurvakarius nuo Minsko.

Pravda rašo, kad austrai pra
dėjo veržlius Ukrainos fronte.

VES NEREGULIARŲ 
KARE

Raudonoji Gvardija gins 
Petrogradą

Vokiečiai tebesiveržia priekyn 
rytų link tarp Dvinsko, Rovno 
ir Pinsko ir užėmė svarbias ge
ležinkelių stotis. Vokiečiais ko
manduoja gen. von Linsingens.

“Mes taipgi apvalėm šalį nuo 
priešo ir paėmėm belaisvėn ge
nerolą ir kelis divizijų koman- 
dotuojus”, sako vokiečių karės 
ofisas.

Vokiečiai perėjo per Wenden, 
55 mylios į šiaurryčius nuo Ry
gos, ir dabar yra prieš Wol- 
man, 70 mylių į iaurryčius nuo 
Rygos.

Vokiečių pulkai nuo Mėnesio 
salos persikėlė per Mėnesio per- 
laką ir Įėjo j Estoniją, užimda
mi Leal.

Kitos spėkos, eidamos Rygos 
įlankos pakraščiu, pasiekė Per- 
nigal ir Lemsal.

Rusai viską palieka.
Vokiečių spėkos bando per

kirs Liepojaus - Rovno *gek*- 
žinkelį. Rusai traukiasi be jo
kio priešinimos, palikdlami visą 
karinę medegą ir amuniciją.

Turkų kareiviai pasirodė ar
ti Trapesundo ('l'rapesund gal
būt reiškia Trebizondą, svarbų 
Juodųjų jurų fortą, kurį rusai 
senai buvo užėmę. Jis yra A- 
zijos 'l'urkijoj).

Kaip puolė Dvinskas.

Tik už dviejų valandų po per
traukimui mušiu vokiečių ka
reiviai įėjo į Dvinską. lai bu
vo vasario 18 d., 2 vai. po piet, 
kada vokiečių patruliai netikė-

VOKIEČIAI SU LENKAIS 
PAĖMĖ MINSKĄ

Rusai renka armiją prieš 
vokiečius

True translation filed witu the post- 
inasler at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as re<iuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, v. 21. — 
^Uauta žinių, kad lenkų legionai 

ir vokiečių kareiviai užėmė Mi
nską. >
Minskas yra sėdyne to paties 

vardo gubernijos. Jis yra ma
žiau kaip 150 mylių atstume į 
vakarus nuo Vitebsko, kur, sa
koma, gen. Bončbrujevič kom 
centruoja Rusijos armijas pasi
priešinimui vokiečių besiverži- 
mui.

Komanduotojai visuose fron
tuose sustabdė demobilizaciją ir 
telegrafavo Petrograo karei-

ėmė geležinkelio stotį ir kitas 
svarbesnes vietas.

Tik mažesni susirėmimai su 
bėgančiais kareiviais įvyko. Ra
udonoji Gvardija nedarė jokio 
pasipriešinimo, kuomet gi arti
lerija ir pėstininkai buvo demo
bilizuojami ir visai neprisiren
gę mūšiui.

Bandomai evakuoti miestą 
buvo uepasekmingi. Daug sun
kiosios artilerijos ir daugybė a- 
inunidijos pakliuvo į vokiečių 
rankas. Civiliai gyventojai ne
suspėjo išbėgti.

Vietinės Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos komisarai 
bandė išbėgti persirėdę karei
viais, bet buvo vokečių sumti.

VOKIEČIAI EINA LIN
KUI PSKOVO

Austrai irgi pradėję veikti.

viams:
“Atlikite savo pareigą; ginkite 

rcvoliuci ją.”

BE B LINAS, Vasario 21. — 
Vokiečių kvatiera šį vakarą pa
skelbė, kad vokiečiai įėjo į Min-

legrafu utarninko j’ytc, 5 vai. Į Džiaugiasi kardo darbu. 
Išpradžių Vokietijos bevielinė ... . ., .i Grafas von W(‘.slarp, konser- stolis rodė palinkimą atsisakyti . . I ¥ _ ..... * , valyvų vadovas, uzgvre sutartipriimti pranešimą, bet pagalios' U, . . ,¥ . ,¥_ ’ . . su Ukraina, sakydamas:uz 4 valandų praneša apie pn-; 4<r. .. , .* j Ji gailaus sulaužo anglų-a- 

merikielių blokadą ir pašalina 
pavojų Turkijai nuo Rusijos sva 
jonių apie užkariavimą Kons
tantinopolio.“ Jis užreiškė, kad 
nusileidimai,- kokie padaryti 
Ukrainai apie atlyginimą už už
laikymą karės belaivių, neturi 
būti padaryti Didžiajai Rusijai 
ir Rumunijai. Jis tęsė:

“Geras Vokietijos kardas yra 
vėl darbe. Mes sveikiname grei
tą nuosprendį lame dalyke ir 
pasitikime, kad armijos koman
da atliks savo uždavinį.“

Apie Lenkiją grafas VVestarp 
pasakė, kad ji nesirūpino laimė
ti ■ !<• i Iii i y l>ę- sitvii'ii ritinėli I

linija su centralinėinis valstybė
mis. Kadangi negalima pasili-l

ėmimą.
Bolševikų vadovai laikė pa

kartotinas konferencijas utar- 
ninke ir vėliau po plet gavo Vo
kietijos atsakymą atsisakantį 
priimti bevielinį pranešimą ir 
reikalaujantį, kad į Dvinską bu-

True translation filed witn tne post- 
niaster at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS. Vasario 21.
Bolševikų vadovai sako, kad 

jeigu vokiečių besi veržimas tę
sis, jie gins Petrogradą su pa
galba Baudonosios Gvardijas ir j? 
trukdys vokiečių besi veržimą
dūmą kare. Jokių pienų apie 
miesto evakuaciją nepadaryta.

Bolševikai sako, kad ši kare 
yra nauja, o ne sena ir pastatys 
prieš vokiečius suvienytą fron
tą,. Jie mano, kad Rusijos pro
letariatas įstegs tęsti kovą.

Laikraščių nuomonės apie vo
kiečių pienus yra 
Kuomet 
no. kad

nevienodos.
nekulie laikraščių ma-

mano, kad tas neatsi-
tiks. «

Gen. Januškevičius, buvęs vir
šininkas generalio štabo, liko 
nušautas bevedant į kalėjimą 
Baudonosios Gvardijos nariu. 
Sulig to nario, kada jam pasa
kyta, jog jis bus vežamas Petro- 
gradan, generolas bandė paimti 
revolverį, kad nusižudžius ir ta
da jis liko nušautas.

DVINSKO PUOLIMAS 
PRIVERTĖ RUSUS TAI

KINTIES

Nutarimas taikinties priim
tas vieno balso didžiuma

Debatai tęsėsi visą naktį

Truc translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 21.
— Darbininkų ir kareivių atsto
vų nutarimas priimti vokiečių

no balso didžiuma, po karšių 
debatų, kurie tęsėsi visą panedė- 
lio naktį.

Didelis slaptumas buvo užlai
kytas apie tą susirinkimą, kuris 
kelis sykius buvo uždarytas, 
kad bolševikai ir social-revoliu- 
eionieriai galėtų atlaikyti savo 
partijų pasitarimus. Abiejose 
partijose vėl buvo pasidalinimų 
tame klausime.

Premeiras Leninas, Trocki,

vų kalbėjo Tarybos susirinkime. 
Karininkai išaiškino negalimy
bę rimto pasipriešinimo, bet ne
padaryta jokio nutarimo, kol 
negauta žinios, kad vokiečiai le
ngvai pafmė Dvinską ir veržiasi 
priekyn visu frontu. Ta žinia 

| pasiekė Tarybą anksti utarnin-
True translation filed with the post-
master at (Jūcago, Febr. 22, 1918,
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, vas. 21. — Reu-' ko rytą ir privertė delegatus bal- 
iš Petrogrado šuoli už taiką.

Prieš paėmimą Dvinsko, Leni
nas, sakoma, priešinosi taikai, 

į ragino padaryti 
| laiką, bile kokia kaina, kad ga-

terio telegrama 
sako, kad vokiečių kareiviai, 
kurie paėmė Dvinską, eina lin- 
t • f A I 10A __ 1* . t 'kui Pskovo, 180 mylių į pietva-. bet pabaigoj 
karius nuo Petrogrado. Jie tai- • ,
pgi užėmė Hansai, Estonijoj, o Įima butų sutvarkyti Rusiją, 
jų kavalerija grūdasi linkui Mo-' Paskelbimas apie Rusijos .nu
gi levo, buvusios rusų vyriausios tarimą priimti Vokietijos sąly- 
kvatieros. gus liko pasiųstas bevieliniu te-

Vokiečiai išsodino ka= 
riuomenę Finlandijoj

Austrijos karalius grasina karė 
stoviu

mui apie taiką.
Rusijos laikraščių nuomonės 

apie Tarybos nutarimą yra pasi
dalinusios.

Pravda sako, kad kareivių ir 
darbininkų atstovai vėl parodė

išpildyti savo prižadą, ir nežiū
rint ar vokiečiai priims pasiuly-

moralę pergalę.

vikai privedė dalyką prie begė
diško galo ir parodė save avan- 
turistais, norinčiais bile kokia

giškume su Vokietija, rytiniai

VOKIETIJOS SOCIALI
STAI SKELBS CIVILE 

KARE?

True translation filed with Ibc post- 
master at Chicago, Febr. 22. 1918, 
as rectuiįvd by the act of Oct. 0, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 21
Didele didžiuma balsų bolše

vikai ir kairieji social-revoliuci- 
onieriai, nariai centralinio pildo-- 

[mojo komiteto, nutarė ginti 
Petrogradą visomis jiegomis. 
Svarstoma apie visų darbininkų 
mobilizaciją.

Smolriy institutas gavo prane
šimą. kad jei didžiumos socia
listai nepertrauks ryšių su Vo
kietijos valdžia, nepriklausimie- 
ji socialistai pradės eivilę karę.

karinio saugumo reikalavimais.

Socialistu nuomones, v
Nepriklausomasis socialistas 

Gebrg Ledebour pasakė, kad su
tartis su Ukraina yra nepriim
tina jo partijai, kadangi “keliuo
se svarbiuose dalykuose ji prie
štarauja žmonių apsisprendimo 
teisei“. Jis užreiškė, kad len
kai ta sutartim yra
prie nuolatinių \ nesutikimų 
Vokietija.

Socialistų vadovas Dr. Eduar 
David pasakė, kad bolševikų nu
tarimas priimti Vokietijos tai-

stumiami
su

taika su visa Bosija galbūt bus 
įgyta ir karinis veikimas ryluo-

Debatams užsibaigus sutartis 
atiduota reichstago didžiajam 
komitetui.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
IŠSODINTI FINLANDI- 

JOJ

AUSTRIJOS KARALIUS
GRASINA PALEISTI

PARLAMENTA

Vokiečiai išsodino Vasoje 
buvusius jų armijoj finus.

Paskelbs kares stovį.

Eisią ant Viborgo

True translation filed -witl> the post- 
niasler at Chicago, Febr. 22, 1918, 

as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
HAPARANDA, Švedija, Vasa

rio 21. — Keturi laivai iš Vokie
tijos atvyko į Vasa, Botnijaus į- 
lankoj, a t veždami finų kareivius 
tarnavusius vokiečių armijoj, 
taipgi daugybę vokiečių liuos- 
norių kareivių. Laivai taipgi 
atvežė daugybę kanuolių, kulka- 
svaidžių, šautuvų ir amunicijos.

Sakoma, kad tie kareiviai pa-

Tammerfors ir Viborgą.
(Vašu, kitaip vadinama Niko- 

laištadt, yra vakarinėj Finlandi- 
joj).

Amerika reikalauja tvarkos
STOGKHOLM, Vasario 21. - 

Čia gautieji iš Hėlsifors laikraš
čiai sako, kad Amerikos genera-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICH, Vasario 21 d. — Iš

karalius Karolius persergėjo 
parlamento vadovus, kad jis 
paleis parlamentą ir valdys šąb 
pagelba karės stovio, jei parla
mentas nepriims kares hiudž - 
to.

REIKALAUJA KONFIS
KAVIMO TURTU

Reikalauja, kad verti turtai 
į virš miliono dol butu kon

fiskuoti.

True translation filed wi(h ibe 
niaster at Chicago,’ Febr. 22. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. ii. 1917,

HELENA, Montana, Vas ri i 
21. — Montana butas vakar pri
ėmė bendrą rezoliuciją į kong
resą, reikalaujančią, kad šalis

lis konsulas pranešė socialistų (padarytų konskripciją visų tm
ministeriui Tokoi, kad Finlan- 
dijoj turi būti įvesta tvarka, pir
ma negu Amerika leis siųsti 
maistą. *

REICHSTAGAS SVAR
STO TAIKOS SUTARTI 

SU UKRAINA
3,000,000 ŽMONIŲ BA

DAUJA

600 ŽMONIŲ ŽUVO

tų virš $1,600,000 padengimui 
karės išlaidų.

Taipgi priimta rezoliucija, 
reikalaujanti kongresso, kad la- 
sis duotų galę prezidentui nu
statyti kainą ant nekuriu grudų 
maišų, virvių ir ūkės padargų.

Nacional liberalai reikalau
ja, kad rusai atiduotų Fin- 
landiją, Estoniją ir Ukra
iną.

Armėnijoj, Turkijoj Syrijoj 
Persijoj

2,000 sužeista laike žemes 
drebėjimo REMS WILSONĄ IR 

VALDŽIĄ

Giriasi pasisekimu kardo.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917.

AMSTEBDAM, Vasario 21.— 
“Pirm atnaujinant taikos tary
bas su Trockio”, pasakė vakar 
reichstage Dr. Gustav Strese- 
mann, nacional-liberalų vado
vas, “mes turime reikalauti iš 
bolševikų pilnos evakuacijos Fi-

tos.

Ukrainos, paliuosavimo Estoni- 
jos ir Latvijos vokiečių ir pripar 
žinimo padarytosios su Ukraina 
laikos sutarties. Kol bolševikai 
neparodys savo darbais jų nuo
širdumo ,karinės priemonės jo
kiu budu neturi būt aprubežiuo.- 

Baltiko vokiečiai yra žu
domi vien todėl, kad* jie vokie
čiai. Mes nebūtumėm garbinga 
tauta, jei žiurėtumem į tai šal
tai.”

Dr. Stresemanno kalbai, pa
sakytai* laike debatų apie sutar
tį su Ukraina, buvo smarkiai 
plojama. Jis pasmerkė lenkus, 
sakydamas, kad jie nieko neda
rė kad laimėjus simpatiją vo
kiečių, kurie “liejo kraują už 
Lenkijos neprigulmybę“.

frue translation filed with the pos!- 
master at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, Vasario 21. -• 
Užrubežinių misijų presbiterio
nų taryba gavo žinių, kad 3,000,- 
000 žmonių 'l'urkijoj, Armėni
joj, Persijoj ir Syrijoj gręsia
bado mirtis.

Prie to gauta telegrama nuo 
Amerikos kunigo John L. Gald- 
well iš Tegerano ir šiandie per
duota tarybai valstybės depar
tamento. Jo įsakoma:

“Ubagų skaičius didėja Ir šim
tai vaikšto gatvėmis gailestingai 
maldaudami maisto ir kartais 
desperacijoj, užpuldami, ant api
pultųjų. Panašios sąlygos yra 
visose Persijos provincijose ir 
miestuose.“

^pkoma, kad Tegerane yra 
10,000 lokių skurdžių, kuomet 
daugclyj vietų badaujantis žmo
nes valgo padvėsusius gyvulius. 
Mir|ingumas tarp vaikų pasi
baisėtinas.

| True translation filed with the post- 
iniaster at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Į AMOY, Chinija, Vasario 21.— 
[Vėliausi pranešimai iš Swatow 
[sako, kad ten ištikusiame že- 
Įmės drebėjime 600 žmonių už
mušta ir daugiau kaip 2,000 su- 

j žeista. Keli kaimai Amoy a- 
pygardoj visai sunaikinti.

Illinois angliakasiai prižad 
savo paramų.

110 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO

Viduržemio juroje.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Vasario 20. — O- 
ficialiai paskelbta, kad ant Vi
duržemio juroje vasario 1 d. tor- 
peduoto laivo La Dives žuvo 110 
žmonių. Submarinos nematy
ta.

1,000 šeimynų užnuodyta.

PEORIA, 111. Vasario 21. — 
Daugiau kaip 1000 Peoria šei
mynų pranešė sveikatos depar
tamentui, kad pokelis jų narius 

JOLIET, Vasario 21. — Vie-Įliko nesuprantamai užnuody- 
nas žmogus žuvo gaisre, sunai-Įtais. Priežasties nesurandama, 

Dar niekas ne- 
Nuo- mirė, bet daktarai turi daug da

rbo.

žuvo gaisre.

kinusiame Micbigan, Central gc-jVanduo tyras, 
ležinkelio “roundhouse’’.
stoliai siekia $85.000.

True translation filed with the 
niaster at Chicago, Febr. 22, 
«s required by the act of Uct. 6.

PEORIA, III., Vasario 21. - 
United Mine Workers of Illinois 
konvencija šiandie pasiuntė te
legramą prezidentui Wilsonui, 
prižadančią jam visą paramą 
laike karės. Jie užtikrino pr - 
zidentą ,kad jie pasiliks prie 
darbo ir visais galimais budais 
gelbės valdžiai.

1918

Bedarbiai panedėliai pa
naikinti.

True translation filed wl|h the 
mastčr at Chicago, Febr. 22, 1918, 
as reąuired by the act of'Oci. t>. 191'

BOSTON, Mass., Vasario 2(1. 
šiąnakt nutarta panaikinti be-, 
darbius patiedėliuos Naujoj An
glijoj.

žuvo darbininkų

PHILADELPHIA, Pa. Vasario 
21. — Keji darbininkai užmušti, 
ir daug kitų palaidota griuvė
siuose, sugriuvus ties Nog Island 
Pennsylvania geležinio lio tiltui.

Skaidykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”



NAUJI E N O S, Chicago, III. Pėtnyčia, Vasario 22, 191h.
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Pirmas Koncertas ir Balius
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PROGRAMAS 
..... GRUŠO ORKESTRĄ

“Naujienų’’ Redaktorius, I)rg. P. GRIGAITIS

. p-lė O. KALVAIčIUTfi ir 
I- A J ŪSAS.

Rengia L. M. P. S. A. 94a Kuopa, įvyks 
SUBATOS VAKARE, Vasario 23, 1918.

MELDAŽIO SVETAINĖJ!^ 2212 VV. 23rd Place, Chicago
Pradžia 7:30 vai. vak.

Laisvosios Rusijos himnas ..........
Kalba ................... “F'
Lietuvių Socialistų Vyrų Choras.
Dialogas: ■“Gyvenimas ir Viltis’’ .
Latvių Socialistu Choras.
SlyKU Orkestrą f-mos J. L. S. L. Kuopos.
Lietuvių Socialistų Vyrų Kvartetas 
Monologas: “Motinos Ūkimas’ .. 
Choras LSS. 138 los Kuopos. 
Kalba ..................................................
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.
Solo ......................................................
Monologas ..........................................
šokiai ..................................................
L.M.P.S. 9-tosios Kuopos Choras.

p-ia KEMEŽ1ENP.

KL. JUBGELIONIS......... P

... p-lC O. BUDAUSKAITft

.............................I. BUHAGAS
p-lC ALDONA NOHMONTA

■ L.S. Sąjungoje
XI RAJONAS

Naujienų 42 numery j buvo

kalbėsianti šiose vietose: vasa 
rio 20 d. Saginavv, Mich.; 22—2.‘

Padaryta tame pranešime 
stambi klaida, kuria čia alilai-

jono kuopų žiniai, kad dgė Pet 
rikienė kalbės sekamai:

10 ir 11, vakarais, Akk 
ron, O.
13 ir 14, vakarais, Clc- 
velande.
15, jeigu vietos draugai 
surengs, tai kalbės LiJ- 
ma, Ohio.
10, vakare, Toledo.
17, 18 ir 19, Detroite, 
Mich., įvairiose miesto

20, vakare, S. Suginaw
22 ir 23, vakarais, Grand 

Ralpids, Mich.
21, po pietų, Muskegon, 
Mich.

jos maršrutus XI Rajone. Drau
gai ir draugės, sukruskite suren
gti dgei Petrikienei prakalbas

kad butų surinkta kuodaugiau-,

dui.

Atsišaukiu ypatingai į lietu
viui gyvenančius Lima, Ohio. 
Draugai limiečiai, nepraleiskite 
progos, kad surengus ten drau
gei Petrikienei prakalbas. Pra
neškite urnai man, ką jus galėsi-

Draugiškai V. V. Vagys,

Box 177, Muskegon, Mich.

o. Mančcsteriečiai neprita
ria klerikalų-tautininkų 

seimui.

Rezoliucija.

So. Manchester, C’onn. — Lai
kytame susirinkime 13 d. vasa
rio sekančių organizacijų kuo-

apsvarstę dabartinio šaukiamo 
klerikalų ir tautininkų seimo 
klausima, išnešėm sekančią re-

VISOGERIAUSI!

Cente

Išdirbėjai f 
aug. rųš. tnrj 

kiškų ir egiptis 
sviete

tyir

Kaip matote, programas yra turtingas ir įvairus. Girti mums jo nėra 
reikalo: jis pats už save kalba.

Gerbiama publika yra kviečiama atsilankyti kuoskail tingiausiai į Šitų pra
kilnų vakarų. Tikimės, busite pilnai užganėdinti, kadangi čia dedamas trasas 
gabiausiųjų chicagiečių spėkų.

Po Programa bus linksmi šokiai prie puikios .1. Grušo Orkeslros.

P.S.: Taipgi pranešame Chicagos visuomenei, kad LMPS. 9-loji kuopa ren
gia Kovo 10 <1. prelekcijas moterims ir merginoms apie sveikatų. Kalbės D r. 
A. Montvidas, Mark \Vhilr Sųuare Parke, 29 ir llalsted gatvės. Gi kovo 21 <1. 
įvyks milžiniškas koncertas Meldažio svet., rengiamas irgi šios LMPS. kuopos.

1. Mis protestuojame 
klerikalų ir tautininkų 
mą seimą.

2. Mes reikalaujame, 
suotiims seimas butų t 
bent porą menesių vėliau.

3. Seimas turį būti šaukiamas 
komisijos išrinktos nuo visų sro
viu.*.
linu

šaukia-

kad vi- 
alidūtas

Tada galės vadintis visuo- 
semu.
Kad klerikalai ir tatinikai 

negalėtų pasinaudoti, bet butų 
duota progos lygiai visoms sro
vėms dalyvauti. Mes mielai pri-

tariniu visuotinam visų srovių 
šeiniui, bet (labartininni klerika
lų ir tautininkų .ša^kiainajain 
nepritariant. Jeigu jųjų šaukia- 
ains seimas ir įvyktų,.tai neturi 
teises vadintis visuotinu seimu.

Minėtų kuopų įgalioti dele
gatai.

M. P. Mankeliavičius,
J. J. Krauzaitis,
J. Januškevičia,
A. Birieta, J. Lukštas,
R. Zakaitienė,
M. Januškevičienė,
J. Šlapikas.

VALDIŠKI APELIUOJAMIEJI AGENTAI
Goverment Appeąl Agents

Local 
Boa r d 

1

6
7
8
9

10
11
12

15
16
17
18 
1!)
20

§

27
28
29
30
31

33
34

38

10
II

17
18

50

57
58
59
60

64

66
67J
68
69
70
71

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Telephone:

Thomas .1. Graidon, 159 North State St., 
Herbert .1 Friedman, 6 North Clark slreet, 
Daniel J Schuyier, 3!) South La Saite Street, 
Clifford G. Roe, 105 N Clark Street, 
James .1 Kelly, 69 \Vest \Vashington 
Hamilton Moses, 108 South La Šalie 
Jesse Loenhaupt, 105 \Vest Monroe Street, 
James M Sheean, 105 South La Šalie 
Charles L. Cobb, 38 S Dearborn St., 
James Todd, 108 S La Šalie
George B Selter, 29 South La Šalie Slr., 
E. D. Adcock, 910 Michigan avė.
Taylor E Brvvn, 808-140 South Dearborn 
J G Lalimer, 111 \V Monroe str., 
Chas S. Naton, 35 North Dearborų 
J P Harrold, 108 S La Šalie st 
Gale Blocki, 38 S Dearborn, 
VVilliam E Bryan, 155 North Clark, 
Frank C H iii, 74 \Vest \Vashinglon 
Frank Forter, 9206 Commercial avenue, 
C \V Tavlor, 155 North Clark 
G A Dahlberg, 1-17 E. llllh Slreet, 
Declined
F C Souhraca, 1814 S Mav Street,
I E Dankowski, 1702 West 17 Street, 
\Villiam E Lcmke, 2152 \Vest 21 Place, 
George A. Busta, 139 Nort Clark 
Joseph C. Pisha, 3101 26 Street -
E C Ilart ,3921 Wcst Jackson Blvd. 
Lasvrence \Vhillv, 3.852 W.est Jackson Blvd,

G. Eilioti 3914 West Jackson Blvd., 
Conrad, 127 North Dearborn, 
Martin, 109 South lloman avenue 
Dierssen, H South La Šalie, 
\Vunderlich, 127 Norlh Dearborn, 

J J Soli i vau, 30 Norlh La Šalie, 
George Emmieke 1351 Dean slreet, 
John T Evans. 209 S La Šalie
II R Pebbles, 7 S Dearborn
E C. O’ReilIy, 38 South Dearborn. 
D E Rumphrev, 1813 \Vcst Adams slreet, 
W J Miller, 106 Norlh La Šalie 
R B

2810 
3230 
1107 
3611
8836

8295
2150
4248
6529
1320
1381

Central 
Eranklin

Central 
Central 
Central

Main 365 
Ccnlral 5165 
Central 
Central

Main 
Central 
VVabash 
Central 

Randolph
Randolph 261

Main 935
1100

Central 4060 
Central 606 

South Chicago 194
Central 998

Ptillman 665

Canal 2737

Canal 238
Randolph
Rockvvell

Garlicld

6752

7506
9316

R.
H

R

II

Johnson, 127 North Dearborn.
Brcgstone, Judge, County Building 

\V Sherman Hay, 112 West Adatns Street, 
Chaiies Y Freeman, 209 S La Šalie str., 
W II Burgės, 69 West Washington 
J R Benlley, 718 \Vaveland 
Roberl Slade J r., 126 Alden Avenue 
\V \V Mayberry, 1109 E 61 Place, 
E J \VJutfield, 473 Deming I*lacc< 
L P Locke, Conway Building — 7 floor 
Otto C BruhJman, Cont. Commercial. Nat Bk lildg. 
E A Raymond, 3156 Elaine place, 
C E Volkman, 6656 North Ashland avė. 
E C Schoen, 1437 Calalpa Avenue, 
\Vard I’. Huston, 1156 Lunį Avenue, 
\Villiain A Iden, 561 \Vashington Blvd. 
G R Thompson, 1317 Nofth Paulina, 
Roberl J Kane, 1919 Argylc, 
R E Ik'leher, 3615 Leland Avenue, 
B II Myers, 1427 Cbristiania Avė 
z\ Ii Fabbri, 4924 N Lawndale Avė 
Frank M Padden, 64 West Randoloh, 
Ncvvton Wyeth, 53 West Jackson Blvd. 
J G Schroeder, 2123 North Washtenaw avė. 
Alex Smietanka, 69 West Washingtqn 
Lconard C Reid, 111 Wesl \Vashington, 
Chas S. \Vharton, 7 South Dearborn, • 
James \V Breen, 155 North Clark, 
Alex L. Bernstein, 139 N Clark St 
Nils Olson, 347 \Vest 63 Street, 
John H Lyte, 108 S La Šalie 
H C Calhoun, 11 S La Šalie 
llarry L Rickard, 7 S Dearborn, 
S E Themason, 7 S Dearborn 
Paul P llarris, 38 S Dearborn, 
J J Sonsteby, 19 S La Šalie, 
Robert Linu Jr., 5959 Iowa Street, 
E J Roberts, 36 Norlh Mayiield avenue, 
Geo \V Lyon .Ir., 209 South La Šalie, 
Max M Korshak. 155 N Clark /
George W. Kralovek, 2418 S Central Park av., 
T F, Le Jcune, 2434 Ilirich, 
C. J. Mulbey, 161 North Leamington,

Central

Centrui
Central

M ai n

1228

3427

2610
5115
1676

Wabash
Central

Randoluh
\Vcst 3658
Main 3004

Randolph 7693

Randolph. 3760
Harrison 6300 
Randolph 1660

Mid\vay 204 
Diversey 1911

6500
8199
1728

\Vubash 
VVellinglon 

Rogers Park
Edgewnter 2411 

llogers Park 322 
Main 1586

Rhvensvv >od 9291

9199
1925

Irving 
Monticello 
Randolph 

llyirison 283

3296
1270

Ramlolnh
Frųnklin

Central 235f»
Central 4293F

Randolph 
Wentworth

Randolph 
Central 

Randolph 
Central 
Central

3159
2951

Main 935
4054
1825
2929
2018
7026

1350Wnbash
Central 403 

Lawndale 
Belmdnt 

Columlms

9779
291)2
2966

DAKTARŲ PATARIAMOSIOS KOMISIJOS
Medical Advisory Boards

BOARI) NO 3A
List A. HEADQUAHTERS ST. JOSEPH’S HnsplPd ”IOH Burlington Slr., 

Chicago, Serving Local Boards 18. 19. 52, 53, 58, 55) amt (U).
BOARI) NO 3B

List B. IIEADQUARTERS Augustina llospital, 2013 Cleveland Avenue, 
Chicago Serving Local Boards No. 16, 17, 50, 51, 51, 35, 56, 57.

BOARI) NO 3C
List C. HEAI)Ql’ARTERS Cook Countv Hosnital. llai|*ison and Wood 

Sts, Chicago Serving Local Boards 36 37, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 35 66.
BOARI) NO 31)

List D. IIEADOUARTERS COOCK COUNTY HOSPITAL Serving Locals 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45, 81, 82, 83.

BOARD NO 3E
List E. IIEADQUARTERS Presbyterian llospital Congrrss and \Vood 

Sts., Chicago Serving Locals 29. 30. 31. 33, 33, 34, 35, 61, 62, 63, 64.
BOARI) NO 3F

List F. IIEAI)QUARTERS \Vesl Suburbau Hosnital, Ausim Avenue and 
West Ontario sis., Serving Locals 78, 79, 80, 84, 85, 86.

BOARI) NO. 3G
List G. IIEADOUARTERS SI. Luke’s Hospital. 1431 Midiigan avenue 

(\Vhite reg) Provident llospital, 35th and Dearborn Street s (t’Alor- 
ed reg) Locals 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8. 9. 10.

BOARI) NO. 31!
List II. IIEADOUARTERS Wesley llospital, 241!) South Dėmimi n Slreet 

Locals 11, 12, 21, 22, 67, 66.
BOARI) NO. 3.1

List .1. HEAI)QUARTERS Michael Reese llospital 29lh and (irovcnlaml 
Locals 13; 14, 15, 16, 17, t8, 19, 20.

BOARI) NO. 3J 
t List .1. 2nd HEADOUARTERS En«leowod llospital 6001 Green Street, 

Chicago Locals 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77.

JURGIS WASHINGTONAS
Pirmasis Prezidentas Suvienytųjų Valstijų Amerikoj, įsteigė Laisvą Ameriką, 

o mes, lietuviai, įsteigkime Laisvą Lietuvą.
DIDELĖS PRAKALBOS įvyks JURGIO VVASDINGTONO Gimimo dienoje,

Vasario-February 22, 1918
Pčtnyčioje, 7:30 vai. vakare. INŽANGA DYKAI

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place
MILDOS SVETAINĖJ, 3138 So. Halsted Street.
ELIJAS SVETAINĖJ, 4600 So. Woud Street.
BAU KAUS SVETAINĖJ, So, Englewood. •,
SOKOL IIALL, 1730 S. Jefferson St., VVest Side.
STRAVINSKO SVETAINĖJ, 1709 No. Paulina St.,
KUČINSKO IR RUSECKO SVET., 8756 Houston avė., So. Chicago, UI.

Šiose prakalbose bus gvildenama ir apkalbama: 1) Kaip ir kas kariavo ir su
tvėrė šią šalį laisva. 2) Kodėl ir kaip Lietuviai turi kovoti, kad sutverti savo 
tėvynę Lietuvą laisva. Kviečia visus Chicagos Draugijų Sąryšis ir

Chicagos Lietuvių Taryba.

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, ku 
tikrai pagalbi nuo visokiu kentėjimų ir skausir

Dabartines gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingmno. Nesi
duokite apgaut buklastuotais vaistais, parduodamais 
6ž pigesnę ęienią 
Šią seną tikrą visuomet tokiame 

Pirkdami žiūrėkite, kad 
Butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
,,LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAI N-EXPEL1.ERIS parduodamas visose 

Patariame 
1 gyduolių

aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. 1 
pirkt buteliuk.') už 65 centus, nes jame yia 
imai daugiau, negu už. 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

V4-HO VVaahingtcn .Street, New York

..   ii 1111 ■■ ■■!■■■■■■ mii—■■in ■ ■■ .«■>■■■ — ■m, 1 »i ■——————■

Pr a nešimas!
šiuo pranešame visoms savo senoms kosliimerčms ir pažįsta

moms, kad mes atidarome savo Šapą, kur bus siuvama moteriški pa- 
rėdniai pagal vėliausios mados, visokiems atsitikimams.

Tikriname, jog darbą atliksime geriausiai ir už pigią kainą.
Esant reikalui meldžiame atsišaukti pas:

JOZEFĄ STANKIENf ir MARIJONA ZARANKIENĖ
3239 Emerald Avė. Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Ižth St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
*514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė, h 111547 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, III.

PIRMA NEGU 1IRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, I^ntų Rėmų ir Stoginės Popieros.

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

j------------“'d
EPačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATIC 

SAVING BANK
Kapitalas ir Pervišis—j! 

$120,000.(10.
S. E. Cor. Fourth and Į 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.—1————.. į

E MOKYKLA
Jeinorltfreitaiirpaseknung.il ifitnokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSyti, tai lankyk mošų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.lstoriJoa Lai Akų RaAymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

kinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted St. Chicago III

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison 81* Chicago

Jeinorltfreitaiirpaseknung.il
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KORESPONDENCIJOS
.Kadangi LSS. X Rajono kon

ferencija .bus Springfielde 10 d.

VVATERBURY, CONN.

Vietos lietuvių masinis 
susirinkimas.

Vasario 10 dienų Palace Teat-

jų Sąryšis buvo surengęs didelį 
masini susirinkimą, kuriame 
kalbėjo net penki kalbėtojai, tris 
lietuviai ir du amerikonu. Bu
vo žadėjęs dbr kalbėti miesto 
galva, bet neatvyko.

Pirmiausia kalbėjo F. Bago
čius, angliškai, paskui kunigas 
Žilinskas, taip jau angliškai; to
liau du amerikonai advokatai, 
inžinierius Naruševičius, ga
baus vėl kunigas Žilinskas ir 
Bagočius, lietuviškai.

Lietuvių kalbėtojai kalbėjo, 
žinoma, apie lietuvių reikalus, 
apie jų darbus, apie partijas, 
apie vienybės reikalą, apie Lie
tuvos padėjimą, nagrinėjo politi
nius ir ekonominius klausimus,

Kalbėdamas apie išgavimą 
laisvės Lietuvai, Bagočius tvirti
no, kad klystų tie, kurie tiki, 
kad tų laisvę galima išgauti lan
džiojimu pas visokius didžiūnus 
ir valdonus.. Laisvę kaip Lietu
vai taip ir kitoms tautoms išgau
siu tik susipratę darbininkai, 
viso pasaulio proletariatas.

Buvo pagaminta ir susirinki
mui pasiūlyta priimti rezoliu
cija, kurioj nurodoma, kad Lie
tuva per amžius buvo skriaud
žiama kaip iš rytų,taip iš pietų ir 
•vakarų, ir kad dabartinis mo
mentas yra toks, kur ji, kaipo 
tauta, turi užreikšti savo ateities 
gyvenimų ir kokį pamatų padėti 
jos savarankiam pietojimuisi. 
Rezoliucijų skaitė Bagočius, pir
ma anglų, paskui lietuvių kalba. 
Susirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie du tūkstančiu žmonių, vien
balsiai tą rezoliuciją priėmė. Nu
tarta viena jos kopija pasiųsti 
prezidentui, o kita vielos spau
dai.

rus iš 116 kuopos. Režisorium 
yra d. F. Matuzas.

L.M.P.S. 17 kuopa paaukojo Kovo, tai nutarta tą dieną sii- 
$10 LSS. Apsigynimo Fondui, o I rengti antras prakalbas kaipo 
susirinkime vasario 3, dgei M. pažymėjimą metinių sukaktu- 
šimkienei davus įnešimą, visos vių nuspyrimo Rusijos krauja- 
dra uges pritarė ir didžiausiu I laki o caro nuo sosto. Taipgi 
nuoširdumu paskyrė 10 dolerių I surengti tą pačią dieną ir pasi- 
dovanėlę musų gerbiamai rašy- Į linksminamo vakarėlį prieini— 
tojai ir veikėjau senelei Žemai-linui atvykus i tjRa j. konferen- 
tei. Dovanelė tapo tuojau jai Į cijou.draugų delegatų.
pasiųsta per Naujienų Rcdakci-I Nutarta pršsidėli prie lai k Hi
lą. —Gruzdieti^, ščio “Laisvės“,Bendrovės ir. 1111-

$10 gauta ir perduota gerb. įpirkta serą $10 vęrlės. , • 
Žemaitei. —Red. | Nutarta pareikalauti iš LSS.

Pild. Komiteto, kad jis pasirū
pintų gauti ,u£ organą by kurį 
musų lietuviškų socialistiškų

L.M.P.S. 24 kuopa savo mė-1 laikraščių j vietą “Kovos“. Bu- 
nesiniame susirinkime, vasario Į vo kalbėta ir apie Lietuvos kla- 
10, iš savo kasos paaukojo $30, usimą.
o nares nuo savęs sudėjo dar kc-1 ktinimu atmetė paskelbtą sa il
timis dolerius su centais LSS. vališkai klerikalų neva “visuo- 
Apsigynimo Fondui. I tino seimo“ rengimą ten kur

Bet, draugės narės, jeigu mes I VVasingtone ar Ncw Yorke.
aukojome Rusijos revoliucijos LSS. 29 kp. pritaria visuoti- 
reikalams, laikraščiui Laisvei irĮnam progresyviškų lietuvių da- 
L. S. Sąjungai, ar nebūtų gera 
sušelpus taipgi ir musų gerbia
mąją rašytoją, senelę J. Žemai
tę, paskiriant iš iždo bent ko
kius penkis ar dešimt dolerių, o 
taipjau neužmirštant ir Lietu
vos šelpimo Fondo? Musų kuo
pa yra duosni ir labdaringa, bet 
nereikėtų ir kitų užmiršti.

LMPS. 24 kp. narė B. V. J.

CLEVELAND, OHIO.

truksta. Darbai, pramonija, su
sižinojimo priemonės -v viskas 
suirę.’ Minių minios bedarbių, 
žodžiu sakant, padėjimas labai 
blogas ųplamai, o tremtinių blo
giausias. —Jonas Mažeika.

Californijos padangėj
{San Pedro ir Los Angeles).

San Pedro stovi ant pat Pa- 
cifico kranto. lai nedidelis 
miestelis, 28 mylios į pietų va
karus nuo L(js Angeles.

Darbų mažai, apie pora laivų 
dirbtuvių ir šiaip maži lentų iš-

$2.95 Jums Parodys Europos karę
Ar jų, žinote, luu tai yra kurd? Ar jųn žinote, kokiame .wnibai«6tina- 
mo padėjime Junų broliui dabar ten gyvena, kaip jie kariauja ir ken
čia, būdami Bužebitaia žrapneliaia ir kartais tokiame padėjime jie ifi- 
bunu kiauras dieuaa ; kančiose ir alkyje jie turi mirt snieguose ir šal
tyje baisiame karėa laukia.

Klek jų* ten ne<kaitytumė£ laikraščiuose, magazinuose: nežiūrint 
kiek jįjH paveikslų nepamatytumėt,*jus niekuomet negausite tokio gero 
auprntlinb iš jų, apie tai, kas tai yra karė, kaip iš pamatymo paveik
slu iš musų aparatų. Tai nėra atereoskopas, neigi mikroskopas, ku- 
r <• vien tik padidinę, paveikslus iki žinomo laipsnio. Sis yra apara
tas taip vadinamas Puri chro Seope. Kuomet jus žiūrite per j|, jus 
matote viski) gyvais ir taip kiškiai ten viskaa matoma, kad rodosi žmo
gus pats ten Europoje botum ir pats savo akimis matytum, kas vcn 
darosi, dus busite nustebinti iš taip aiškaus permatymo. Tik tai pa- 
misiyk, kad Jus turėsite ir vartosite šį aparatu per visą savo gyve
nimų. žmonės visuomet kalbės apie karę ir jus tiems žmonėms 
lėsit<> parodyt jų. #>is aparatas parodo ne vien tik karės paveikslus, 
o ta'pgi parodo Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mirtį ir daug kitų.

Šio aparato kaina yra tiktai 12.95. Kas tik iškirps šį apgarsini
mą ir prisius jį mums, mes tam dar pridėsime dykai 100 paveikslų. 
Jeigu jų. panorėsite dauginus paveikslų gaut, Jus visuomet tokius ga
lėsite gaut pas mus už kaihą 2c už kiekvieną paveikslą ir mes |uk- 
idnnčius jų turime. Nesiusk mums pinigų iškalno, pasiųsk mums tik 
20c krasos ženkleliais, kaipo persiuntimo lėšas. lūkusius-gi jus ga
lėsite apmokėt, kuoYnct apiaikysite siuntinį. Rašykite tuojaus )>aa:

Metropolitan Novelty Co., Dep. 208,
66G North Coruenter St.. ChicaKO, III.

daugiau kalbėjo apie šios šalies 4h.
dalykus, paliesdami lietuvius 
tiek, kiek jie apie juos žino.

Kunigas Žilinskas nusiskundė, 
kad pasaulis apie Lietuvą labai 
maža težinąs; už tat, norint įgy
li Lie tuvai laisvės, sako, turime 
kiekvienas dirbti, kas kaip gali, 
žodžiu, raštu, pinigais, etc. Ra
gino pirkti, kiek kas gali. Lietu
vių Banko serų, kad sudarius 
tvirtą pamatinį kapitalą, kurs 
paskui butų pavartojamas Lie
tuvai atstatyti iš tų griuvėsių, 
kuriais ji dabar paversta.

Inžinierius Naruševičius men
kos iškalbos žmogus, bet vis dėl
to ką norėjo pasakyti, pasakė 
rimtai. Jis papasakojo apie bai
sų vargą lietuvių Europoj ir apie 
reikalą juos gelbėti. Jis ragino 
amerikiečius lietuvius mesti 
nors laikinai visus savitarpinius 
ginčus ir kovas, suvienyt daiktai! 
visus fondus ir dėti visas pustau- j 
gas, kad kodaugiausia surinkusi 
aukų badu mirštantiems savo 
broliams gelbėti. Kalbėdamas 
Lietuvos politiniais klausiniais 
jis išreiškė viltį, kad Lietuva vis 
lik patapsianti savaranke valsty
bė. Užtat, sako, dabar turime 
prisirengti. Busią daug išlaidų, 
užtat, sako, amerikiečiai lietu
viai turi apsidėti mokesčiais, kad 
turėjus kuo išlaikyti visą Lietu
vos administraciją. Reikią su
organizuoti tvirtas Lietuvos Bau 
kas, kurs galėtų teikti paskolos 
Lie tuvos žmonėms norintiems 
įgyli žemės, taip ijau visokiai 
pramonei ugdyti.

Paskutinis vėl kalbėjo Bago
čius. Vienu kitu išsireškimu pa- 
juokinęs publiką, jis paskui pa
aiškino. kaip juodu su kunigu

Vietos lietuvių bruzdėjimas 
šiuo tarpu labai pakilęs. Vasa
rio 10 buvo vienos prakalbos 2 
vai. po pietų, o vakare vėl trijo
se svetainėse buvo visokių teat
rų, koncertų — ir visur publikos 
pilna. Visa bčMa, kad vvater- 
buriečiai nestengia pasistatyti 
sau erdvos salės, kur galėtų tilp
ti bent koks tūkstantis žmonių. 
Dabar, jeigu kada atvažiuoja 
toks žymus kalbėtojas,surengia
mas koks didesnis susirinkimas, 
ar stambesnis veikalas, visados 
reikia kreiptis į svetimuosius ir 
maldauti vietos.

Waterburiečiai, pagalvokime 
apie įsigijimą nuosavos geros 
svetainės!

—Boblaukio Juozas.
Jtt.Allli, • 1,1.. I •« i

DONORĄ, PA.

Kad ir retai tepastebiama laik- 
f raščiuos žinučių iš Donorą, Pa., 
‘ vis dėlto negalima sakyt, kad čia 
lietuviai butų užsnūdę. Sulyg 
savo skaičiumi, jie čia vis tik 
šį tą kruta. Kaip kitur, taip čia, 
žinoma, socialstai, kurie susis- 
pitę apie LSS. 8tą kuopų, yra vei
kliausias elementas. Kalbamoji 
kuopa pastruoju laiku pasiuntė

nio Fondui ir $5.25 pramonie- 
čįų unijos kaliniams.

-Darbai čia buvo apsistoję, 
nuo kalėdų žmonės nedirbo.

— Vasario 7 dieną apsivedė 
L.S.S. 8 kuopos narys Juozas 
Sadauckas su panele Ona Kra- 
sauckiute iš Pittsburgo. Šliubą

jaunai porai. — Sąjungietis

.. DETROIT, MICH.

ja bus paminėta žemiau). Bū
tent, kunigas Žilinskas diktavęs, 
o jis rašęs, ir kad jųdviejų min- 
tįs didžiumoj visai gerai suti
kusios. “Ir kaip dabar mato-

Naujienų 33 nunieryj p. Svir
plys, rašydamas apie L.M.P.S.

—kunigas, aš socialistas. Nė 
jis man nelipa ant sprando, nė 
aš jam. Kaip pasirodo, tai incę 
persiški tom, kada užsidarom 
kaip kokiomis sienomis.“

pa turi ne apie 50 narių, bet 46, 
ir pinigų ižde ne 200 dol., bet 
105 dol. Sako, kad nutarta 
statyti scenoj “Marijų Magdalie
tę.“ Turiu pažymėk kad visų- 
j)irma nutarta sulošti “Kovą“ ir 
jau daromos repeticijos. Vai
dinimas įvyks kovo 2 dienų. Los 
kuopos narės, išskiriant tris vy-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE

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

ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR ----------------------------------
prezidentus 

OTTO KASPAR 
vlce-prezidentas 

WILLIAM OETTING
prez. Optine Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prez identas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTYSZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE

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

vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIŠKAI

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

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfrt. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brcvving Co.

fieldan pasakyti prakalbas.

Susirinkimas su pasipi-

BRIDGEVILLE, PA.

SLA. viršininkų nominacija.

Vasario 10 d. SLA. 90 kp. tu
rėjo mėnesinį susirinkimą, kur 
buvo noiniinuojama kandidatai 
į SLA. centro valdybą. Nomina
cijos pasekmės tokios:

Prezidentu: Kl. Jurgelionis 
10 balsų, K. Varašius 5, S. Ge

Vicc-prezidentu: Dr. J. Bal
trušaitienė 10 balsų, S. Gegužis

Sekretorium: A. B. Strimaitis 
16 balsų.

Iždo globėjais: adv. Kazimie
ras Gugis 15 balsų, Kar. Vara
šius 12, J. Naveckas 3, Tarnas 
Astrauskas 2.

Iždininku: Tarnas Paukštis 5,

Daktaru-kvotėju: Dr. Matu
laitis 11, Dr. Baltrušaitienė 1.

—Korespondentas.

SPRINGFIELD, IiIl.

Socialistų judėjimas.

Vasario 10 d. buvo L.S.S.
kp. mėnesinis susirinkimas. Vi
sokį reikalai kaip Sąjungos, so
cialistų partijos, rajono ir kuo
pos buvo svarstyta rinitai. Nau
jų narių prisirašė 3. Kuopoje 
narių randasi: moterų 8, vyrų 
54, viso 62. Vienas drg. buvo 
atsinešęs Laisvę su protesto re
zoliucijomis, ir jau buvo bepra
dedąs prieš Naujienas ir Kelei
vį vary ties. Vienok kiti drau
gai tuojau palėmijo, kad visi 
musų socialisliški laikraščiai y- 
ra geri ir naudingi mums, ir vie
toj krilkuoti juos, reikia skaity
ti ir mokintis iš jų. Sako, jau 
užtenka mums panašių rezoliu
cijų, kurios vien neapykantą 
tarp vieni kitų sėja ir gimdo 
naujos rųšies fanatikus. Susi
rinkimas nubalsavo, kad nerei
kia mums panašių rezoliucijų.

29

I apsigynimo LSS. fondlą au
kų surinko, eidami per stubas, 
drgė M. Lckešienė $9.00, V. Ze- 
reckienė $15.75, Ant. Sungaila 
$16.40, K. Airišiunas pridavė 
paaukautus Liet. Darb. Progrc- 
syviško Kliubo $7.05 ir d. F. 
Klembauskas paaukavo $1.00. 
Sykiu priduota aukų $49.20. 
Tulo šulerio radosi paaukautas 
negeras dbleris, tą atmetus, li
ko $48.20. Aukų rinkimas tę
sis ir toliau. Dabar besilankan
tį Cbicagoje —. Jukelį iš New 
Yorko nutarta pakviesti Spring-

rbininkų suvažiavimui, bet tam 
turėtų būti laikhs paskirta bent 
keturi mėnesiai, kad tinkafnai 
prisirengus.

Ketvirtą nedėldicnį, vasario 
24 dieną, 7-tą vai. vakare,nutar
ta surengti lavinimosi vakarą. 
Bus aiškinama “Social-demok- 
ratų mokslo pamatai“ ir kita 
kas. Lavinimosi vakaras bus 
laikomas P. Allen’s salėj, kam
pas 7th ir Washinglon st.

LSS. X Rajono knofcrcncija 
10 d. kovo, Carpcnter Hali, 
ir Adams st., ant trečių lu- 
Prasidės 10 vai. ryto.

—V. Černauskas, 
1711 E. Matheny Avė.

dirbiniai. Daugiausia darbinin
kų dirba prie laivų statymo; 
per abidvi dirbtuvi apie 10,000 
darbininkų. Dirba 8 vai. dieno
je ir gauna nuo 32 centų ir au- 
gšČiau valandai paprastas dar
bininkas. Ahiatninkai pagal 
amatą. Didžiausia bėda tai ga
vimas darbo. Šimtai bedarbių 
pristoję pas vartus, nuo tamsos 
iki tamsai, peralkę laukia, kada 
kurį priims dirbti. Gavai dar
bą, vėl bėda: nėra kur gyventi. 
Ne iš gero (i'arbininkai važiuoja 
rylas vakaras iš Los Angeles 28 
mylias į’San Pedro dirbti. Lai
mingi, kad da gauna tikielą mė
nesiui už $6.50. Bet paprastam 
darbininkui $6.50 kožną mėne
sį išmokėti slrylkarių kompani
jai yra gana daug.

bus
7th

LAIŠKAS Iš RUSIJOS

I Rašytas iš-Maskvos, rugsėjo 
26, 1917, p, Barborai V,[Jakš
tienei, 1556 ,E. 4th si., Clevb- 
land, Ohio. >.

Gcrb. Drauge: — Tamstas 
laišką rašytą gegužio 2, 1917, 
gavau, taipjau rišulį knygų ir 
laikraščių. Laibai ačiū. Visus 
laikraščius išdalintų! lietuviams 
tremtiniams.Žurnalo “Moterų 
Balso“ visą 16 egzenipjlįpxiį, 
pirma pats - perskaitęs, išdali
nau moterims ir merginoms. 
Jos skaito Moterų Balsą ir gė
rėjas! jo turiniu, straipsniais.

Todėl, gerb. dlrauge Jakštiene, 
jei tamsta galėtumėt, lai mel
džiu kas mėnuo siųsti ma
no adresu bent po 10 egzemp
liorių Moterų Balso, kad sklei- 
dus jį tarp Maskvos lietuvių mo
terų darbininkių.

Iš Amerikoš gaunu ir šiaip 
pavienių numerių laikraščių ir 
dalinu juos tremtiniams. Rei
kia pasakyt, kad iš Amerikos lai
kraščiai ateina reguliariškai, tik 
labai suvėlinti — Maskvą pasie
kia per tris-keturis mėnesius. 
Tas pat yra ir su knygomis bei 
laiškais. * I

Gaila lik, kad amerikiečiai sa
vo giminėms ir draugams labai 
mažai teprenumeruoja laikraš
čių. Argi draugai amerikiečiai 
taip nubiedhėjo, kad negalėtų 
bent literatūra sušelpti suvargu
sius tremtinius? O juk dabar 
Rusijon gali ateiti visi lietuvių 
laikraščiai ir knygos, lodei butų 
gera, kad amerikiečiai siųstų jų 
kuodlaugiausia tremtiniams. Bu
tų pageidaujama ypatingaidar
bininkiški laikraščiai ir knygos.

Čia lankėsi Amerikos laišva- 
manų tėvas, D-ras J. šliupas. 
Bet reikia pdšakyt, kad Čia Ru- 

‘sijoj jis linksta klerikalų - kilm
ingų pusėn. (Gal pataikauja sa
vo žentui, ponui Yčui, kurs yra

• «< I r- < I I l |1 t , ■klerikalų plauko žmogus.. .
Apie Rusijos dalykus nerašy

siu, Tamstos žinot iš laikraš
čių. Tik dabar lietuviai trem
tiniai atsidūrė dar Slogesniame 
padėjime. Amerikiečiai lietu
viai turėtų niipinties, kad kiek 
galint daugiau auĮeų atsiuntus 
badaujantiems savo broliams
sušelpti. Pragyvenimas Mas-

Los Angelėse daug įvairių dir
btuvių, bet darbas ir čia sunkti 
Ratili. Žmonių Californijoj šiuo 
laiku yra gyva galybė. Mat juos 
5ia sušaukė geležinkelių kom
panijos ir vietos biznieriai per 
savo laikraščius. Jie rėkė ir rė
kė laikraščiuose: “Darbų daug, 
pigus gyvenimas, žiemos nėr“... 
Žmonės klauso ir važiuoja. Ge
ležinkelių kompanijoms biznis. 
Viėtos biznieriams •— daugiau 
žmonių, geresnis biznis. Priva
žiavusių yra ir šiaip didžturčių. 
Turtingiems linksma, smagu. 
Rytuos ir žiemiuos paliko snie
go kalnus, o-čia pasitiko kalnus 
kvepiančių kvielkų, žalias pie
vas, medžius ir parkus. Saulu
tė kaip žvakė žiba ir šildo kas
dieną. Bet beturčiams darbini
nkams kokia gėrybė? Darbas 
gauti sunku, pinigų nėra, vis
kas brangu. Vaikščiok susi įra
ukęs, nuplyšęs nuo vienos dirb
tuvės prie kilos, o pilvas kas mi
nulė dvylikių kaip’ skambina,, 
laij) skambina. Tuomet nebe
miela nė Californijos žalumy
nai, nė šiltos giedrios dienelės.

Daugelis grįžtų ten, kur pus- 
nįs ir sniego kalnai, bet jau nc- 
tur pinigų sugrįsti. Tokių ka
valierių šimtais galį skaityti ant 
Main gatvės ir Antros. Viens 
parduoda už pusdykę paskutinį 
savo švarką, kitas tyko kad ką 
“be i)inigų pirkus’’ gyvybei pa
laikyti. Iš ryto bi'darbiai vaik
ščioja lyg sapnuodami nuo di'r- 
'btuvės prie dirbtuvės. Bet vL 
sur atsimuša į iškabą: “No belp 
wanted“. • Galas kelio tai Emp- 
loyment office, o jų čia yra ne
mažai tarp Main ir Antrosios 
galvių. Ant vieloš jie darbų ne
turi, bet užmokėk -3.25, tai po- 
tam siunčia į Arizoną, Nevadą, 
IJtdh ir į kitas valstijas dirbti 
prie geležinkelių tiltų si^apmo
kėjimu $2.50 dienai. Kad tai 
jie siųstų savo lėšomis! Bedar
bis turi pats užsimokėti už ge
ležinkelio tikietą kurs neretai 
kaštuoja arti $30. Kitas daly
kas: sveiko jauno vyro visai ne
siunčia be daktariškos kortos, 
be egzaminavimo, 'l'aipe Main 
ir Antrosios gatvių nustoję be
darbių dieną naktį visi kraštai. 
Dideli, maži, seni, jauni, balti, 
juodi... Mat antroji gatvė tai 
vargšų gatvė, arba, kaip trum
paregiai sako, “bonių” g-tve. 
Gali gauti puoduką kavos ir po
rą bulkučių duonos už 5 cen
tus. Vienai nakčiai nakvyne — 
10, 15 centų ir daugiau.

Valgomų daiktų kainos.
Duona, mėsa beveik kaip ir

JL v

i Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuviu į 
Z darbo žmonių laikraštį |

“Naująją Lietuvą” * 
J Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— f 
i visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. n-
J Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes gale- 1 
1 sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks v 
i lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade- f 
t kitę, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- j 
? rimais! sį “Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: f
į Metams 9 rubliai; pusei metų 4y> rub, /ig ADRESAS. j

l “Naujoji Lietuva“ |
| Podolskaja, 15 Petrograd, Russia |

naj. Žmones mielai ima ir skai-rytinesc valstijose. Bulvės 10 
svarų 25 centai. Sviesto svaras 
40 ir 48c. Kiaušinių tuzinas 5d 
ir 65c. Pieno pante 8 centai, kvo
rta 15 c. Orenčės, viena geres
nė ar dvi mažos, surukę, 5 cen
tai.

Californijoj, kur nepasisuksi, 
visur orinčių sodai geltonuoja. 
O kaip važiavau per Riverside, 
Gal., lai per 50 mylių nieko ki
ta beveik nematyt, kaip tik orin
čių sočius. Obuoliai, kur geres
ni, du už 5 centus; bet daugiau- 
šia parduoda svarais. Svaras 
5 centai. Griaužk ir raukykis. 
Bananai, apipuvę, 5 už 15 cen
tu, arba geresni 6 už 25 centus. 
Obuolinis pajus 13 ir 15 centų. 
Obuolių ir orinčių dar iš pra
eitų metų yra Los Angelėse apie 
500 karų. Turtingieji nestengia 
sunaudoti, darbininkams per- 
brangu. Vaisiai stovi ir pusta. 
O štai jau ima plaukti šių me
tų švieži vaisiai. Vertelgos ma
to, jog šalis nespėji) suvartoti, 
reikia jieškoli rinkų svetimuo
se kraštuose.

Valgyklose, bedarbių vietose, 
5, 10 ir 15 centų už kiekvieną 
valgį. Kur kiek biskį žmoniš
kiau, vienas valgis 25 centai ir 
eina iki 65 centų ir da augščiau 
iki dolerįo. Guolis, bedarbių 
vielose, 10, 15 centų ir augščiau. 
Kur kiek žmoniškiau, 50 centų 
vienai nakčiai, arba du, pustre-- 
čio ir brangiau savaitei.

Iš darbininkų veikimo. — 149 
S. Main gatvėj, socialistų buvei
nėj, esti įvairių socialistų parti
jos biručių susirinkimai. Kiek
vieną nedėlios vakarą, 8 vai., 
būna ‘vietos anglų soc. diskusi
jos įvairiais klausimais. Duo
da pilną balsą ir skirtingų par
tijų žmonėms, žmonių visados 
prisirenka pilna salė. Išpar
duoda daug socialistinės litera
tūros, laikraščių. Ant Los An
geles ir Pirmosios galvių esti 
įvairių prakalbų kiekvieną ne- 
dėlią. Gatvėse rėkia salaveišiai, 
spyčius rėžia babtistai, katali
kai ir kiti. Bet socialistai ir ne
atsilieka. Kiekvieną nedėlios ry
lą nuo 9 vai. iki 11:30 kalba a- 
pie įvairius darbininkų klausi
mus. Gerai ar blogai kalba, ne
žinau, bet kad vielos socialistai 

.įgalioja kalbeli ir publikos vi
sados apstoję 10 kartų daugiau 
negu kitus kalbėtojus, tąi matyt, 
kad kalba gerai. Pardavoja 
knygas, laikraščius, o socialistų 
perskaitytus laikraščius viena 
savaite senesnius dalina dova

no. Kaip man atrodo, tai čia 
anglai socialistai gerai moka su
naudoti senus savo laikraščius. 
Laikraščiai būna nesutepti. Kad 
lietuviai socialistai imlų tokią 
lekciją — vietoj bevymoję į au
ksinius žodžius pietus ir kitus 
daiktus, kad neštų į vieną vietą 
ir iš čia dalintų žmonėms. Vis 
butų geresnės pasekmės sociali
zmo propagandai. Apie lietu
vių socialistų brenčių nieko ne
girdėti. Vienas anglų soe. par
tijos narys sakė, kad lietuvių 
brenčius silpnai gyvuoja ir mi
tingus buk laiko privatiškame 
name.

Smulkios žinelės.

. Los Angelese tarp Main ir ke
lių kitų gatvių vakarais nuo 6 
vai. suvažiuoja daugybė būdų 
ant keturių ratų ir prie šalygat- 
vių pardavoja kiaulių kojas, au
sis, uodegas, avių plaučius, ke
penis ir kitas nuomotas. Užtik
rinu, atsisėdęs ir tampo, kaip 
vištą, grobus, o busi sotus kaip 
gaidys.

Los Angelėse pačio kontoroj 
sienos nukabinėtos daugiau kaip 
dviem šimtais paveikslų .Pasau
lio Pramonicčių Unijos narių, ir 
persergėjama tėmyti jų darbus 
ir veikimą; kas ką pastebės, kad 
pranešiu kur reikia. Jei kas no-, 
ri, gali klaupi ir kalbėt poterius 
į tuos šventus paveikslus. Nie
kas nedraudžia.

Californijoj, kur nepasisuk
si, miestai, gatvės, viešbučiai ir 
šiaip visokios įstaigos daugiau
sia užvardyla šventųjų vardais. 
Ne iš gero čia taip daug ir viso
kių vagysčių, apgavysčių, sukty
bių — daugiau negu kur kitur.

Jau bus keliolika mėnesių 
kaip nemačiau ne vieno lietuvių 
laikraščio. Bet štai, vasario 9, 
vakare, nugi, bracia, žiurau —■ 
mano kambaryj ant stalo guli 
“Naujienų“ No. 30. •

Linksma pasidarė.
Pradėjau vartyti, skaityti — 

ir radau pranešimuos: b?ast Chi- 
cago, Ind., LSS. 201 kp. ragina 
narius susirinkiman.

Nugi, kas galėjo sakyti, kad 
kuopa ten galės atgyti? O mat 
atgijo. Tur būt gert aiių veikė
jų užvažiavo ten, negu mano 
laikais.

Bravo, draugai! Linkiu gerų 
pasisekimų. —Meištų Tamoščlls

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”
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Publhhed Dully cxcept Sunday by 
’he UUiuanian News Pub. (.o., Ine.

sumanymas tuo tarpu yra 
labai sunkiai įvykdomas. Tai 
-gi priseina kolkas pasiten-

Konlcrenviją-gi mes pasukome
. 1 ..UL-L-.JJ'-IU _ ■ - J-'"■

Chicago. III

Visuomeniečio straipsnis

CHICAGO, ILLINOIS.
pielinkių) konferencijomis.

Chicagos darbininkų dra-

zacinis Komitetas, susidėjo ne iš 
žmonių atstovų, o iš asmenų, 
“atstovaujančių” liktai save. Ir

Lietuvos”, kur buvo paskelbta,
Telephone Cnnal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
-ledėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 18KI S. Halsted SI., Chicago, 
‘Ū.—Telefonas: (amai 1506.

Užsisakomoji Kaina:

dėldienį nutarė, kad tokia 
konferencija butų labai pa
geidaujama šios apielinkės 
draugijoms. Bet mes ma
nome, kad panašios apskri

Pėtnyčia, Vasario 22, 1918,

Musu Moterims
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trumpino.

u. Įteikia balinai rašyti 
ant vienos popicros pu- 

lalickanl plalesnius tur
kią. Redakcija pasiba
rs rankraščius taisyti ir 
Netinkami spaudai raš- 
ii. mba gražinami atgal, 
vii jy savaičiy autorius 

jV ir atsiunčia krasos 
< kankam m persiuntimo 
>kėh.

jkuhmjA 
leiiųi pi 
ns tipine

oiių matyti gali- 
:30 vai. vilk.

j Redakcijos^
i Straipsniai

Darbininkų 
Organ izačijoms.

atkreipiame
( h gos ir apieimKių dar
bininkų draugijų domą į tai, 
kad kovo menesio 3 d. Chi-

ferencija, kurion kviečiama 
delegatai iš vakarinių valsti
jų — Illinois, Indiana, Michi- 
gan ir tt.

Šitą konferenciją sumanė 
Lietuviu Darbininku Tarv-* v

ba. Bot joje galės dalyvauti 
ne tiktai tos darbininkų dra
ugijos, kurios priklauso Ta
rybai, o ir kitos. Konferen-

kokius-nors priverstinus 
nuosprendžius, o tiktai pasi
kalbėt apie svarbiausius die
nos klausimus ir apsikeisti 
nuomonėmis, kad atsiekus 
didesnio vienodumo darbi
ninkų judėjime ir veikime.

Mes matome, kad klerika
lai mobilizuoja savo jiegas, 
stengdamiesi pakreipi į sa
vo puse nesusipratusiųjų 
žmonių minias. Atžagarei- 
viškoji tautininkų dalis se-

daro atžagareivių priešai? 
Jie veikia ir organizuojasi 
atskirose kolonijose, bet be
veik nieko nedaro, kad už- 
mezgus savo tarpe platesnį 

ryšį.

Žagarei via i suvienys savo

siskliaidę, tai musų visuome
nės judėjimas nukentės: ge
naus susivienijusioji josios 
dalis paims viršų. Prie to

Bet kad atžagareiviai ne
gautų įsigalėti, tuo privalo

tantįs savo reikalus darbiniu 
kai. Prieš atžagareivių vei
kimą jie turi statyt savo vei-

nijimąsi jie turi statyt savo 
vienybę.

naudingas dalykas ir Pitts- 
burgh’ui su apielinkėmis, ir 
Bostonui, ir New Yorkui, ir 
tt. šitokioms konferenci
joms surengti reikia palygi
namai nedaug išlaidų, o bet
gi jos yra puikus būdas su- 
cvtiiit ir paskatini prie gy
vesniu ir nuosakesnio veiki
mo darbininkų orgąnizaci-

buvo statomi vielose*, o patvirti
nami Organizacinio Komiteto ir 
vokiečių valdžios..

Antras dalykas, kurį mums 
prikiša laulininkų laikraštis, y- 
ra toks: “Naujienos”, girdi, ra
šo, kad Konferencijos rengėjai 
pritarė vokiečių reikalavimui 
sutveri karišką “uniją” tarpe 
Vokietijos ir Lie tuvos ir kad pa
ti Konferencija išsireiškė už su
jungimą Lie tuvos su Vokietija, 
rūtai esą netiesa, urs vokiečiams

Kaip jau buvo skelbta 
“?čju j ienose”, į 3 d. kovo ko
nferenciją gali siųst kiekvie
na draugija, kuri turi ne 
daugiaus kaip šimtą narių,

škas atsakymas.”
šilas tautininkų laikraščio “ai

škinimas” tcčiaiis yra niekas 
daugiaus, kaip akių muilinimas. 
Viena, Organizacinis Komitetas,

kuri turi ne daugiaus, kaip 
du šimtu narių, gali siųst du 
delegatu, ir tt. Draugijų su
sivienijimai (tarybos, sąry
šiai ir tt.) gali be to, siųst

įeinu draugija neturi laiko 
sušaukt mitingą išrinkimui 
delegatų, tai konferencijoje 
kalės dalyvaut jos valdybos 
nariai.

Tikimės, kad darbininkų 
<rgaHizacijos dės visas pas- 
iangas, kad padarius šitą 
konferenciją pasekminga.

tižia pastate savo reikalavimus, 
užrtiškė, jogei jisai “permato” 
kaikuriuos busimos Lietuvos 
‘susinėsimus’’ su Vokietija; an- 

’.ra, kada vokiečių valdžia pra
nešė, kad mažiausias jos reika
lavimas yra “milidarė unija , tai 
las Organizacinis Komitetas 
priėmė šitokią prasmę Lietuvos 
“susini Šimų ' su \okietija; tre
čia, Konferencijos rezoliucija

kisi geresnio savo reikalų apgy 
ainio iš Vokietijos pusės, negu 
iš kilų kaimynų, ir kad ji gali 
dėties Į sąjungą su Vokietija, ši
tie išsireiškimai, žinoma, yra 
“diplomatiški”, bet jų prasmė

Apžvalga
ATARTA ATIDkT

Chicagos tautininkų organas 
bripažista, kad socialistų užme
timai seimo rengėjams turi pa
mato, ir pataria atidėt seimą, 
kad patenkinus socialistų reika
lavimus. Sako:

Mes manytume, kad Seimo 
rengimo komisija galėti] at
kreipti domų j daromus soci-

(i jų reikalavimus, atidedant 
seimą, sakysime, vienam mė
nesiui laiko.

Na, mat! Jau ir chicagiškiai 
antininkai, kurie niekuomet nc- 
i.Lsižymedavo “perdideliu” pro-

e i

ims

\ausiu seime.

* grūmojo so- 
busią “bloga”

Truc Ininslulion filed vvilli Ihe post 
inusler id Chicugo, b’cbr. 22. 1918. 
us rcejuircd by thc act <>f Oct. 6, 1917.
LIETUVA” TEISINA KAI

ZERINĘ POLITIKĄ.

“I .ietuva” pasiryžo

ir kitu

žino.

‘melų” ir tt. ir lt.
Dalykas tina apie 

Lietuvių Kori fe. renciją 
surištus su ja dalykus, 
no:.”. kai]> skaitytojai
Iriai kritikavo tos konferencijos

ilgėju.*; ir jų politiką Lietuvos 
klausime. Tautininku laikraš- v
{is dabar mėgina apginti ją ir 
‘uo tikslu nupasakoja savo skai- 
•yiojams ve ką:

Pirreiausia, kad “Naujienos” 
įiavadino Lietuvių Konferenciją 
(arba Seimą) “saujele niekieno 
neįgaliotu asini nų”, kas esą 
neteisinga, kadangi Seimas su- 
idėjęs iš 220 atstovų, išrinktų 

(!) įvairiose Lietuvos dalyse. ’
Deki šilo “Lietuvos” priekai-

kudikiui.
Trečius “Lietuvos” priekaiš

tas yra toks: “Naujienos” smer
kia užsitarnavusius Lietuvos

Dėlei šito priekaišto turime 
^stebėt tautininku organui, kad

■nrast savo oponento mintis. Mes 
kritikavome ne ypatus, o tam

čiaus minėtojo Organizacinio 
Komiteto narių arba iš Lietuvių 
Konferencijos dalyvautoji], ar
ba iš Landnato narių norėjo ar-

rio vergiją, mes nežinome, bet 
aišku, kad tu politika, kurią si
jos įstaigos varo, tarnauja vo
kiečiu valdžios pienams. Ma
tant - gi tokį dalyką, yra pakan
kamai pamato spręsti, kad va
do va u ja n lįs šitoje* politikoje e- 
lenientai sužiniai (tyčiomis) 
traukia Lii'tuvą tuo k<*liu, kuris 
veda i kaizerio tinklą. Tą mes
ir pasakėme.

Paskutmiu-gi dienu atsitiki-

elementai, kurie šitaip elgiasi. 
Iš Kauno vyskupo Karevičiaus 
“interviesv” matyt, kad jais yra 
vKų-pirma Lietuvos dvasiškijos 
vadai, 'lasai vyskupas paskel
bė, kad jisai pasiute Vokietijos 
valdžiai padaryt iš Lietuvos kri- 
kščioniškai konservatyvę mona
rchiją, kuri “glausis prie Vokie
ti Jos”.

Bei “Lietuva*’ ir šitą poną mė
gina pateisinti. Girdi, vyskupas 
Kare vi eitis “yra geras lietuvis- 
tėvynainis”!

“gerais lieluviais-tėvynainiais” 
šitokio veikėjai; tai mes su ju
mis nesusikalbėsime, (tindami 
juos, jus pasirodote, kas jus pa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI..

Vasario 4 d. šių metų tapo išspausdinta “Naujienose” 
vieno kataliko-tautininko, pasirašiusio Visuomeniečiu, 
straipsnis: Tautiškieji išdavikai ir pardavikai.” Redak
cija, dėdama tą straipsnį į Skaitytojų Balsus, pastebėjo, 
kad ji kitaip, negu p. Visuomenietis, žiuri į gvildenamus 
jame klausimus ir nepritaria šiurkščiam jo tonui, vienok 
ji nenori suvaržyt jam progos viešai išreikšti savo nuo
mones ir jausmus,—ypač kad. straipsnio autorius, kaip 
matyt, gerai pažįsta dalyką, apie kurį kalba.

Visuomeniečio raštas iššaukė baisiausią triukšmą 
Chicagos kunigų lizde. Jau dvi suviršum savaitės laiko, 
kaip jie savo organe šlykščiausiais žodžiai plusta už jį 
“Naujienas” ir straipsnio autorių, skelbia “protestus” ir 
ragina “katalikišką visuomenę” kovot prieš musų dien-, 
raštį. šito triukšmo pasekmė tečiaus yra ta, jogei dau
gelis katalikų, kurie pirma neskaitė “Naujienų” arba ne
pastebėjo Visuomeniečio straipsnio, dabar teiraujasi pas 
nuolatinius musų dienraščio skaitytojus ir platintojus, 
norėdami patirt, kas ištiesų buvo parašyta tame straips
nyje, kad dėl jo “taip pyksta, kunigėliai.” Šita aplinkybė 
verčia mus dar kartą ištisai išspausdint p. Visuomeniečio 
raštą.

Musų nuomonė apie jį nepersikeitė. Mes1 žiūrime į 
bažnyčios klausimą kitaip, negu p. Visuomenietis, ir mes 
nemanome, kad tokiais žodžiais, kokius jisai vartoja, gar- 
lima pataisyt musų kunigiją. Bet turime pastebėt čio
nai, kad klerikalų organas sužiniai monija savo pasekėjų 
akis, kuomet jisai prikaišioja straipsnio .autoriui “šlykš
čius žodžius”, “žmeižimus” ir “kraujo troškimą”. Apie 
“kraują” Visuomeniečio straipsnyje nėra nė kalbos. O 
kas dcl “žodžių”, tai klerikalų organas šimtą kartų pra
lenkė Visuomenietį, vartodamas savo “polemikoje” to
kius išsireiškimus, kaip “šuneliai ant lenciūgo pririšti”, 
“niekšai”, “žmonijos išmatos” ir tt.

Klerikalų organas pats sumušė ir savo argumentą 
apie Visuomeniečio^/šmeižimus”, kadangi jisai paskelbė, 
jogei Visuomenietis yra žmogus, kurį net Chicagos kle
bonai skaito savo prieteliu ir dažnai su juo pietus valgo. 
Tad, vadinasi, tas straipsnio autorius yra gerai jiems pa
žįstamas asmuo ir gerai pažįstantis jų darbus. Savo rik
smu kunigų laikraštis nori nukreipt katalikiškos visuo
menės domą nuo tų teisingų dalykų, kuriuos pasakė Vi- 
suomenietis savo straipsnyje.

O tenai tarp kitko pasakyta ve kas: tikintįs žmonės 
privalo atsikratyt nuo tokių “dvasiškų vadovų”, kurie 
išnaudoja juos ir parduoda į svetimą vergiją; tikintis 
žmonės privalo paimt į savo rankas bažnytinį turtą ir 
priverst kunigus tarnaut Dievui, o ne Aukso Veršiui. Ar 
tai yra neteisingai pasakyta? Ar, be to visa, ką mes ži
nojome iki šiol apie musų kunigiją, mes nepatyrėme šio
mis dienomis da ir apie vyskupo Karevičaus pardavy- 
stę?.. ■
,ti i,Bet mes nenorime būti teisėjais tarpe Visuomenie

čio ir klerikalų. Tegul skaitytojai atidžiai perskaito jo 
straipsnį ir pą^js sprendžia, ar jisai turėjo teisės smerkti 
musų kunigus, ar ne. —“N.” Redakcija.

Tautiškieji išdavikai ir pardavikai
Didžiasi Lietuvos ir lietuvių 

išnaudotojai ir pardavikai, ko
kius lik žmogus gali įsivaizdin
ti, kaip senojoje tėvynėj Lietu
voje, laiip čia Amerikoje, yra 
musų Rymo-katalikų kunigai. 
Per šimtmečius jie 'buvo ir yra 
akyplėšos ir alintojai musų tė
vų, molinu, brolių ir seserų. Mi- 
liūnus rublių išplėšė iš musų, a- 
tidavė Rymui. Tą patį padarė 
ir nesiliauja darę čia Ameriko
je-

Protus gi musų tėvų, molinų, 
brolių ir seserų laiko surakinę 
geležiniais retežiais ir stovi tieji 
beširdžiai piratai su savo klap
čiukais, dieną-naktį ant sargy
bos, kad nepramatytume tikrų
jų išnaudotojų ir pardavikų 
musų tautos, kuriais jie palįs y- 
ra. Jei retkarčiais atsiranda 
tarp jų asmuo, kuris pasigaili 
savo tėvo, motinos, brolio ir se
sers, tokį asmenį, nors jis.butų

gimo jungo. Stokim kovon už 
tikrą demokratiją ir guldykim

ją tėvynės laisvę!
Visųpirmiausia, išvykim iš 

musų tautos didžiausius išnau
dotojus ir pardavikus - Rymui 
tarnaujančius kunigus ir jųjų 
klapčiukus.

Jus'pasakysit: taip, gerai; mes 
ir patįs matome nevydonus, bet

nę, kad nėra jiegos juos ištarp 
musų išvaryti. Tai* netiesa, šia-

Tik tegul kiekvienas musų drą
siai reikalauja, kad jie gyventų 
taip, kaip jie mus mokina. Ne

nimi!.
L Visų pirma, paimkim į sa

vo rankas bažnytinį turtą, kuris 
yra atiduotas Rymui. .Jeigu 
Rymas nenorės grąžinti mums

kaipo niekšą. Bet ar reikia <li-1 .
. ....... ... . i m

visi lietuviai vadina ‘‘šventu tė
vu”!

Apie tuksiantis lietuvių para
pijų Lietuvoje; apie šimtas lie
tuvių parapijų Amerikoje, su 
visais jų uiilioniniais turtais yra 
užrašyta Rymo papai! Bell jam 
to buvo permažai: jis mus vi

■ ginus, kaip tai už velykines kor- 
i telc-s, kilt- mokinu tino $(>.00 iki 

$12,00 per melus; neduokim ko- 
lekios, kur kuikuriosc bažnyčio
se net tris ar keturis sykius ku
nigas ar jo klapčiukai su krep
šeliu kolektuoja; nemokėkim 
dešimtuku už sėdynes bažnvčio- v N .
je.

2. Pambikim, kad Sakramen
tai Šventi nėra pardavinėjami, <>

MERGELĖMS IR JAUNOMS MOTERIMS ŠUKNIA 
No. 8724.Pavyzdys

Daili šilkinė suknia šiltoms 
pavasario dienoms; ypatingai 
tinkama mergelėms ir jaunoms 
moterims. Dailiai parauktas 
antkruLys lanku iškirptu gorsu 
ir siauras balto atlaso kalnierius 
teikia daug grakštumo. Ilgos ir 
siauros rankovės pasibaigia to- 
kiais-jau kaip kalnierius siau
rai** antrankoviais. Rliuzės nu
gara lygi, priadoma tiesiai ant 
paslulpuolo sijono juosmens. 
Dvisklypio sijono žemutine da-

malerijos kaip ir suknia; bet kas 
nor, gal dėvet ir be diržo.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 
8724 sukirptas trejopo didumo: 
mergelėms 16, 18 ir 20 metu. Si-

do. Kaip paveiks 
merge lei 16 melu iV r V

elo materijos 36 co 
ba 2:J/.j jardo, jei 
54 colių pločio, ir 
tokios materijos 3(

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniai 

prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti mierą, pa-

centų (markėmis arba tiesiai dešimtukų), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted Street,

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

čia įdedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 8721. — Mergelei melų.........................

VARDAS IK PAVARDĖ
ADRESAS:

laikymą pamaldų už mirusio
prietarus, kaip kad jos dabar 
yra.

5. Mums reikia apšviestų did-
(langiaus apmoka, tąjį

karalystėn! Ar tai ne pajuoka?

3. Jie sutvėrė taip vadinamas 
Parapines mokyklas, kuriose

tus garbint. Ir tavo vaikas, iš- 
jęs iš tokios mokyklos, tinka

Jie sutvėrė Vyčius, ir Ražan- 
čavas, ir Juozapinius darbinin-

bą ir nesutikimus sėja tavo šei
mynoje, skirstydami mus j be
dievius, laisvamanius, socialis
tus ir kitokius.

tėvus prieš vaikus, vieniems šiu-

tiems pi ldos bedugnes.
1. Mums reikalingi kunigai, 

nes mes esame maldingi žmo
nės; bet mums reikalingi tikri

uždariau lieju nuskriaustuosius, 
mažu t č Ii ii s; įpri glaudžia n t icj i

2. Mums reikalingi kunigai, 
k:u& jie liūtų musų keliavedžiai 
prie doros, prie gerbūvio, bet ne 
pirą lai lupikai ir pardavikai, 
kurie mus prie mažiausios pro
gos parduoda galingesnėms tau
toms, idant amžinais vergais bū
tumėm. i

vergų, kurie nužemintai, vergiš
kai apleidę mokyklų sienas pa-

tini bučiuoti.

Kur link mes einame? Apie 
pusantro šimto turime taip va
dinamų Rymo-katalikų lietuvių 
kunigų Amerikoje, kuriuos mes 
kai kokius kunigaikščius užlai
kome. Negana, kad mes mo
kame jiems metines algas, sie
kiančias daugiaus kaip tūkstan
tį dolerių per metus, ir apmoka-

dar už kiekvieną mažinusį pa
tarnavimą cxtra turim užmokė
ti. Kone visi jie yra pa leist u- 
viai-liuosameiliai; didžioji pusė 
jų amžini girtuokliai pragėrę 
protus ir pilnoje prasmėje žo
džio degeneratai Dar daugiaus, 
musų jaunimą verste verčia bū
ti veidmainingu ir tąjį musų 
tautos puikinusį žiedą iš mažens

dais. Pasekmė to jau šiandie 
matoina. -J nti ii i nuts ttutiiiįvęs 1c- 

nda, be pašaukimo, dVasiškon 
seminarijoji, kad tik turėti leng-

metu išeina tp

Taip, gano jis musų sielą. 
Prisimynęs koja tuština žmone
lei kišenius ir alina musų pro
tus ambona niekinimui ir spiau-

čios tikros krikščioniškos, 
kur iš ambonos skambėtų bal
sas meilės artimo, apšvietos, ge
rinantis ir tobulinantis musų 
sielą, ir vestų mus prie geresnio, 
tikslingesno gyvenimo, prie ge
rbūvio visos tautos, o podraug 
ir visos žmonijos.

brolių ir seserų! — Broli katali
ke, užklausk savęs:v

nems tautoms. Jis nori, kad 
mes būtumėm vergais.

Jeigu mes lietuviai, būtume 
buvę laisvi piliečiai laisvos ša
lies, o ne; vergai Rymo papos, 
tai niekad nebūtų išdrįsęs siu- ’
lyti mus parduoti kaip kokį ta- gaslovinimą. 
vorą galingesnėms tautoms!

Tad prie darbo! Geriaus mir- 
kim su nesutepta sąžine, o ne- 
vergaukim ir netraukim paver

J. Audiejaičiui, Royallon.
Knygos ir laikraščiai sibiric 
čiams galima siųsti pačiu, gerai 
suyyniojus tvirlon popieron ir 
perrišus šniūreliu. Adresas Nau
jienų No. 30 buvo paduotas tok
sai: Siberia, Vladivostok, Voen- 
no-Aptečny Sklad, Norbertu 
Grubisu.

F. Rėksniui, Detroit. — Žinutėj

veidmainius tarp musų taikysi
me?

lankios, Amerikos lietu
viams darbininkams reikėtų 
neatidėliojant padaryt savo 
suvažiavimą. Bet kaip da- -- - ,
bar dalykai stovi, tai šitoks Komitetą, kuris ją šaukė. Apie* nesvarbi. Nedėsime.

dinome “saujele” ne Vilniaus 
Konferenciją, o Organizacinį

ramentą pieša kunigas iš musu 
kiek išpiešti gali. Pavyzdžiui, 
nori pakrikštyti savo kūdikį, 
kuinas ar tėvai kūdikio turi už
mokėti už krikštą šv. nuo $2.00 
iki $5.00 ir daugiaus.

Jaunikaitis ima šliubą mo
ka $50.00 ir daugiau už “paba-

Nelaimė atsitiko tavo šluboje: I 4. Mums reikalinga mokyklos 
mirė tėvas, motina, brolis, se- savos lietuviškos—suteikian- 
suo ar kūdikis, nori prideramai | čios tikrą gryną mokslą, bet ne 

ir krikščioniškai palaidoti mirų- tanisinimo urvai, palaikantįs

save niekinti ir prisiimti ant sa
vęs jų piktžodžiavimą?

Kaip ilgai mes pakantriai ant 
savo kūno laikysime tuos’ para- 
zitus, tuos šašus?

—Visuomenietis.
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Miegalė
Naktis. Varka, 13 melų naš

laitė, supa lopšį, kuriame guli 
kūdikis,ir vos girdamai niūniuo
ja:

Baju, bajuški, baju!
Tau dainužę dainuosiu.

Prieš ikonų spinkso žalia lem
putė; skersai kambario ištiesta 
virvukė, ant kurios sudžiauta 
kūdikio vys tikini ir plačios juo
dos kelinės. Palubėj, viršui lem
pos atsispindi žalias taškas; vys
tyklai ir kelinės driekia ilgus še- 
ttlius ant krosnies, lopšio ir Var
kos... Žiburėliui mirksint taškas 
tr šešėliai dreba, lyg vėjo užgau
ti. Trošku. ' Dvokia sriubos ir 
Katu kvapsnis.

Kūdikis verkia. Jau seniai jis 
nusilpo ir užkimo nuo verkimo, 
bet vis dar tebeverkia, ir kas 
gali pasakyti, kada jis nurims? 
Varkai norisi miego. Jos akįs 
merkiasi, galva svyra, sprandas 
skauda... Ji vos tegali praver
ti akįs ar pakrutinti lupas, ir jai 
rodos, kad jos veidas išdžiuvęs ir 
suakmenėjęs, kad jos galva su
mažėjus į špilkos galvutę.

Baju, bajuški, baju!
Aš tau čiulkinį ruošiu, — 

niūniuoja ji.
Krcsnyj pasigirsta svirplys. 

Už durų, šaliniam kambaryj, 
knarkia Varkos šeimininkas 
Athanasius.. Lopšis girgžda, 
Varka niūniuoja — abu balsu 
liejasi j malonią, liūliuojančią 
harmoniją ir migdo gulinčius 
lovoje. Bet Varkai ši muzika 
darosi erzinanti ir nepakenčia
ma ji migdo — ,o miegas jai 
neleistinas. Jeigu Varka, Die
ve atleisk, užmigtu, jos šeimi
ninkas bei šeimininke ją nubau
stų.

Lempukė mirkčioja. Žaliasai 
taškas ir šešėliai slankioja ap
link, jie smenga i besimerkian
čias, nejudančias Varkos akis,, ir 
jos nuvargintose mintyse stojasi 
migloti vaizdai. Ji mato padan
gėse viens kilų hesivėjaučius de- 
besįs, ir ji verkia lyg kūdikis. 
Pūstelia vėjas; debesįs pranyk
sta; ir Varka mato platų, klam
pų kelią; kely tęsias eilė vežimų, 
vyrai ryšulius nešini seka pas
kui, šešėliai slankioja iš vielos 
į vietą; iš abiejų pusių per mig
las matosi kalnai. Staigu vyrai 
su ryšuliais ir šešėliui nuklim
psta dublynan. “Kodėl taip?”* 
klasia Varka. “Miegok, mie
gok !’’ skamba atsakymas. Ir jie 
miega, saldžiai miega; ant teleg
rafų vielių tupi varnas, ir verkia 
it tas kūdikis, ir mėgina juos pri
žadinti.

Baju, bajuški, baju,
Tau dainužę dainuosiu, — 

šnabžda Varka, ir jai vaizdenasi 
jos tamsi ir troški gimtinė grin- 
tėlū.

Ant aslos guli jos miręs tėvas, 
Jotini Stepanov. Ji jo nemato, 
bet ji girdi jo vaitojimus, jo yar- 
lvmąri. Sulig jo paties nusi
skundimo, jį “kaskina patrūki
mas“.

Skausmai jo taip didi, jog jis 
negali ištarti nei žodžio, jis tik 
gaudo orą ir jam per lupas 
žiasi šiurkštus balsas:

Bu, bu, bu bu...
Motina Pelageja išbėgus į 

dvarą pranešti užveizdai, jog 
Jefimas mirštąs. Jau geroka 
valanda, kaip ji išbėgo... ar ji 
kada sugrįš? Varka guli ant 
krosnies ir klausosi tėvo vaito
jimo. “Bu, bu, bu, bu’’. Ir štai 
kažinkas privažiuoja prie grin
telės (Purų. lai gydytojas, pa
siųstas iš dvaro, kur jis svečia
vosi. Gydytojas įeina grinčion; 
tamsoj jis neįmatomas, bet Var
ka girdi jo kosėjimą ir durų gir
gždėjimą.

— Pašviesk! — sako jis.
Bu, bu, bu, bu — atsako Jc- 

f anas.
Pelageja bėga prie krosnies ir 

j ieško briežukų. Valandėlę 
I viešpatauja tyla, (lydytojas sie
kia į kišenių ir užbraukia brie
žukų.

- Tuojau, batiuška, tuojau I- 
aįsako Pelageja, išbėgdama iš 
grinėios. Už valandėles ji su
grįžta su žvake.

Jutimo veidas išraudęs, jo a- 
kįs žiba, jo žvilgsnis taip veria
ntis, lyg kad jis permatytų gy
dytoją ir grintelės sienas.

Na, kas-gi tamstai yra? — 
paklausė gydytojas pasilenkda
mas. “Ah!’’ ar senai jau taip?

Kas man yra? Jau atėjo 
man laikas, jūsų mylista, kad 
mirti... Neilgai man beliko gy-
venli...

Niekis... greitai tamsta pa
gysi!

Gal ir taip, jūsų mylista. 
širdingai ačiū... bet silpninta
me... Jeigu prisieina laikas mi
rti, lai reikia mirti...

Puse valandos gydytojas pra- 
L ido su Jel imuų vėliau atsistojo 
ir tarė:

Nieko negaliu pagelbėti... 
Tamsta turi eiti į ligonbulį; te
nai lamstai padarys operaciją, 
lamstu turi (iii tuojaus... be a- 
tidėliojimo! Jau vėlu, visi jie ten 
bus sumigę... bet tiek to, aš pa
rašysiu laiškelį... Girdi, tam
sta?

Batiuška, kaip gi jis pasieks 
ligonbntį, užklausė Pelageja. 

Mes neturime arklio.
Tai niekis, pakalbėsiu su 

dvarininku, jis paskolins. | 
Gydytojai Išeina, šviesa už

gęsta ir vėl Varka girdi: “bu, bu, 
bu“. I’ž pusvalandžio kažinkas 
privažiuoja prie grintelės... Tai 
vežimas, kuriuo veš Jefimą li- 
genbutin.

Jefimas apsirengia ir išeina.
Gražus giedras rytas. Pela- 

gejos nėra namie; ji išėjo į ligon- 
b'.’ti, kad sužinojus apie Juti
mą... Girde ties kūdikio verks
mas, ir Varka girdi, jog kažin
kas dainuoja jos balsu:

Baju, bajuški, baju,
Jau dainužę dainuosiu...

Sugrista Pelageja, persižeg
noja ii* taria pašnabždomis:

Pereitą naktį jis buvo kiek 
geresnis, bet prieš auštant ati
davė savo dusią Dievui... Dan
gaus karalyste, amžina ramy
bė!.. . Ji? sako. Imk mes jį per
kėlai atvežę.. . Mums reikėję tai 
anksčiau atlikti.. .

Varka išeina į giraitę ir ver
ki u, ir staigu kažinkas jai tren
kia j sprandą taip stipriai, jog 

1 jai rodos, kad jos kakta atsimu- 
j še į b tžo kamieną. Pakelia 
galvą ir pamato savo šeimynin- 
ką, kurpių.

i Ką tu veiki susle! suri- 
t ko jis. Kūdikis verkia, o tu 
miegi!

Jis suduoda jai antausį; ji pa- 
, įnirto galvą, sulinguoja lopšį, ir 
ima niuniuoti čiučia-liulia. Ža
liasai taškas, kelinių ir vystyklų
šešėliai mirguoja, masina ją, ir 
greitai vėl jos ininlįs klajoja. 
Vėl ji mato platų, dumbluotą
kelią. Vyrus nešinus ryšulius 
ant pečių ir besidriekiančius, 
galop nyksta ličius šešėlius. Kuo
met ji žiuri į juos Varkai neap
sakomai norisi miego; mielai 
ji gultų; bet motina Pelageja 
ateina ir ragina ją. Ji eina 
mi 'stan uždarbiauti.

Meldžiu, dėl meilės Kris
taus, suteik man kapeiką, — 
prašo motina kiekvieno praei
vio. Vardan meilės Dievo, po
ni, parodyk savo miclaširdystę.

Duok šian kūdikį sušunka 
jai greitai pažįstamas balsas. — 
Duok šian kūdikį, — atsikartoja

—Varka, supk lopšįš—pasigi- 
tai. Tu vėl miegi, karve! rsta paskutinis paliepimas.

Varka pašoka ir apsižvalgius | Krosny] pasigirsta svirplys; 
aplinkui atsipeikėja. Kur be-'* •-•■—1 iXI-.....
esanti; dingsta kelias, Pelagcja 
ir žmonės, tik viduryj kamba
rio stovi jos šeimyninke, kuri a-
tėjo papenėti kūdikio. Koliai 
storiu, plačiais pečiais moteris 
peni ir glamonėja kūdikį, Varr 
ka tyliai stovi, tėmija ir laukia.

Lauke pradeda švisti, Šešėliai 
nyksta ir žaliasai taškas palu
bėse bąlu. Greit bus rytas.

— Imk jį,— sako šeimyninke 
užsisakstydama naktinius mar
škinius. Jis verkia. Pikta a- 
kis jį apkerėjo

Varka paima kūdikį, paguldo 
į lopšį ir vėl pradeda supti, še
šėliai ir žaliasai taškas pranyk
sta, ir nieko nelieka kas svaigin
tų jos mintis. Bet kaip ir pir
ma, ji nori miego, neapsakomai 
nori miego. Varka padeda gal
vą ant lopšio briaunos ir supa 
lopšį visu kūno judėjimu, kad 
tik prašalinus miegą; bet ir vėl 
jos akįs merkiasi, galva sunki, 
svyra.
f Varka, užkurk pečių! 
pasigirsta šeimyninko balsas už 
durų.

Vadinas: laikas keltis ir pra
dėti dienos darbas. Varka pa
lieka lopšį ir išbėga atnešt mal
kų. Jai smagu kuomet ji bėga 
ai’ eina, ją miegas tiek nekan
kina, kaip kad sėdint. Ji atne
ša malkų, užkuria krosnį, ir jau
čia kaip jos sustiręs veidas at
gyja, ir kaip jos mintjs blaivė
ja.

—Varka, prirengk virdulį! — 
šaukia jos šeimyninke.

Varka atskelia skalus, ir vos 
jai spėjus juos užkurti po vir
duliu, kaip pasigirsta kitas pa
liepimas:

—Varka, nuvalyk šęimynin- 
ko kaliošus!

Varka sėdasi ant aslos, valo 
kaliošus, ir mąsto, kaip smagu 
butų įkišus galvą į ,didelį, gilų 
kaliošą ir bent valandėlei pra
migus... Ir staigu kaliošas au
ga, pučiasi, ir pripildo kambarį. 
Varkai išpuola šepetis, bet ji 
greitai papurto gaivą, atveria a- 
kis ir stengiasi matyti daiktus 
taip, kaip jie yra.

— Varka, nuplauk lauke laip
tus... pirkėjai rūstaus!

Varka nuplauna laipins, ap
valo kambarius, vėliau užkuria 
antrą krosnį ir išbėga dirbtu
vėm Darbo daug ir nėra laiko 
gaišuoti.

Bet niekas nėra taip nuobo
du, kaip stovėti virtuvėje prie 
stalo ir skusti bulves. Varkos 
galva nusvyra ant stalo, bluvės 
mirguliuoja jos akyse, iš jos ra
nkų išpuola peilis, ir apie ją su
kinėjasi stora, pikta paraitytom 
rankovėm, šeimyninke, ir kal
ba taip balsiai, kad jos balsas 
plėšia Varkai ausis. Taipgi 
kankynė trusties prie stalo, pla-. 
uti ir sinti. Būna tokios valan
dos, kuomet jai norėtųsi gulti 
ant aslos ir saldžiai užmigti.

Prabėga diena. Tėmydama 
kaip lauke temsta, Varka palie
čia savo bejauslius smilkinius ir 
šypsosi nei pati nežinodama ko. 
Tamsa glosto jos besimerkian
čias akis, ir myluoja ją 'tykaii, 
ramiau miegan. Bet vakarop 
kurpio kambarys pilnas svečių.

—Varka, prirengk*virdulį! - 
šaukia jos šeimyninke.

Tai yra mažas virdulis ir ko- 
koliai svečiai atsigeria arbatos, 
reikalinga jį pripildyti ir užvi
rinti bent penkiatą kartų. Po 
arbatai Varka ptovi nejudėda
ma visą valandą, tėmija svečius 
ir laukia paliepimų.

Varka, nubegk ir nupirk 
tris bonkas alaus!

Varka pašoka iš vietos ir bėga 
kiek tik galėdama, kad nustu- 

’nuis miegą.
- Varka, eik atnešk degtinės! 

Varka, kur yra kamščiatrau
kis? Varka, prirengk silkių!

Ant galo svečiai išeina; ugnis 
užgesinama; šeimyninkas ir šei- 
myninkė eina gultų. ,

žaliasąi taškas palubėse, kelinių 
ir vystyklų šešėliai vėl mirga 
prieš Varkos pusiau atdaras a- 
kis, jie mirgsi jai ir aptemdo 
jos mintis.

- Baju, bajuški, baju. — niū
niuoja ji, Tau dainužę dai
nuosiu.

Bet kūdikis verkia ir kanki
nusi verksmu. Varka vėl mato 
klampų kelią, žmones su ryšu
liais, Palugeją ir tėvą Jefimą. Ji 
atsimena ir pažįsta juos visus, 
bet būdama pusmiegė negali 
suprasti jiegos, kuri jai riša ko
jas ir rankas, ir slegia ir naiki
na jos gyvenimą. Ji dairosi ir 
nori nusikratyti los nematomos 
jiegos. Bet ji to nepajiegia. Ir 
galų gale nukankinta, ji įtem
pia visas pajiegas ir matymą; 
pasižiūri į mirguliuojantį žalią
jį tašką, ir išgirduis kūdikio ver
ksmą suranda savo kankintoją, 
kuris graužia jos širdį.

Tuo kankintoju yra kūdikis.
Varka šypsosi. Ji nusistebi.

Ir kodėl ji pirmiau negalėjo da- 
siprotėli tokio paprasto dalyko? 
Žaliasai taškas, šešėliai ir svirp- 
Ivs, rodos, irgi šypsosi ir stebi
si.

Staigu jai dingtelėjo į galvą. 
Ji atsikelia nuo suolo ir šypso
damos, plačiai pravertom akim 
pradccDa vaikščioti po kambarį. 
Ji linksma ir siijudinta ta min
tim, jog ji greit pasiliuosuos nuo 
kūdikio, kuris ją kankino ir ri
šo jai rankas ir kojas. Užmušt 
kūdikį ir tada miegoti, miego
ti, miegoti...

Šypsodamos, mirkčiodama ir 
grasindama pirštu žalajam taš
kui, Varka artinasi link lopšio 
ir lenkiasi kūdikiu... Užsmau
gusi kūdikį sukniumba aid gri-j 
ndų ir besiraminanl mintim, jog 
dabar ji galės'midgot ir tuojau 
ji užmina T’iVmai,'kaip ir jos 
nudėtas kūdikis.

s Vertė Lilija.
■ ’ij?!: • j

Ada Maloska.
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' Paparčio žiedas
- šiandien švento Jono nak

tis, naktis stebuklų — kalbėjo 
gerutė, baltaplaukė pana Juzė. 
—Yra kalbama, jog pusnakty] 
reikia nuskinti dvyliką žolių Įvai 
rili rūšių ir padėti po pagalve, o

tuomet, beabejonės, prisisap
nuos tikrasis bernelis. Aš neat
būtinai. eisiu šią naktį miškan- 
rinkti žolių.v

Jus pavelysite man eiti sy
kiu, palydėti jus? — pusbalsiai 
užklausė, šalyi jos sėdintis, apsi
vedęs studento rūbais, bitinus 
jaunikaitis.

O, ne, ne garsiai užpro
testavo mergaitė. Kuomet da
lykai liečiąs burtininkystės ar lai 
mes lėmiino, tuomet niekas ne
neprivalo tame dalyvauti ir ma
tyt:.

Visai teisingai pertraukė 
užsimąstęs, jau paaugęs ponas, 
nes jeigu jau rimtai lemti ar 
spėti savo laimę, tai reikia eiti 
vienui vienai miškan.

— Aš ir eisiu viena! garsiai 
atsakė pana Juzė.

- Jėzau! Marija! rankomis 
švaistėsi poni Klementina, mer
gaitės dėdienė/ Ar gi aš tau pa
velysiu vienai eiti miškan, ir dar 
naktį! Ir vilkas gali tave užpul
ti, ir blogM žmogus, be to dar 
koki bjaurybė išgąsdins.

'Taip, ir aš tą patį sakau - - 
pritarė poniai studentas jau 
gerinus aš eisiu su pana Juzefą, 
tečiaus ne šalyi eisiu, bet keletą 
žingsnių nuo jos, kad reikalui 
priėjus, jinai galėtų pašaukti 
mane pagelbon.

Jegu taip, tai galima, eik ir 
tu miškan, lldefonze, paga
lius suliko tėvas studento, lik
tai nesekiok paskui paną Juzę, 
nes tas išblaškytų jos mintis ir 
kenktų Černius, bet patsai pajieš- 
kok žolių arba, dar butų gerinus, 
tėmyk, kaip žydi papartis, nus

kink tą magiškąjį žiedą, ir tuo
met tau atsivers visos požemi
nes gerybes, visos brangenybės. 
Pasidalysi tuo m e t 
turtais s u tėvu ir už
gyvensime mudu taip, kaip nie
kas negalės mums lyginties! At
mokėsiu bankui visas skolas, pri 
pirksiu daugiau žemės, namus 
perstatysiu. Linksminsimės ir 
gyvensime laimingai!

Ką jus kalbate, pone Mize- 
rccki, nejaugį tai yra teisybė, 
kad papartis pražydi tik Švento 
Jono naktį? gėrėdamasi klau
sė poni Klementina.

Teisybė, teisybė, patviiv 
tino Mizercckis, kraipydamas sa
vo ilgus, žilus usus. Aš savo 
akimis mačiau magiškąjį žiedą, 
tiktai, nemokėjau nuskinti jo. 
Pridengiau briliumi, nupiovau 
pagal žemę paparčio kotelį, sus
paudžiau brielius kraštus ir grei
tai parbėgau į namus. Namie iš
verčiau brilių, bet jame žiedo lyg 
nebūtų buvę, tiktai žaliuose pa
parčio lapuose slankiojo kokie- 
lai vabalėliai.

Cha -cha cha! — juokėsi 
ponas lldefonzas, tai jus, tėve, 
ugnines museles-vabalėlius pa
laikėte už paparčio žiedą

Dabartinė jaunuomenė nei 
į ką neliki, murmėjo senis.— 
Tai ką, ar jau aš toks išlėptausis, 
kad nepažinčiau ugninės muse- 
lės-vabalelio? Sakau tau, ma-' 
čiau tikrą ugninį žiedą liktai ne
mokėjau pasiimti jo. Turbūt, 
atgal pasižiurėjau.

- A, žinote ką, jus taip mane 
užinterasavote, svajojančiai 
pratarė poni Klementina, jog 
ir aš, graičiausiai, eisiu šiandie 
miškan j ieškoti paparčio žiedo.

- Ką jau jus, — užprotestavo 
Ildefonsas, jeigu daug žmo
nių eis miškan, tuomet čėrai išsi
blaškys.

I

- Miškas didis, ir aš steng
siuos krūtį kuotųliausiai nuo ju- 
SU* . .

- Ne, netaip, jeigu staiga ant 
jūsų užpultų vilkas ar mušeiką, 
ir jus suriktumėte, ir jeigu tuo 
pačiu taiku pana Juzefą šaukta
si pagclbos, kas gi man tuomet 
daryli?

—Galiu ir aš eiti su jumis, 
pasisiūlė senas Mizercckis. —■ 
Kodėl ir man nebąndyti jieškoti 
laimes? Ir pasitaikius reikalui, 
kiekviena iš moterų turės po už
tarėją.

-- Štai ir piįiku!—suplojo ran
kutėmis pana Juzė. k Ponas Il
defonsas rasis apie keletą žing
snių nuo manęs, o panas Maze- 
reckis laikysis arčiau prie dėdie
nės Klemulės. Gi tuomet aš su
rinksiu dvyliką žolių, o jus rasi
te po jiaparčio žiedą, mes pasi
šauksime vienas kitą ir visi sy
kiu eisime namo. Taigi, dabar 
tik visi į kelionę!

—Ką tu, Juze, dar jog nėra de
šimtos valandos, pažymėjo dė
dienė. Mes su ponu Mizereckiu 
suspėsime dar sulošti “piketą.“ 

Seniai sėdosi prie kortų, o jau
nuoliai pradėjo peržiūrinėti al
inimus ir šiaip paVeikslėlius.

Kur yra toji grupė, kurią jus 
nuomete piknike? Dar, almena- 
nate, aš laikiau prie pat burnos, 
lyg bučiuodamas, jūsų rožę? 
užklausė studentas.

— N—7-n—n- nežinau! Kur 
tai kitoje vieloje, -- sujudintai 
ir maišydamosi atsakė mergaitė, 
o rankutėmis tuojaus užbloškė 
albomą.

Artinosi vidurnaktis. Juzė, 
drebančia širdžių ir prieš akis 
laikydama auksinį laikrodėlį, 
lenda per miško tankumyną. No
rėdama, kad spėjimąi-čerai bu
tų ipasekmingesni, jinai privertė 
poną Ildefonsą, eiti visai kitu ta
keliu. Gi dabra jai labai baisu ir 
jinai pasirengusi surikti, šaukti 
iš baimės, šaukti pagelbos, vie
nok jinai neišdrįsta to daryti,jai 
gėda...

Štai'ir abidvi laikrodėlio pai
kutės susieina tiesiog ant skaitli
nės XIL Vidurnaktis. Mergai-, 
te pasilenkia ir pradeda rauti žo

les. Vieną, antrą, trečią, ketvir
tą. ... ir staiga jos rankutė su
čiumpa už ko-tai šalto, slidaus, 
gyvo... Varlė!.. Juzė sudre
bėjo per jos kūną perbėgo šiur
puliai baisaus jausmo; mergaitė 
iš baimės išplėtė akis ir iš kruti
nės pasigirdo tylus skausmo, bal
sas- vaitojimas. Jinai leidosi bėg 
ti ir bėgo greitai, kur akis vedė...

Kabėjęs ant kaklo auksinis lai
krodėlis užsikabino už krūmo ir 
plonutis auksinis retežėlis truko, 
į trupučius šmotelius. Tie auk
siniai šmoteliai biro tiesiog imt 
paparčio lapų, bet mergaitė to 
iicpatėmijo ir bėgo vis tolyn. Pa 
galinus, neteko sąmones ir ne
šaukia pagelbos, tečiaus stengia
si bėgti kuotoliausiai nuo tos vie
los, kur pergyveno tą baisų jaus
mą, baimę. Medžių šakos dras
kė jos veidą ir rankas, plėšė ru
blis ir baltutį gazinį apsiaustą, 
bet jinai vis bėgo...

—U-u-g-g-u! — staiga sus
kambėjo viršuj jos galvos ir 
mergaitė hesamonės, kaip pakir
stą žolė, parpuolė ant žemes.

Ildefonsas tame pat laike, rū
kydamas papierosą, vaikščiojo 
po miško klonį ir rankoje taip
gi laikė laikrodėlį. Surinkimui 
žolių jisai nusprendė duoti Juzei 
dvi minuti laiko po vidurnakties, 
o paskui surasti mergaitę ir slap

tingoje, poetiškoje apystovoje 
atidaryti prieš ją savo širdį. Ly
giai kaip dvi minuti jis numetė 
dar nedarūkytą papierosą ir ėjo 
tuo pačiu takeliu, kuriuo vos ke
letas minučių atgal atsitolino 

nuo jo Juzė.

Nenorėdamas išgazdinti mer
gaitės, jis slegesi padaryti kuo- 
mažiausį šlamesį ir todėl atsar
giai žingsniavo tarpe lankių, jau 
nučių atžalių.

Tik staiga jo atydą atkreipė 
koki tai blizganti, mirganti ki
birkštėlė,kuri aiškiai švietė ant 
vieno paparčio lapo. Beabejo
nus, tai nebuvo ugninė muselė- 
vabalėlis, vienog šiame atsitiki
me kas gi tai galėtų būti? Lab
iausiai tai buvo panašu į didelį, 
puikų rasos lašą, iš kurio atspin

dėjo spinduliai šviesiojo mėnu
lio. Jočiau kodėl gi lik viens toks 
lašas matyti? Nejaugi tai butų 
teisybė, kad papartis žydi ugnine 
spalva?

Ildefonsas pasilenkė ir pakėlė 
auksinį, išpuoštą briliantais, Ju
zės medalioną.

- Kaip tai, vienok jinai sku 
binasi surinkti savo žoles, šyp
sodamas pamastė jisai ir nejau 
Čiomis atidarė medalioną.

Iš po apvalaus stiklelio j jį žvcl 
gė jaunuolio veidas, iš kurio di
delių akių švietė pasididžiavimas 
ir arti, prie pat lapų, laike rožę.

J'ai štai kas atsiliko su gru
pe, nejauždamas prašnipždc- 
jo jis — jinai iškirpo mano gal
va.v

- Myli,myli.myli... linksmai
dūzgeno krūtinėj jo širdis.

Jisai uždarė medaliona, pake
lė galvą augštyn ir pamalė ant 
kūlyno kabantį auksini laikro
dėlį, o tolinus ant šakų šmotelius 
baltučio gazinio apsiausto, bati
stą ir kručkus.

Su ja kas tai atsitiko, — pa
sibaisėdamas pamąstė jisai ir 
leidosi bėgti į tą pusę, kur vedė 
sudraskyti rūbų šmoteliai.

Greitai, po šakotu medžiu ant 
minkštų samanų, jisai pamatė 
gulinčią mergaitę. Josios fi
gūra buvo ištempta, d a i 1 u t ė. 
Visa baltuose rūbuose, - skaisti 
lyg angelas dangaus. Į geltonus, 
dengiančius pečius, palaidus 
plaukus buvo jsipynę žoles, gėlės 
ir lapai. Skaistus ir malonus vei 
delis visas apšviestas, pro med
žių lapus, silpna mėnulio šviesa. 
Jas apšviestas, tyras veidelis iš
rodė permatomas, lyg kristalas. 
Mergaitė išrinle lyg užsnudusi 
miško deive driada ar fėja...

Ildefonsas greitai priklaupė 
ant kelių prie mergaitės šalies, 
pakėlė jos galvą, rankomis pat
rynė veidelius ir alsavymu sušil
dė atšalusias rankytes. Tik stai
gu sudrebėjo plonučiai antakiai,

pamaželi ir viršlink skyrėsi ilgos 
blakstienos ir prieš ji, prieš II- ’ 
defonsą, pražydėjo du melsvi ug į 
niniai žiedai...

Laimė mano! Linksmybė!*■

J'urtai! šnabždėjo nudžiugęs ! 
jaunikaitis ir, tėmydamas nuola
tinį vis labjau ir aiškiau pražy- ' 
dėjimą slaptingųjų žiedų, lupo- ’ 
mis dasilylėjo tai vieną, tai kitą 
ugninį žiedą.. J ie žiedai nesiti- * 
kūjo prie tokios užjautos ir lodei
nedrąsiai slėpėsi po plonutėmis 
blakstienomis... •...............  J

Melsvieji žiedąi-ugnelės pasis-
• • I

lepė po blakstienų, o lupytės šna
bždėjo:

Paliaukite, ką jus darote!... | 
Kaip jums nesarmata?.. Aš taip 
labai bijojau viena. ..

J'cčiaus jis karšiais bučkiais 
nulildė tas protestuojančias lu
pytes.

I ’-u-a-a! suskambėjo sto
ras Mizercckio balsas miško gi
lumoj.

A-y jam atsakė diskantas 
ponios Klementinos.

U-a! ()p-op! U-u! Ku-ku! , 
Jau skambėjo abudu balsai

vienoje vieloje. S
l -u-a-a pasigirdo atsa

kymas Ildefonso baritono.
Ir šalyj ? jo linksmai praskam

bėjo turtingas ir malonus altas 
Juzės:

Op-op!
Greit abidvi pori susiėjo į vie- 

na vielą.
—Man nepasisekė šį sykį, — 

skundėsi Mizercckis. - Nema
čiau aš paparčio žydėjimo.

- Aš taipgi nemačiau, — pra
nešė poni Klementina, turbut 
tai yra dalykai pyklos dvasios ir 
tokiu būdu jinai negalėjo aprei
kšti savo slaptybių, čerų.

Aš gi pasaugojau, kaip pra
žydėjo du slaptingi laimės žie
dai,, nuskyniau juos laiku ir, a- 
čiu tam atradau didžiausį turtą, 
neapkainuojamą brangenybę, — 
pasididžiuodamas tarė Ildefon
sas ir perveriančiu, ugniniu žvil
gsniu juodųjų akių apipylė pa
raudusią mergaitę.

Kad pamatyti sapne savo 
žadėtąjį bernelį, aš irgi rinkau 
dvyliką žolių, tečiaus, kuomet 
surinkau vos keturias žoles, pa
mačiau jį tikrenybėj, o ne sap
ne, sujudime ir nuleisdama 
akutes žemyn, ištarė pana Juzė.

Į
- Tc-tcdc Štai kame daly

kas - sudavė sau kakton Mi- 
zereckis. 4Jai ką gi aš labai 
esu linksmas, kad Švento Jono 
naktis išėjo tokia kilminga tau, ' 
likk. Sveikinu ir laiminu tave. 
Gi rudenį, po pinties, bus galima 
pasilinksmint, na ir vestuves 

turėsime... «
Vertė Darbininkė Onyte.

Levas Tolstojus
(Tąsa nr. 22)

Vidujinis Tolstojaus gyveni
mas pradeda sparčiai apsireikšti. 
Jis pamato savyje ir artimuose 
daugybę nrdateklių ir pradeda 
nerimauti, lindėti. Pradeda jie
škoti atsakų į įvairiausius gyve
nimo klausimus. Gyvenimo tik
slas jam persistato neaiškiu, u- 
kanotu. Mokytojavimas, skai
tymas, rašymas ir kitokie darbai 
pradeda neužganėdinti genialės 
sielos ir jis pasineria beribėse 
mintyse, svajonėse. Tos visos 
susidūjusios aplinkybės paaksti- 
na T'olstojų prie savęs pažinimo. 
Žmonijos vargai, nelaimės, ken
tėjimai ir skriaudos skaudžiai 
atsiliepia į apsireiškiantį genijų. 
Jis pradėdavęs labiau užsidegti 
žmonijos gerbimu ir meile. Da- 
eina net iki to, kad Tolstojus iš 
gilumos širdies neapkenčia skri
audų ir kovoja prieš piktą. Čia 
jau jis yra priverstas imti plun
ksna rankosna ir jieškoti susira
minimo.

Be to, dar šeimyninis klausi
mas įsiskverbia Tolstojaus šie- z 
lon. Jis iš pat pradžios ideali
zuoja šeimininį gyvenimą. Gi 
luom pačiu sykiu Tolstojus ma-



-—T"
įveda Tolstojų į rimui pasaulinių 

Nuo to laiko.
to .savo gyvenime tą spragą, 
nedrąsų susukti šeiminišką Hz- Į rašylojų-genijų.
delį. Ta nedrąsą skaudžiai alsi- kiekviena# jo žodis yra gerbia- 
liepia į jo gyvenimą. Kartais jis! nias ir atidžiai sekamas.
net pradeda savęs neapkęsti, ru-Į Praslinkus apie- 18 ramių že- 
pinlies, kad kokiu nors budu praj nybhiro gyveninuk melų, T olslo- 
šalimis tą mdateklių. jus vėl pradeda rupinlies liau-

Iš pat mažens Tolstojus vcn-| dies švietimo dalykais. T uo lai
gė draugauti su gražiąją lytim,-! kg, 1874 m., jis parašo garnį ii- 
ilgaplaukėms ar, gerinus, gelton- gokų straipsnį temoje “Apie Lia-l

Įudies Apšvielumų.“ Tame strai
psnyje T olstojus plačiai nurodo 
nedateklius pedagogijos ir pas- 
mevkia priverstinę mokinimų, j. 
Jis propomioja “liuesų mokyk
lų“. Tas neužganėilina nieku- 
riuos mokyklų personalus ir 
prasideda kova. Tečiaus Tolsto
jus tampa pergalėtoju ir jam ta
mpa pavelyta įsteigti savotišką, 
Tolslojinę mokyklų.

Tuo pačiu laiku Tolstojus ra
šo kitų pasaulinį romanų “Auna 
Korcninų.“ Tarpe daugelio ypa
tų, šiame veikale mes susitinka
me su Levinu, kuris perstoto pa
ties Tolstojaus ypatų. Levinas 
įieško teisybės, myli gamtą ir 
žmones; jis stengiasi gyventi pa- 
vyzdnigai ir, mylėdamas teisy
bę, neapkenčia pikto. Levinas 
kalba Tolstojaus lupomis...

Vasarų, 1873 m., Tolstojaus 
rupcšciu tam|>a įsteigtas badau-I 
jaučių vLstiečių, Samaros rėdy- i 
boj, šelpimo fondas ir tokiu bu

plaukėms. Tas vengimas drau
gauti privedė Tolstojų prie, to, 
kad jis išturėjo progos išsirink
ti sau gyvenimo draugės.

Ttriaus, kaip nieko nėra be 
priežasties, taip ir lolslojaus 
apsivedimas turi priežastį. Tol
stojus atlanko daktarų Bursų ir 
čia susipažįsta su dviem jaunu
tėm daktaro dukterim. čia jis 
įsimyli i jaunesniųjų duklcrj.So- 
l i ją. Tečiaus nedrąsa ir čia kan
kina jį. Jis bijo apreikšti Sofijai 
savo meilę ir,, lyg kūdikis, para-

ka mergaitei dasiprotėli tu rai
džiu reikšmę. Mergaitė, beabė- 
jo, jau ankščiau buvo patėmijus, 
kad Tolstojus ją myli ir todėl ji
nai išskaitė iš tų atskirų raidžių 
tai, ką jis norėjo, kad jinai iš

randa, netikėtai, gyvenimo drau
gę ir jaučiasi pilnai patenkintų. 
Tėvas mergaites nesipriešina ir 
lodei už savaitės laiko, rugsėjo
22d. (spalio.)) 1862 metų, Levasjdu tampa išgelbėta daug gyvaš- 
veda Sofija. Laimingi ir gyve- čių, kuriems gręsė bado šmėkla, 
mino vilties pilnu abudu jauna- to mes matome, kad labdary- 
vedžiu apsigyvena Jasnoj Bolia-J sį$s darbe Tolstojus irgi pirmu- 
noj. tinis. 1

pakreipia visų Banius Tolstojaus gyvenimas
Tolstojaus gyvenimą visai į kitastampa pertrauktas, kuomet jis
vežės. Patsai gyvenimo tikslas 
tampa dapildytas ir siela atran
da dvasinį užsiganėdinimą, ra
mybę ,o genijus brėkšta pilnoje

Dar pirmose dienose savo že- 
nybinio gyvenimo Tolstojus pra
deda rašyti svarbiausiąjį veika

lų, istorišką!Į romanų “Karė ir 
Taika.“ lai yra atspindis ne-

pradeda pats savęs klausti: “Ko
kiam tikslui aš gyvenu?“ “Kas 
yra pats gyvenimas?“ e te. Min
tis apie gyvenimų ir mirtį neduo
da jam ramybės. Jis nori suži- 
niai atsakyti į tuos klausimus. 
Bet tuo pačiu sykiu jis kreipiasi 
prie liaudies, bet tenai randa 
vien niekšyščių glėbį. Santy
kiai tarp VirŠgamtiškojo ir žmo-

N A-U J I E N O S. Chtotfo, BĮ.

spiestis būrys žmonių, kad pas-Į m at persikeičia, 
l ! * ......It! i..... Ii., “’l'1,,!., I A..,„.Ui,...

suminkštėja.npat’l manęs, milijonai kenlan- 
ehaosą. kiaus net pradėjo t vert h “Tols-J žmonijos vergai ir keniėjimaivių žmonių, kodėl gi jūsų tiek 

dau labiau irlsdiepiu, į• Tplslpjų.daitg palei mane?“ Sii tais žo- 
do sveikata žymiai pradedu pu-džiais Tolstojus užgęso. Užgęso 

ant visados ir dėl visų.. .
Tečiaus Tolstojaus prakilni

iigulijas. Jenai irgi violoje tvar
kos Tolstojus suranda
Neaiškumų ir prieštaravimų jis tojaus pasekėjų kuo|)elės”. I\k 
randa begales. Todėl jis krei- saldis rimtai atkreipė tilydii h\ 

lauke ko lai nepaprasto, garbiu-, 
go, augšlo. Tolstojus be abejo 

nė neapsivylė. Jis padarė 
gana žymių pcmvura visoje dra
ugijoje. Jfo obalsis buv(| “iš da
rbo, o ne iš žodžių, pažinkite t • 
savo draugus“. . j t <

piusi prie Evangelijų žinovų, iš-, 
ašknlojų. • Bet pastarieji, vielo
je išaiškinimo, puiaco dar didės- 

i«į mišinį. Iš tų išaiškinimų Tol- 
•lojtis sužinojo, jog Kristus už
gynė užmušyslę, bet kartais pa
velijo užmušinėti; liepė įmylėti 
priešus, bot pavelijo kelti kares;
liepė garbinti Dievą sieloje o tuo’ filosofijos bedugnėse. 1 lis pa- , kanos iš drabančios rahkos. Te- 
pačiu sykiu paliko begales apęi

i Pirte lo dai\priside<ja Basų 
idaponų. karė. Jis lūmija karės siela per amžius gyvens 
uiMtlikius ir pagaliaus rašo Įmy
gą “Apsimąslykitė’’. Po tu se
ka dar keletas gana svarbių vei-^jg 
kalų: W!kinMj.v)lkPfliit m ir-

Pagaliaus Tolstojus pasineria ■ lies Tolstojų* neišleidžia plun-

Pėtriyėii', Vasarirt 22, 1018.

žinomų. Jo idealai ir troški
mai, lyg šviesi žvaigždė, rodvs 
kulią nakties tamsumoj...

“Gyvenimas yra sapnas, mir
tis prisikėlimas“. Tolstojaus 
genijus gyvūną... J. T. V.

liu! taipgi Napoleono ir daugel 
kilų Europinių karių. Šaimu vei
kale Tolstojus paliečia datig sva
rbių klausimų. Jis tiki, kad is
toriški nuotikiai Įvyksta gamtiš
ku, natūraliu budu. Gi garbini
mas ypalos yra beveik lygus nie-

n ikiu visuomenė ar. gcriaus.di- 
duoinenė. o niekuomet ne pavie
nės y pa tos. Žmonijos, tautų 
troškimai kalba patįs už save.

Bušų tautą Tolstojus persiūto 
pavidale menkučio, gero, tylaus 
ir visų klausančio kareivio Kara- 
tacvo, kuris kantriai kenčia, vi
siems tarnauja, nei ant ko nesis
kundžia, visus myli ir poguod- 
žia, ir pagaliaus, visuomet esti 
patenkintas ir linksmas. Nors 
už panašų tautos perstatymų jis 
gauna gerokai vėjo nuo tuolaiki
nių liberalų, bet ra šy tojaus ge
nijus užima burnas visiems rėk
sniams ir priverčia nusilenkti 
prieš teisybe... “Karė ir Taika“

Daeina beveik iki to, kad Tolsto
jus bando pertikrinti save, jog 
gyvenimo tikslas yra vien svajo
nės, savęs agaudinėjimas.

Po ilgo abejojimo ir klajonių, 
Tolstojus prieina prie šios išva
dos: Jis yra tas, be ko gyventi 
negalima. Pažinti Dievų ir gy
venti — vienas ir tas pats.’ Die
vas yra gyvenimas.“ Čia Tolsto
jus randa susiraminimų ir sten
giasi geriau pažinti, susilieti su 
pačiu gyvenimu. Turėdamas 
qxmašią mintį, Tolstojus prade
da studijuoti teologijų. Bet teo
logijos mokslas dar labiau atstu
mia jį nuo tikėjimo-gyvenimo, 
negus liaudies niektikystės. Teo-

melus, kuriais bandoma penėt 
liaudį. Jis pasibiarčja teologija 
ir parašo keletą kritikos straip
sny bandydamas nurodyti klai
das.

Poliaus jis pradeda studijuo-

►v

Dar laikas

SUSIVIENIJIMAS lietuvių: 
..... . AMERIKOJE!®Čiaus jo paskutiniuose raštuose! 

slepiasi gana daug .religiškosios 
filosofijos, neramybes ir nepa- 
siganėdininio. i

Kuomet Bosija užsidegė 1905
. hiatų judėjimu, Tolstojus buvo

i- j rašo knygų “Apie gyvenimų,“ 
gų; skelbė brolybę, bet taipgi pa- kurių valdžios cenzūra uždrau- 
laimino priespaudą ir skriaudas; i džia. Po lo seka eilės jdideshių 

ir mažesnių straipsnių* straips
nelių. T anic pačiame |>criodc 

Į jis taipgi pradeda kovų prieš 
girtuoklybę.' Tai kovai irgi pa- jau pei-silpnas stoti į kovos lau- 

j švenčia nemažai laiko ir ener- kų. Tečiaus jis pašvenčia gana 
gijos. Vienu paskui kilų seka ( daug straipsnių, kuriuose užgi- 
priešalkoholinės brošiūros. !

gydė ligonius, bet užgyrė ligas 
u* tt. Toki tai mišinį Tolstojus 
gavo iš išaiškintojų iš E vange

. Visgi tikėdamos prašalinti 
prieštaravimus, Tolstojus krei
pėsi prie originalo, tai yra,'grai
kų kalba parašytų Evangelijų; 
Čia jis surado mažiau prišlara-

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

kus ir kulturiškus reikalus.

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

Moka pomirtiniu $150, $300, $6oo 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $i2.co j savaitę, .■i ■■ ................  . . .... . 1,

riti pačio judėjimo dvasia ir ža- 
2 80- 
atei- 

lics. Į tokį Tolstojaus pasielgi
mų nekuriu pažiurėjo gana ske
ptiškai, bet laikui bėgant, ir pa
starieji pagerbė senelį! Jis bijo
jo, kad išbudusioje liaudyje ije- 
kiltų anarchija,*todėl jis rengė 
dirvų pačiam išbudinimui, skie
pijo žmonijai meilės jausmų ir 
dildė žiaurumus, keršius.

Po revoliucijos senelis giliai 
atjaučia liaudies nepasisekimus 
ir biaurėjasi valstybine pries-

lesatKonoiincs nrosiuros. i puvio juuejimo (ivasią ir 
Apie ta patį laiką keliose Bu-’ dina badaujančią liaudį prie 
os gubernijose neuždera ja- Jidarumo, ir permalymo isijos gubernijose neuždera ja 

vai. Prasideda badas. Tolsto
jus griebia plunksnų ir šaukia 

' liaudį pagelbon badaujantiems. 
Jo šauksmų išgirsta Ūsas civi
lizuotas pasaulis ir paduoda gei
bstančią ranka. Tokių budu a? 
čiu Tolstojaus pasidarbavimui 
žmonijos skurdas tampa nors 
truputėlį palengvintas.

Sykiu su visuomeniškai reika
lais jis vis Hepaliauna rašęs. Jis 
parašo knygą “Karalyste Dievo 
Mumyse“. Tai yra skelbimas 
broliškos meilės ir solidarumo 
tarpe visos žmonijos. Beto, jis 
parašo gana svarbų veikalų 
“Kas tai yra dailė?“ Tolstojaus 
supratimu dailė yra toks apsi
reiškimas tvarinyje, kurį di
džiuma gali suprasti, pastebėti.

Beveik af>ie tą patį laikų, kuo
met Tofslpjaus genijus apsi
reiškė aiškiausiai, prasideda 
taip vą^iiyVmas “<luchoborų 
judejiiuaš“. Jas judėjimas ypa- 
tingai lošė svarbia rolę ant Kau
kazo. “Dnehobopai“ buvo žmo
nės, kurie.atsisukę eiti kareivi- 
jon, pripažino išnaikinimą gin
klų ir atsisakįė valgyli mėsa. Tai

Jis vėl pradeda nuobo- 
Atidavęs žemę valslie- 

reik-

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius- 
truotti mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 

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

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

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

A. B. STRIMAITIS
^307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais, 
rasite.

Kibęs juokingų straipsnių,
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

^7" Kunigu žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro,
Jagamasčiu ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 

gfT" Tikietą į Dangų, elę.. cte.
Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

N

ba i giminingas su Tolstojaus fi
losofija,., j'

Valdžia pradėjo skaudžiai 
persekioti mpaklusnuosius “du- 
choborus“. Kimšo juos į kalė
jimus, kankino visokiais budais 
ir pagaliaus pavelijo prašalinti 
iš Busijos.

Kovotojų eilėse prieš priespa
udą ir persekiojimų radosi ir 
Tolstojus. Jis stengėsi visais 
galimais budais išliuosuoli ken- 
taneius “duchoborus“. Paga
liaus jam ir kitiems sandrau-

* ■ 1 * • A

pie 8 lakstančius “diichoborų“ 
vaikščioja pusnuogi, | iškeliauja į/Kanadą, į Ameriką. 

Tolstojus tai kovai pašventė 
mažai pinigų ir triūso. Jis

pauda.
Paskutinėse dienose Tolsto

jus idealizuoja gyvenimą.. Jis 
tampa ramus ir gyvena vien tą
ja begaline žmonijos meile. Tol
stojaus vardas tampa garsus vi
same civilizuotame pasaulyj. Iš 
visų krašlų-kraštelių prasideda 
atlankymai, sveikinimai ir lin
kėjimai.

Toks dalykų stovis nesutiko 
su senolio ramios sielos troški
mais, 
dauti.
čiams, o kitas gyvenimo 
menis šeimynai, jis manė per
gyventi neturtą ir paprastumą. 
Bet priešingai. Jį pradeda gar
binti žmonija ir toli gražu jis 
negali susilieti su pačiu gyveni
mu. Jis yra išskiriamas iš jo. 
Tas pradeda tiesiog kankinti 
Tolstojų. Darbia net iki to, kad 
senelis nutaria niekam nežinant 
prasišalinti iš savo dvaro, Jus
lios Polianos, ir apsigyventi pas 
“duchoborus“. Nutarimų ban
do vykinti gyvenimai!.

Taip vieną žvaigždėtų ir t 
tą spalio menesio naktį, Tolsto
jus paslapčiomis bėga iš savo 
šilto kambarėlio. Jo moteris 
pasigenda senelio, bet jau per- 
včlu, — jis prasišalino. Prasi
šalino ant visaods!...

Kelionėj Tolstojus apserga ir 
pagaliaus apsistoja Astapovo 
stotyje, Poltavos rėdyboje. Vi
si jo pienai ir troškimai čia, 
mažyčiame stoties kambarėlyj, 
pasibaigia- Pasiunčia telegramų

“KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Stebėtina
Naujiena

la

MAŠINA KRUTAMŲJV
PAVEIKSLU. •

Tiktai Kemera ir Filmos
Vartodami šių krutomųjų paveikslų Kamerą, jus ga

lite parodai kriilomuosius paveikslus savo namuose. 
.Iiims nereikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li ją operuoti, .hmis ncreiKalinga jokia elektros ,švicsa. 
kadangi šviesa kameroje taip > ra įtaisyta, kad duoda la 
bai stiprią šviesą. Pilnas prirengimas duodamas visai 
dykai su kiekviena kamera sykiu su (i filmomis. kiekvie
na susidedanti iš 50 paveikslų. Filmos duodamos su 
šia Kamera, yra los pačios, kurios yra vartojamos vi
suose Krutomųjų Paveikslų Teatruose. Mes duodame 
sykiu su Kamera nurodymus kaip uždėti ir kaip rodyti 
kratomuosius paveikslus, šios Kameros visur parduo
damos po $10 arba daugiau, čia jus gausite už M.75 
ir priedais G filmas su trim-šiiutais paveikslų visai dy
kai. šios filmos susideda iš sekančių: Juokingu, meilių, 
sentimentalių, karės paveikslų ir dauk kitų žingeidžių 
paveikslų. Jeigu ji.is norėtumėt daugiau filmų, jus gali! 
gaut kuomet tik norit, kaflangi mes turim iš 250 pasirin
kimų. Jums nereikia siųsti pinigų iškaJno. Atsiųskite 
munis 20e už persiuntimą (stampomis arba pinigaisl. li
kusius užmokėsite atsiimdami. Kasykite mums luojaus 
kol dar nepatirango.

ROYAI. SALES C()., Dcpt. 3C» 
1015 W. Huron Slr., Chicago, Illinois.

$4.75

tų. Jis išverčia į suprantamą ru
sų kalbą tas Evangelijas ir para
šo “T rumpą Evangelijų Išaiški
nimą.“ Tas sukelia visą virti
nę dvasiškų tėvelių prieš Tolsto
jų. Jis tampa apšauktas bedie
viu, eretiku ir pagaliaus atskir
tas nuo bažnyčios.

Apie tą pat; laiką, 1881 m., 
tampa užmuštas Busijos taras 
Aleksandras antrasis. Užmušėją 
nuteisia mirlin. Tolstojus rašo 
laišką jaunam carui Aleksandrui 
III ir meldžia, kad jis dovanotų 
savo tėvo užmušėjui. Jo bal
sas lieka balsu girioje šaukian
čio, gi užmušėjas miršta ant kar
tuvių. Joks Kristaus mokslas ar 
morališkoji filosofija “Neuž
mušk“ neprašalina mirties bau
smės.

šis paskutinis atsitikimas pas
tūmėjo Tolstojų viešai stoti ko
von su piktu - - su mirties bau
sme, prievarta ir niktikyste. Jis 
parašo veikalėlį lemoje “Kame 
mano likejin^as,“ ir šiuom smer
kia krikšč’ionybę už visas prieš- 
pandas, niektikystės ir ištvirki
mą. 'lėčiau bažnyčiai pagelbon 
ateina valstija. Cenzūra sunaiki
na 'Tolstojaus Išpažintį“ ir “Ka
me mano tikėjimas.“ šiuomi 
T olstojus dar labiau pasijuto e- 
sąs užgautas ir iš gilumos šir
dies jis neapkenčia priespaudos, 
vergavimo ir visokių draugijinių 
persekojimų.

Kuomet 1882 m. Maskvoje 
prasideda visų gyventojų sura
šinėjimas, Tolstojus persikelia 
miestan ir pradeda studijuoti 
cSidmicščio gyvenimą. I trum
pą laką jis pamato, kad didžiu
ma darbo žmonių skursta, ba- 
dauja ir
kuomet tuo pačiu laiku saujele 
žinonių-lurčių -- lėbauja. Jis 
šaukia maskviečius gelbėti skur-| parduoda savo veikalą “Prisike- 
stančius darbo žmones. Nieku- limas” ir visus pinigus šuvarto- 
rie išmeta vieną kitą grašį, bet ja “duchoborų” reikalams. Tas 
tas nei kiek negali pagerinti ar pats veikalas yra paskutinioji 
palengvinti skurdo taip ilgai kol priežastis Tolstojaus atskyrimo 
viešpatauja nelemtos aplinky- nuo bažnyčios. Jame yra išro- 
bčs, kurios stumle-stuniia sku-1 (lomos visos viliugystės bažny- 
rdan. Joks išmaldos darbas ne- čios ir. neteisuoloji valstijinę 
išliuosuos liaudies iš skurdo, kol 1 priespauda, 
nebus pr^BŠuliiita pati skurdo J ’ 1 . ,Vasario 20 dieną 1901 m., 

Šventasis Sinodas išleidžia pri
sakymą, kuriame priskaito Tol- 

I stoju prie klaidingųjų niokyto- 
į jų, užsispyrėlių ir neklaužadų ir 
todėl, tiiij/n pačiu sykiu, pyakei- 
kui (atskiria nuo bažnyčios). 
Beto, už(t|*audžia palaidoti su 
bažnytiMėmis ųipejgoints, jeigu 
Tolstojus ir reikalautų to. Tc- 
čiaus prieš pąt mirtį Sinodo nu
sprendimas! tapo panaikintas, 
nurs tai ir biivo pervėlu Tol- 

’ I stojaus kubas jau buvo-atšalęs!
(ii pusidiotis liio'doras net drį
so spjaudyti Tolstojaus paveik
slai! ! Vienok liaudis ėjo sykiu 

(su Tolstojų. Laiškai, atlanky
mai ir sveikinimai pilte-pasi- 
pylė.

Senatvėje. Toslojus pradeda į 
sirginėti ir nekurj; laiką pralei
džia Kryme. Bet tas jo neišgy
do.

St., Chicago, III.

Tolstojus tai aiškiai perinate

patalo pribūva jo šeimyna. Tol
stojus jaučia, kad mirties va- 

, landa jau visai artinasi. Prie 
jo stovi gana daug žmonių. Jis 
pradJeda ncrimastauli ir prataria 
paskutinius žodžius: “Pasaulyj,

■ Au..r.„,.......... • ............. .„-..-..m.... ~

Pirkti
t .

SiisiyienijimąLiet. Amerikoje

KALENDORIŲ 
iiems 1918 metams 

Kaina 25 centai
• , ‘ i ■ - • j * * i

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

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted

iiii|!Uil|l

(timkiai tuščiomis) frazėmis, be C. 
ga iš miesto atgal į Jasnajų Po-1 
lianų. Čia jis atsisako nuo savo! 
turtų ir privilegijų, ima žambrį! 
rankosna ir tampa tikrų nkinin<d 
kų. Tumu pačiu sykiu jis meta Į 
rūkyti ir valgyti mėsų. Vietoje 
žodžių jis tampa gyvu pavyž-Į 
džiu. Žagrė, kirvis, dalgis ir juo Į 
da duona tampa jo numylėtais' 
draugais. Nuo to laiko Tolsto-. 
jus veda kuopraščiausį gyveni-Į 
mą. Be to, paaiškinimui savvo 
tokio pasielgimo jis parašo kny-Į 
ga temoje “Tai kų gi mums da-i 
ryti?“ *

Išpradžiu “augštoji draugija“ 
pasityčiojo iš Tolstojaus ir pava
dino ji “poniškuoju komedijai!-Į 
tu’’ tečiaus laikui bėgant virto Į 
kitaip. Apie Tolstojų pradeda Visas jo tonas ir būdas žy- į

II
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DEBIUTAS JAUNOS ARTISTĖS-ŠOKĖJOS

Rašytojai Žemaitei pa 
gerbti vakaras.

I Išleistuvės

cbicagiečii.i

tuvių Moterų Progresyviojo Su- 
enijijno Devintosios Kuopos 

; lisomą musų garbingai rašyto
jui žemaitei pagerbti ir paremti.

Kaip iš paskelbimų matyt, va

karo programas bus turtingas ir 
vairus. Pažymėtina viena ypa- 
inga programe naujienėlė, bu- 
ent, interpretaciniai šokiai jau
kutės lietuvių lurtistes-šokėjos, 
• h >. Aldonos Narmontaitės. Že- 
naitės vakare bus pirmas jos 
"nsirodynias lietuvių scenoj.

Pranešdami apie tą vakarą 
les tikimės, kad skaitineningai 
Įsikinkiusioji publika turės ne 
ktai gražios pramogo, bet ir 
atidos ; okarln ji išreikš savo 
ilią simpatiją musų jaunutėje 
teraluroje daug užsitarnavu-

Kelios West Sidės draugijos 
šį vakarą rengia antras išleistu
ves lietuvių naujokų M. Melda- 
žio svetainėj. Draugams-naujo- 
kams bus dalinama dovanos ir 
tt. Naujokai, viso 24, Chicagą 
apleidžia ryto 12 vai. iš Grand 
Central stoties — Madison ir 
Fifth avė. Visi jie vyksta Rock- 
t'orttan. Westsi<|ivčiai yra kvie- 
činmi dalyvauti intn. išleistuvė-

Gavo divorsą.
Vakar ryt teisėjas Brothers 

suteikė divorsą-perskyras lietu
vei p-ini Rose išlikus. Kaltino 
vyrą nedavimu užlaikymo.

Vakaras įvyks subatoj, vasa- 
o 23, Mi ldažio svetainėje, 2242 
/. 23rd Place. Pradžia 7:30 v.v.

Paminėjimas metinių revo- 
iucijos sukaktuvių.

Kovo 10 d. Rusijos išeivių so
cialistinių organizacijų Konfe
rencija rengia (Fidelį apvaikš- 
čipjimą-pa minėjimą metinių 
Rusijos revoliucijos sukaktuvių 
\Vest Side Auditorium svetai
nėj. Apvaikščiojime. privao da- 
lyvaut ir draugai lietuviai.

Ė ALDONA NARMONTAITĖ
Jaunutė lietuvių artistė šokėja kuri pirmą kartą

kerdyklų darbininkų pa
ėjimas pasibaisėtinas 
ako teisėjas Alschtller.
Teisėjas AIscbuIerTs, lydimas 

kerdyklų darbininkų ir sain- 
ytojų atstovais, užvakar apia
kė daugelį t. v. skerdyklų dis- 
rikto namų, kuriuose gyvena 
kerdyklų darbininkų šeimynos. 
Sausinėta daugelis moterų, 
tidikių ir pašalinių asmenų, 
►asiiodo, kad darbininkų padė- 
imas yra skurdus. Motinos, 
Įad palaikius savo šeimynas, 
ra priverstos eit kartu su sa
li vyrais į skerdyklas. Tuo ta
pti maži kūdikiai lieka dažnia- 
įsia be jokios priežiūros. A- 
Klnai, kur tik kreiptasi, visur 
kurdas ir vargas. Belai, labai 
etai užeita vietų, kur padėji- 
uas “šiek tiek žmoniškesnis.” 
'alui pripažino ir pats taikinto 
lis. Pav., vieno laikraščio re- 
orteriui jisai užreiškė, jogei 
tūlose vietose padėjimas yra 
tačiog pasibaisėtinas”.
Na, užtaigi skerdyklų karaliai 

iri milioims dolerių 'metinio 
cino!

Daktaro .1 indros užmu
šėja paliuosuota.

Valstijos prokuroras grasina 
atnaujint bylą.

Koronierių teisinas vakar 
išteisino p-lę Pauline Plotką. ku
ri nušovė savo numylėtinį, dak
tarą Anton Jindra, pavieto ligo
ninėj vasario 15 d.

Visą vakar dienos popietį tę
sės tardymas. P-lė Plotka smul-l 
kmeningai išpasakojo savo prie
tikius su daktaru Jindra. Iš jos 
įtasakojimo paaiškėjo, būtent,

Dr. Jindra. Jisai žadėjęs ją ve
sti, 
čia

pasirodys Ke
ltuvių scenoj rengiamam rašytojai žemaitei pagerbti vakare, 
subatoj, vas. 23, Meldažio svetainėje, fe 
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Žiūrint iš šalies, posėdis buvo 
rimtas ir gyvas, kas, mano nuo
mone, gali atnešti puikių vaisių, 
ypač dar ir lodei, kad kaip gir
dėtis iš demokratiškų ir repub- 
likoniškų tvirtovių, tenais daly
kai nekaip stovi. Piliečiams, 
matoma, jau įkirėjo tų demok
ratiškų ponų prižadai, kurių jie 
niekados nepildo.

Besvarstant rinkimų kampa
nijos darbą, komitetas sumanė 
paraginti visus LSS. 1-tos kuo
pos narius, kad visi iki vieno, 
atvyktų į kuopos mėnesinį susi
rinkimą, kuris įvyks nedėliojo, 
vasario 24 d., 1 vitl. p. p. Mildos 
svetainėje, ir kuriame bus sva-

BRIGHTON PARK

Tris kartus ji tapusi neš- 
ir, numylėtiniui reikalau

jant, gydžiusis. Pagalios nu
mylėtinis pradėjęs tyčiolies, da
žnai kalbėjęs apie svetimas mo
teris ir savo prietikius su jomis. I nįs, sako, 
Ji tuomet metusi jį, tagi palio-|kun. Vaičiūnu.

ikalų. Ten bus išduota įdomus 
rinkimų komiteto raportas, bū
tent ką jie nuveikė, ir ką dar 
mano veikli. —K. T.

senuosius
P-lė Plotka, nors

inkimų sistemą.
Taip vadinama Municipalė 

lalsuotojų Lyga vakar išleido 
itsišaukimą, kuriame reikalai!- 
aina panaikinti dabartinę val- 
lininkų rinkimo sistemą. Esą, 
ietoj partijų kandidatų turėtų 
)iit nominuojami ir renkami 
ik “bt*partyviški kandidatai”. 
\irtijos, girdi, kartais išstato 
uvis netinkamų kandidatų, ir 
ie yra išrenkami. O ir Tinki
nu išlaidos esą didelis. Kaš ki
li busią prie “bepartyvės Tin
imų sistemos”: ir išlaidos su- 

nažėsią, ir bus galima išvengti 
‘netinkamų kandidatų”.

Kuo skiriasi tie “bepartyviš- 
cieji kandidatai” nuo republi- 
loniškų ir demokratiškų kandi- 
lalų, apie tai galima patirt iš tų 
/ietų, kur jau įvesta tokia sis- 
• ma. l'en lie “bepartyvieji” val- 
lininkai taipjau tarnauja repub- 
ikoniškiems ir demokratiš- 
liems bosams kapitalistams!

vusi draugauti. Jindra pradė
jęs sekioti ją kol pavyko per
kalbėti ir atnaujinti 
santykius.
nelabai tikėjusi jo žodžiams, bet 
mylėjusi jį, ir vėl tapusi nėščia... 
Dalykai betgi susidėjo^taip, kad 
numylėtinis išnaujo pradėjo ty- 
čioties ir atvirai pasakojosi jos 
nenorįs vesti. Pagalios jis pa
reikalavo sugrąžinti jo laiškus; 
mergele atsisakiusi, tada pa
kvietęs ją į pavieto ligoninę, 
kurioje jis dirbo. Ten užsibai
gė toji meilės tragedija.

Išklausius p-lės Plotos aiški
nimosi koronieriaus teismas ją 
paliuosavo.

Visą tardymo laiką mergelė 
verke, išgirdus gi koronieriaus 
teismo nuosprendį ji kuone ap
alpo.

Valstijoi prokuroras Hoyne 
betgi žada atnaujinti bylą: trau
ksiąs mergelę tieson, kaipo pir
mo laipsnio žmogžudę.

Parapijonįs nepatenkinti.
Tūli švento Jurgio parapijo- 

labai nepatenkinti 
Girdi, jis esąs 

“perdaug n(*rangus’’... permažai 
“tarkuojąs” socialistus. Taigi 
jie užsispyrę “iškikyti” tą bied- ✓ *
uą kunigėlį Gi jo vieton ęsą 
manoma paimti kitų, panašų 
kad ir į kun. Maliauską. Gal 
būt dėlto pereitą nedeldienj kun. 
Vaičiūnas, sako, atsiprašęs už 
nerangumą...

Bažnyčios bokštas, kur buvo 
sudegęs, jau liaujas pastatytas.

Šv. Jurgio bažnyčia turtinti 
skolos devyniasdešimta septynis 
tūkstančius ir septynis šimtus 
(97,700) dolerių. Esą šiais me
tais nutarta “atiduoti“ bent se
ptynis šimtelius. Tokia suma, 
tai stačiog kalnas aukso!

BRlDGEPORT

PRELEKCIJA
šiandie 7:30 vai. vakaro 

M. Jankaičio svetainėj (Ci- 
ceroj) įvyks svarbi prelek- 
ciju. Skaitys d. A. Petrai
tis. socialistų kandidatas į 
aldermanus, tema “socia
lizmo teorija sveiko proto 
šviesoje“. Ciceriečiai, ne
praleiskite tos progos!

—Rengimo Komisija.

Rinkimu kampanija.

LSS. Uos kuopos rinkimų ka
mpanijos komiteto 2ras posėdis 
įvyko vasario 18 d. namuose pas 
drg. K. Tranų.

Nutarta daug svarbaus ir būti
no rinkimų kampanijai. Susi
rinkimam beje, atvyko ir len
kų socialistų 4-tos vardos atsto
vas, kuris pranešė, jogei drau
gai lenkai visais galimais bu
dais rems A. Petračio kandida
tūrą rengdami prakalbas, paru-

Ir velykines kortelės jau pa
brango. Dabar Vietoj $6.00 mo
kėsime $8.00. Kaikurie para- 
pi jonai sako, kad tai daroma 
vardan patriotizmo: du doleriu- 
kai skiriami “ant pošlinų”...

Klebonas buvo davęs ukazą, 
kad kiekviena bažnytinė sosai- 
dė privalo prižiūrėti savo na
rius, idant jie atliktų velykinę 
ir kad nuo kiekvieno nario bu-

gi atsirado vienas drąsuolis, ku
ris už reiškė: “Ne tavo biznis ki
štis ne į savo reikalus“. Tokiu 
būdu draugijos pasiliko liuosos 
nuo ausinės.

Nedėlios vakare čia buvo ro» 
doma krutomieji paveikslai. 
Rodyta Kristaus gyvenimas ir 
Šiaip tūli žmonės su ragais.

-^-Parapi jonas.
žodžiu sakant, darys visa, idant 
išrinkus drg. A. Petratį į alder- 

' manus nuo 4 \vardos.
Skaitykite ir Platinkite

..v s...

Protstuoja prieš klerikalų 
šaukiamąjį seimą

Keistučio Pašelpinis ir Pol. 
Kliubas laikytame savo susirin
kime vasario 17 d. rado reika
lingu užprotesuoti prieš rengia
mąjį seimą, kurį šaukia dalis 
lietuvių, klerikalų, o ne visuo
menė. Jei jie nenori pripažinti 
lygių teisių tame seime ir ki
toms musų visuomenės srovėms, 
jokiu budu jos negali •■dalyvau
ti tame seime. Vadbvaudamos 
tuo šis Kliubas randa * reikalin
gu užprotesuoti prieš seimo įren
gėjus ir pavadinimą 11 arimo vi 
suotinu seimu. Jis nėra ir 'ne 
bus visuotinu seimu,'b^t lik”— 
mažos alskaluniĮ-klerikilų įįtu 
pos seimu. umm>

Komisija: :
Schagamogas, 
Gura, 
Kipšas.

.•.iži
h

Ig.

K.

Aukos.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu 
už 1917 onetus.

26.20

4.00

Mirė Ketverge, Vakario 21, 1918 
Mirė sukakusi 9 m. 11 mėnesių 
amžiaus. Gimusi Amerikoje.

49.40
550.00
221.00

$679.75
2150.00
506.00
141.00
97.50
69.00
41.20

8.50
29.00

94.
28.

revizoriai per-

F.A. Misijis, Ia Burba, 
Zig. ŠymanauHkaH.

35.00
87.55

283.50
65.50
97.00
25.85
37.50
78.50

Atskaita
iie Bell Jennie Dancing Academy 

351h ir Archer avė., 
Sukatos vakare, Kovo-March 2, 1918 

Pradžia 7 vai. vakarė.
įžanga 15c. šokis 2’/ae. porai už šokf 

Muzikantai 7—Jazz Barni.

Mia Žlobis

Laidotuvės j vyks Suimtoje, 
Vasario 23 <1. 2 vai. po pietų, iš 
namų 4037 So. Riclimond si j 
Lietuvių Tautiškas Kapines.

BOCKEGHDIEČIŲ ATIDAI

Puikiausia čevervkų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabuž/j. 
Alinkite, o persitikrinsiu* žemumų 
musų kainų. DUBIN BROS., 
1025 S. Mm n St., Roekfoid, III.

IPLAUįKOS.
Nuo 1916 metų kapoj tbuvo 
Už parduotus lotus . .i.........
Pavienės duobės .... .į...... 
Baksai (skrynios) grali aras . 
Aplaisyinas kapų ...A..........
Perkėlimas mirusių į, lotus . 
Nupjovimus žolfis aid lotų . 
Pasodinimas medžių ant lotų 
AphdfttyiYias gėlių ant kupų .. 
Patlitrytnas fundamentų c'el 

paminklų .......  ;...
Aukų nuo Apvai k&)ojimo ir
■- kitu ..........<................. ..k. 117.65

Viso Iplaukfc $3865.80 
IŠMOKĖTA.

Alga kapinių užvcizdtps ir jo 
pagelbininko ....,'.... $1200.00

Alga raštininko už V9I6 m. . 
Padieniams tlarbininlianis ... 
Materiolas daržinei ir baksani 
Sale  ......................... |.............. .
Arklys ir vežimas . .į..............
Kvietkos ................... i...............
Medžiai dėl sodinimo ............
Spauda ir apgarsinin(a|........
Banda už svetainę dėl susi

rinkimų ..:.....................
Apdraudimas (insur^ance) ofi

so ir daržinės . ,.;..........
Skolos atmokėta........ \...........
Nuošimčių Už, skolų ..............

Viso ištnlokėta $2734.80 
Kasųje liko 1 sausio ipiK m. $1131.00 
Mirusių palaidota laike 1917 m 
Parduota lotų.......... . .. ...............

$in atskaitų padurfl i ‘‘
Žiiireję Kapirjių knygas:

VALDYBA> 1918 METAMS
PEN. LIUB1NAS, pimisėdis, 

2129 W. 21st St. 
KL. BUOZIUS, pimlėdlžio pageli)., 

(134 W. 181h SI.
JOS. SKUTAS, iždininkas,

81(16 So, Halsted St. 
S. DANTA, raštininkas,

/ 812 W. 19th St. 
ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 

Lithuarilan Nr/tional Cetnetery, 
Silmmjt, III, 

Phone Wi)lo\4 Springs 10.
Globėjai ir vųldkba susirenka kas 

pirmą šve’ntiidiairį kiekvieno mėne
sio, o visuotini stlsTl’inkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
phsaindomų per valdybų.

, ■ II. , taL A. Į .......... ........

valdžios Nustatytos
KAINOS OHICAGOJ

... 8-8M, 
(Maišas) 

.2.85—3.00 
1.45—1.53 
.. 32—35

Maišas

Visi giminės ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti j šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdime:
Tėvai, Broliai ir Seseris. •

DOMICĖLĖ ZALATORIENĖ
Po lėvuis ŽILVIČI[J’I'Ė, mirė 
Vasario 20 d., 10 vai. vakare, 

šv. Bernardo ligonbulyje, vos 
sulaukusi 24 metus. Sirgo už
degimu plaučių apie 16 dienų. 
Paliko dideliame nubudime sū
nų Jonų 6 melų amžiaus ir sa
vo vyrų Joną.

Laidotuvės įvyks Suimtoje, 
Vasario 23 d. 3222 Wallace si. 
Iš namu išleis 10 vai. ryte. Bus 
oalaidota Lietuvių 'raidiškose 
Kapinėse.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nariai Cook County Keul Katate Tarybai 
A. PETRATIS & CO.

Roki Katate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir fariuas.
Apsaugoja turtų nuo ugnies.

Peržiūri upatraktus, padaro popioro 
NOTARY PUBLIC

UI W. 86ta gatvė 
kampas Halsted Drover Z4<1

VA LENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Snv. Valstijose. 
Siuvimus, Petrenu Kirpimas, De- 
signing, (Jei biznio ir uumų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G vara lituo
ta išmokinti jus pasiūti sukne# ui 
$10. Phone Secley 1643

SARA PATEK, Pirmininke

Tel. Yards 3654 AKUšERKA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vus I’ennnylvanim>h ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir/ merginom. 
3113 So. Halsted Slr., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

DR. M. HERZMAN
Gerni lietuviams žirioiuao per 10 me

tų kaipo patyrei gydytojas, chirurgas 
ir akušeriu.

Gydo aštriai ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal tiuujausias 
metodas Z-RnV ir kitokiu:) ehktrifei prie
tarui. \

Ofir.a.i ir Labarntori ja: 1025 W. »8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10--12 pietų, ir
6—8 vakarai), 'l'eloj'hone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street

VALANDOS:’ H ’< ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

LSS. Aipsigynmo Fondui su
rinktos <1. J. Jukelio prakalbo
se vasario 18 d. T. Maženio sve
tainėje, 3834 So. Kedzie avė. 
Aukojo: .1. Baltuškas $2.00; M. 
Brtišūnas, A. Kairys, J. Gursdas, 
V. Skipis, J. Balčiūnas, J. Što
kas, J. Jokontas, J. Maselskis,
M. Kulikauskas. P. Ažalas, J. 
Misevičius, J. Dudienas — po 
$1.00; F. Smailis, A. Mažinės, 
P. Povilaitis, J. Nąkvoras, A. 
Šliužas, A. Juža, P. Vizgaudis, 
J. Zinkevičia, J. Gura, L. Masu- 
liunienė, J. Jenuševičia, B. Ur- 
b'ttnas, L. Gėrikas, J. Deres — 
po 50c.; Šležienė, J, Balis, M. 
MaJniauskas, M. Paitlaitis, M. 
Baublis, S. Zelinskas, K. Miklas,
N. Bisles, A. Vaitekūnas, B. Ba-
rauckas po 25c.; D. Sadaus
kas 40c. Smulkių aukų $4. 
51. Viso $28.11. Nuo LSS.; 174 
kp. vakaro, vasario 10 d. surik
ta $21.55. Viso tą vakarą d. 
Jukeli ui Įteikta $49.96. Visiems 
aukavusiems tariu širdingą a- 
čiu. —P. Daubaras.

Korespondentams.
“Naujienų” n r. .40 LJ>S. 22 kp. 

korespondentas rašo apie d. Ju
kelio prakalbas. Jis sako, kad 
d, Jukelis esą daugiausia laiko 
pašventęs gynimui bolševikų ir 
peikimui menševikų. Reto d. 
Jukelis esą Užreiškęs,. kad čia, 
Amerikoj, irgi esą tų menševi
kų, kurie stengias mulkinti da
rbininkus ir tt. Aš buvau tose 
prakalbose, bet visai itegirdėjau. 
kad d. J. būt; taip sakęs.

Musų korespondentai turėt; 
elglies teisingai ir nerašyt, ko 
nebuvo. įsidėmėkime tai, kores
pondentai.

. , į . •
Cukrus, buroką'arba 
ii nendrių, svaras ............
Miltai 1

f •% bačkos maišas .. .
bačkos maiišas ----

' ” 5 svarų Imčkos maišas 
Rugią Miltai

Bohemian style & bač. 1.37—1.63
Juodi, bačkom .......... 1.22—1.49

; .fcčmai ................... 29—37
Graham mydai 1 sv. maiš. 28—34 

Corh Mest » svaras
Balti ar geltoni .................. 6—7

Mainas (Honiiny), svaras . .5*/a— 6’Zi 
Ryžiai, ♦ svaras

Fancyhead..........................11—14
Blue njse .......................

Bulvės I 1
į N. 1 Mis., Min., ir Dak.
Pienas

Condensed, geriausias .
Vidutiniškas: .................
Evaporaied, mesald. ...

Sviestas. iM*'Atonos
Iš bačkučių..................
Prastesnis .....................

: Iš šahlytuvių ................
Butterlna

■'•■'Plytą?* . ............ .
Šmotuose ........................
Vidutiniškas ..................

Kiaušiniai ,■
švieži ektra ...................
Refrigeratorių, extra .
ReJrigerattoriij N 1 ...

Pupoa (besius)
n'Na’vy ................................

Lima ...,.......................
Slyvos, geros svarui........

Vidutinės .......................
Prastesnės ............ ..

KurijoM. geras, svarui ...
Prasetsrls .................... .

Lašiniai fjeri, svarui ...
Prastesni ........... ..........

Tankai
Dėžulėj ...........................
Palaidi, geriausi .........
Paprastieji .................... .

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

Vintus
Šviežios '.......................
gaidžiai, švieži ............

Anljs ...................................
žųsjs .........................................
žuviu (sahnon)

Pink ...............................
Red Aiaska ....................

Suris j
Amerikoniškas (full cream) svar.

' šmųte .............................
Supiauštytas ..................

’BrtJhi duona, svarui..........
šitokiomis kulnoiuis gr 

turėtu pardavinėti vfršmhi 
tuaTJet kuris Jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

(10 svarų) 
, .. 26—28 

(Kenas) 
... 19—22 
... 17-20 
... 13—16

nvuras 
. ..50—55 
... 48—53 
... 46—53

svaras 
.. 32—35c 
... 31—34 
.. 29-33 

tuzinas 
... 54—59 
... 50—55 
... 46—52 

svaru) 
... 16—20 
... 16—20

. 11—14
. 32—36 
. 31—35 
. 44—50 
. 40—45

svaru)
. 31—36

. 30—36 
25^—31

svarui.
. 38—43

. 30—37 
svarui

. 35-40
. 26—30

. 35—39
. 32—36 
dėžutės

. 19—23 

. 27—33

. 32 39

... 35—43 
........9—10
ozerninkai 

nėtus dnik

K." R

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permainų.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kiiiny prlskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokėsijs 
4 DIDELĮ AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir Š?-ra GATVftS

Vyrišky DrapaniĮBargeiifl^ 
*Nauji neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkolai, vertės ctiu 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $'.!> 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 
$35 sįutai ir overkolai, nuo $7.51/ t 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa« 
tų overkatų.

Visai Liažai vartoti siutai ir 
kotai, vt-į-Jės nuo $25 iki $85. datų? 
$5 ir augš.'svm. Kelnės nuo $1.50 iiU 
14.50. Vaikinams siutai hug 
Iki $7.50

Atdara kasdierą, nedaliomis •t 
karais.

’ S. G O E D O N
1415 S. Halsted SU D’,.

« TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner
I Priėmimo valandos nuo 8 iki IJ

3325 So. Halsted St., Chloro

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
'lelephone llaymurket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10 11 ryk»: ,2—3 popietų.
7—K vukme. Netoliomis 10 12 dienų

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
EM1S Ir Migis 

X-SPINDULIA1 
1121 N. Wenter«

3109 S. Morgan st. (’hicago

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

DL t Mrao 
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison at , 

kampas Asiikmtl vir
šuj banko, Room GOD.

VALANDOS: 10 - 12 r\lr; 5-T 
vak. PILONE ITa.vninrkcl 2533
REZIDENCIJA: 3332 North uv. 
VALANDOS; 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

n»

Dr. A. R. Blumenlhal |

AKIU SPECIALISTAS 
AkiR Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga (loma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėhlien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4619 S. Ashland Av. kainp. 47 at 

Tciephone Yards 4317

i Sergėkite savo akis j

Neužsilikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriiii .mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš,lurju 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyl i jus akis' ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes lai jums pasakysime.

, JOHN SMETANA
Z AK1ĮJ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicago.
Kampas 18-Ioh gatvės 

3-čios lubos, virš Plalt’o apliekos 
Teinykite j mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki , 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Telephune Iluyiboldl 1273

M. SAHUD M. D.
SentiN Husui) Gydytoj in Ir Chirurjr is 

SprcinlhAiiM MotertAkų, Vyriškų ir 
Valkų, taipgi Chro.iiikiĮ Ljjų 
OFISAS: 1579 Mlwnukre Avė., 

Kampas Ncith Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki L) vakare

DR. G. M.GLftSEt!
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyriško ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet jf 
ir nuo 6 iki 8:3() vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

st.

«
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Pranešimai

----- ------—— —
Dramatiško Ratelio narių-lošėjų 

durna L—Nedėlioj .vasario 24 d., 10 
vmi. ryto įvyks pirma “Pirmų žings
nių” repeticija, Hashinskio svetainėj, 
731 W. 18 gt. Lošėjai maloniai pra
šomi atsilankyti. Rengimo Komisija

Ateikite švęsti pirmas Didėsės Ru
sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Husų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d., West Side Au
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Po to bus koncertas ir ba
lius iki vidurnakčių.
) »■ 4 S • a ’;1 1 r*

Nedėlioj, Kovo 3, 2 vai. po pietų, 
\Vest Side Auditoriume įvyks Husų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan- 
ga dykai.

K. Chicago, Ind.—SLA. 89 k p. pi r
mas susirinkimas įvyks vasario 21 
d. 9 vai. ryto, K. Grikio svetainėje, 
150 St. ir Northcot avė. — Nariai, 
malonėkite atsilankyti.

—Fin. rašt. K. P. Tijušaa.

Roseland. — Aušros, vakarinėje 
mokykloje, 10,900 Mlchigan avė, an
glų kalbos mokinimas ir vėl prasi
dėjo nuo panedėlio, vasario 18 d. 
Bus mokinama panedėliais, seredo- 
mis ir pėlnyčiomis nuo 7:30 iki 9:30 
vai. vakare. Pirmą vakarą prisira
šė 12 mokinių. Mokina p. J. Laukis. 
Jeigu nastųsi norinčių mokinties lie
tuvių kalbos gramatikos, tai bus į- 
vestos lekcijos. —P. F. Grybas.

Pėtnyčioj, vasario 22 d., M. Jan
kaičio svetainėj d. A. Petratis, socia
listų kandidatas į aldermanus, skai
tys prelekciją temoje: “Socializmo 
teorija sveiko proto šviesoje”. Vi
si atsilankykite. Pradžia 7:30 val- 
vakare. —Komisija.

Karine, Wis. — Nedėlioj, vasario 
24 d., LSS. 124 ko. Ratelis rengia di
delį teatrą “Nihilistai”, trijų veiks
mų tragedija. Lošime dalyvauja 30 
aktorių iš \Vaukegana, III. Pradžia 
3 vai. po pietų. Vieta — Turner 
Hali, Nortn Side. Kviečiame visus 
atsilankyti. —Rengėjai.

Springfield, III.—LSS. 29 kuopa 
kiekvieno mėnesio ketvirtą nedėldie- 
nį rengia lavinimosi vakartis. Taigi 
vasario 24 įvvks toks lavinimosi vn- 
karas. Malonėkite skaitlingai atsi
lankyti. Tokie vakarai neša ir di
delės naudos. Pradžia 7:39 vai. vak. 
Pat Hali’s, 7ta ir Washinglon gatvė.

—Kamitetas.
Draugystės Liuosybės, mėn. susi

rinkimas ivvks vasario 23 d. 8 vai. 
vak. Susirinkite visi, nes turime nu
tarti svarbių reikalų. Taipgi bus re
nkami darbininkai baliui ir it.. Už 
nebuvimą bausmė pagal draugijos 
nutarimą. —Valdyba.

j
Liet. V. Knygyno P. V. D. Chica

gos susirinkimas įvyks panedėlyje, 
vasario 25 d. 8 vai. vak. Knygyno 
bute, 731 W. 18 si r. Atstovai, malo
nėkite atvykti į susirinkimą, nes y- 
ra daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— L V. Knygyno Valdyba.

Roseland, III.—Liet. Mot. Prog. S. 
25 kp. lavinimos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 24 d. 2 vai. po pie
tų, Aušros kambariuose, 10909 Mich. 
avė. Mokytojaus drg. M. Dundulienė 
Po lavinimosi —extra susirinkimas. 
Vėliau bus dalinami tikietai visoms 
narėms ant vakaro, kuris įvyks ko
vo 17 d., ir moters, kurios prisirašys 
šiame extra susirinkime, gaus tikie- 
tus dykai. Narės ir norinčios patap
ti narėmis malonėkite atsilankyti.

—Sekr. J. Grybienė.

Roseland, III.—TMD. 142 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 24 
d. 2 vai. po pietų, Aušros kambariuo
se 10900 Mlchigan avė. Visi drau
gai malonėsite atvykti paskirtu lai
ku ir naujų draugų atsivesti.

Rašt. P. Kisielius.

Rockford, III.—Politiškų kalinių 
šelpimo Komiteto susirinkimas j- 
vyks vasario 26 d., 7:30 v. vakare, 
Socialistų Svet. —Rast. A. Meldažis.

LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimus įvyks Nedėlioj, Vasario 24 
1 vai. po pietų, Mildos svet.—Draugai 
malonėsite visi būtinai atvykti, nes 
turime daugybę svarbių kuopos rei
kalų aptarti. —Sekr. K. Trainis.*

Narės, kur pasižadėjo dirbti ren
giamam gerb. žemaitės naudai va
kare, vasario 23 d., meldžiamos pri
būti laiku ir užimti savo vietas.

LMPSA. 9 kp. Vakaro reng. Kom.

Lekcija.—Subatoie, Vasario 23 d., 
7:30 vai. vakare, YVest Side Audito
riume, (Taylor st. ir Ručine avė.) in
ternacionalistų susivienijimas ren
gia lekcija tema “Francijos Komu
na” (,) ir ‘‘Ateinančioji socialė revo
liucija”. Lektorium bus Dr. Rovin. 
Inžanga 10c.

Rusų Konferencijos susirinkimas 
įvyks nedėlioj vasario 24. 10 vai.
ryto, Rusų Soc. Partijos Skyriaus 
bute, 1149 North Kampbel avė ir 
kampas Division st, netoli nuo West- 
vrn avė. ; Tarp kitko bus renkama 
komisija prirengiami kiaulių busi
mai Kovo 10 d. Rusų Konferencijos.

—Konferencijos Sekretorius, t • ■ • • i > : * ' » , ’ I .
Ateities žiedo Vaikų draugijėlės 

mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
liok Vasario 24, 2 valandą po pietų 
t,'ellowship House Svetainėje, 831 
W. 33 nl. Visi Ateities Žiedo nariai 
susirinkite laiku ir atsiveskite savo 
draugus prisirašyti. —Komitetas.

Nedėlioj, vasario 24 d., 1 vai. po 
pietų Fellowship House (831 W. 33- 
rd Place) atsibus TMD. 22 kp. mė
nesinis susirinkimas su programų, ir 
sykiu I rtpskr. TMD. valdybos dele
gatų pasikalbėjimas toje pačioje sve
tainėje. Rutinai reikalinga, kad vi
si nariai TMD. nepamirštų atsilanky
ti ir atsivesti norinčių prisirašyti 
prię vTMD. 22 Vp. įžanga dykai.

Dr-stes •Lietuvių Darbininkų Su
jungus mėnesinis susirinkimas atsi
bus pėtnyčioj, vasario 22 d. .1. Cher- 
naucko svet., 1900 S. Union Avė. 7:30 
vai. vak. Visi nariai turite pribūti, 
nes yra svarbių reikalų.

—Rašt. Anton Gurskis.

Northsidės Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
vasario 22, 7:30 v. v. Viešo Knygyno 
kambariuose, 1617 N. Robey St. — 
Malonėkite susirinkti paskirtu laiku.

.—Valdyba.

LSS. 4-tos, LMPS 9tos ir SJL. Imos 
kuopų bendras lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 24 d. 
9:30 vai. ryto Fellowship House sve
tainėj, 831 \V. 33rd pi. Lekciją duos 
mcd. slud. A. J. Berlašius. Visi atsi
lankykite. —Rašt. K. Verbickas.

LMPS 29 k p. repeticijos veikalo 
“Iš Meilės” įvyks nedėlioj, vasario 
24 d.. 10 vai. ryot, Liuosybės svetai
nėj, 1822 YVabansia avė. Visi akto
riai ir dainoriai malonėkite atsilan
kyti. —Komitetas.

DETROITO LIETUVIAMS. — Ben
dromis spėkomis 8 Rusijos tautos, 
kartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
Temple salėje rengia didelį tarptau
tinį susirinkimą—paminėjimui me
tinių sukaktuvių Rusijos Revoliuci
jos. Bus kalbėtojai 8-nių tautų. 
Grieš Rusų nacionalis Stygų orkest
ras. Bus ir dainų.—Darbininkai! šią- 
dic Rusijoje ant griuvėsių prakeik
smu ir kraujais aptaškytos tvarkos 
jau plevėsuoja darbo žmonių vėlo
kas—Raudonas Internacionalo vėlo
kas. Kam ne artimi širdžiai Rusi; 
jos gyvenimo keliai? Kam tik rupi 
savi reikalai, privalo atsilankyti. In- 
žanga dovanai. Pradžia nuo 2 po pie
tų. Rengėjų vardu, P. Krakaitis.

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balsas 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
atsibus vasario 21 Slililz svetainėje 
12 vai. dieną. Bus renkama nauja 
valdyba ir šiaip daug svarbių daly
kų reikia aptarti. Visi nariai turite 
atsilankyti j susirinkimą.

—Sekr. Felix Karikus.

Subatoj, vasario 23 d. Lietuvių M. 
Prog. Sus. 9 kuopa rengia geri). .1. 
Žemaitės naudai Koncertą M. Mel- 
dnžio svet.. kuriame dalyvaus gabia
usios artistiškos spėkos; dainuos ke
letas chorų ir daug solistų. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir kitų. 
Pradžia lygiui 7:30 vakare.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvelio, Antano 

Kuisio, Kauno gub., Raseinių pav„ 
Tauragės parap., Morkaičių kaimo. 
Tikra tėviškė yra Vainuto parapijoj, 
Skiržemių kaime. Aš esu jo duktė, 
atvažiavusi Amerikon prieš pat ka
rę. Gal kas girdėjo apie ji arba jis 
pats malonėkite atsiliepti šiuo adre
su. MarIhn Kuisikė,
4535 So. Paulina St., Chicago, III.

Pajieškau sesers, Onos Trusytės, 
iš Kauno gub., Raseinių par., Kulka- 
lų sodos. Ji pati ar kas žinote malo
nėkite pranešti jos adresą.

Andrius Bakšailis, 
Box 533 Centrai Sta., Toledo, Ohio.

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALAUJU PUSININKO prie 
fanuos, kuri praeitą metą atnešė 
$8720 gryno pelno parduodant tik
tai bindzius, kviečius, bulves ir kor
inis, nerokuojant daržovių, gyvulių, 
vištų, kiaušinių, pieno nei sviesto, 
kas parsidavinėja po biskį. Aš tu
riu nurandavojes labai pigiai visas 
reikalingas mašinas dėl dirbimo, tu
riu 10 karvių. 7 geras kiaules, 2 ar
kliu, 100 vištų ir gana maisto ligi 
rudenio, tiktai dar reikia 2 arklių, 
dar kokių 5 karvių, sėklos ir gero 
darbininko. Taigi dar dadėjus $1,- 
000 aš gvarantuoju $9,000 gryno pel
no. Taigi kas turite $1,000 ir gerą 
sveikata, lai atsiliepkite. Patyrimas 
nereikalingas, nes aš esu gerai išsi
lavinęs farmeriauti.

John Ambrose, 
534 So. State st., Chicago*.

DARBAI
RNIKIAI)ARBININKŲ

VrramR Ir Moterim* VI 
KOKIOS rųllee metalo 
nrha medžio dirbamo** 
iaDOHO, fabrikuose, ko
teliuose, rentorenuo«,

dunuoM, ligonbt'čluošo, rafttinėee, nankrevose, 
ntnnuoHe Ir t). Pamntyklt musų DIDELI su
ksis. Otriausio* mokesti*.

Advance Employment Exchange 
!-raa augštas.—179 W. Waahington at

REIKALINGAS kriaučius prie ko- 
stumieriško darbo, kad galėtų visokį 
darbą dirbti prie vyriškų drabužių 
siuvimo.

F. Degimas,
832 YV. 33rd st., Chicago, 111,

REIKALINGA — Sejonų fioiše- 
rių, guzikų {siuvėjų, beisterių ir fel- 
leriu ant moteriškų apsiautų ir siu
tu. PERC1VAL B. PALMER and CO., 
367 W. Adams St.. Chicago, III.

REIKALAUJAME vaikų 14 metų ir 
senesnių mokyties gero amato arba 
ofiso darbo. Apyseniu vyrų prie 
lengvo darbo; darbininko prie drill 
press, inžinieriaus. Iciberiu $18 iki 
$20 i savaitę, alicĮjuotojų. $75; peč- 
kurių ir pngelbininkų, $18 iki $20, 
prie šritibų dirbamos mašinos, prie 
Inilling mašinos, abliuotojų, prie 
gręžiamų mašinų, gvintgręžių, por
terių į saliuną, pagelbininkų prie au
tomobiliu Iroku. suvirintoji]'.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st.. 2-ras auvštas.
Visi darbai South, North ir \Vesl 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS vyras kuris galėtu 
rupinties su keletu dešimčių Lokal 
agentų ir galėtų užimti stato agen- 
lyslę. Tikusi vyrą mes išmokinsime 
biznio ir gvaranluosime $5000 už; 
darbiu i metus. Minėtas vyras turi 
turėti $400 uisidčti už t a vorą, lai; 
komą ant raukų. Norėdami užimti 
šią vielą atsiliepkite laišku.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO 
714 Vau Burtu St„ Chicago.

REIKALINGAS kriaučius. Pasto
vus darbiu;. 1

Antanas Bagdonas, 
617 \V. 371h si. and Wallaee, Chicago

||i    n ,~'iąąį«•

Į

REIKALINGA patyrusių operato
rių ant jiega Varomų mašinų žiur
stų siuvimui. lOistovus darbas, ge
ra mokestis.

M. S’tJon imd (to..
821 Rces st., Chicago
2bloku i šiau'sf s nuo Division st., 3 
-čios (liirjs į inkarus nuo Halsted 
gatvės. 
------------------ --------------------------------

REIKALINGA andarokų užbaigė- 
jų, guzikų siuvėjų, beisterių ir fel- 
Irrių ant moteriškų apsiaustų ir sin
ty* % >

Ponavai ]L Pnlmer and (to., 
367 W. Adams st., (thieago

' ■ ..... ......... ....................... ........... .. ......

—t---------
REIKALINGA leiberių ir leamste- 

rių į sengeležiij kiemą.1 Gera moke
stis. Atsišauki** Į:
1632 W. Kinzi< St., (thieago.

REIKALINGU, ^15 arba 16 metų 
mergaitė prižiūrėjimui kūdikio ir 
gulės išmokt atimtą. Darbas ant vi- 
*-a(los. 2335 W. 35lh St., kampas 
\Vestern Avė., (thieago

Riti KALINGĄ merginą arba mo
teris prie narnų "darbo. Gera užmo
kestis. Atsišaukite pas.

I*i Iras Mitrukas, 
2100 So. Halsted Str., Chicago

REIKALINGA s hm moteris prižiū
rėjimui dviejų ki|dikių. Atsišaukite 
į P. Z., 3334 S. M br;<an St., (thieago 

Tel. Boufeėvard 485

REIKALAUJAME į lietuvišką kor
poraciją lietuvio bučeriaus, rašančio 
ir kalbančio lietivriškai, lenkiškai, 
angliškai; su paliudymais kur pir
ma dirbęs ir $500.00 kaucijos. Taip
gi turi suprasti gerui apie biznį, nes 
uals turėsi būt vedėju viso biznio. 
Del platesnių infonr.aeijų kreipkitės 
laišku, kas norite geidi greitai gero 
darbo. A. Pakrosnis.
No 6 Gąugh st., Eiuithiunpton, Mas,s

■ » ■ ‘ » 0 j j f

REIKALAUJAM kriaučių, 8 opera
torių ant “ready made”, prie motėrL 
škų darbų, 6 nn.'ginų “fiiii.shers”, 
rankomis siūti. Neiš
mokinsime. L. KASPER< 
3117 Went\vorlh Avė., Chicago.

£ PARDAVmbf
PARSIDUODA Confccfionery kra-* 

utuvč. Gera vieta, jurininkas iš
važiuoja ant ūkės. Jus palįs galite 
ateit ir pamatyt kaip biznis eina. 
Atsišaukite pas

George Sikokes, 
1800 So. Halsted st. Chicago

PARSIDUODA už pukedruos, me
džio išdirbystčs dirbtuvė sn visais į- 
rankiais ir maleriolu. Pardavimo 
priežastis — persiskyrimas partne
rių. Aukso mainos žmogui su ma
žu kapitalu. Atsišaukite tuojaus. 
2631 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernėj, geniausia 
vieta lietuvių apielinkčje:. Du blokai 
nuo lietuvių bažnyčios. . Daro gerą 
apievartą. Pigi randa. Savininkai 
broliai eina kariuomenėn. 'Puri par
duoti į savaitę laiko—pigiai. Rašykit 
į Naujienas laišką pažymėdami No 
170. , . Chicago.

PARSIDUODA elektrikinė <Aęvery- 
kų taisymo šapą, iš priežaMtrii Y^ya- 
žiavimo savininko į Rusiją.
808 W. 35th St., Chicago, III.

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Parsiduoda pigiai cigaretų, cigarų 

ir vyrų reikmenų krautuvė. Biznis 
gerai išdirbtas, nešantis gerą pelną. 
Priežastis pardavimo—.savininkas i- 
mams kariuomenėn. J. SANDZ.RGIS, 
3210 S. Halsted St., C licago

RAKANDAI

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jtnvel 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir lt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. VVestęrn av., Chicago

~~ ’ N AM AI-žEMfi”-

BARGENAS

rurim puikų mūrinį Bildingą ant 
trijų augštų; is užpakalio vienas šei
mynos namas, medinis, kuris neša 
raudos $60.00 j mėnesi. Aš noriu mai
nyti ant saiiuno. Kas turite salhiną 
ir norite mainyti jį ant puikaus mu
ro, praneškite man šiuo adresu.

F M I(KIMINAS 
11212 Micliigan Avė Roseland, III 

Phone Pullman 439 \

NAMALŽEMfi
DABAR LAIKAS pirkti farmas. •— 

80 akrų; 50 akrų dirbamos, 30 miško, 
geri namai. Bertainis mylios nuo 
mokyklos, pusė mylios nuo dvpo. 
Farma Wisconsin’o valstijoje. Par
duosiu pigiai. J. Maskidiunas, 
3236 Limo St., (thieago, III.

NORIU MAINYTI formą į biznį. 
Viena 80 akrų, pusė mylios nuo mie
sto Kalkaske, Mich.; vertu apie 
$1,800. Kila 160 akrų; 60 akrų dir
bamos, 3 mylios nuo miesto Rosko- 
man, Mieli. Kaina $3,500.

Leonas Jarusch, 
1334 W Turner Avė., (thieago, III.

DRAŪG ’OS IR ORGA 
NŽ/.ACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

•P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

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

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JULIA žEMAITfi.

2919 W. Division St., Chicago, III.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė;

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 191h St.

F. Ažusenis, nutar. raštininkas, 
1956 Canalport Avė.

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
1). (thepela, 2-ras iždo globėjas, 
.1. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čii) subatų 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas.
1747 North Avė.

J. čepelU, pirui, pagelbininkas, 
1060 Noble St.

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

M. Zukaą iždininkas, 
lt< 1608 North avė.

Z. Lankas,, finansų raštininkas, 
1621 Gii'ard Street.

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824>.YVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.
___ i_____________________________
TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLlV ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas.

10707 Wabash avė. 
Fr. Grigula, vice-pirmininkas,

10449 Wcntworth avė. 
Juozapas Urbutis, prof. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensington avė. 
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas,

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko, kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje. 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapus Urbutis

LIETUVIŲ JANITORIU VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis. pirmininkas, 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 

342 S. Cravvford avė.
Jonas Burčikas, nutarimų rašt.,

1217 S. Spauldnig av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas.

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mčn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

A. Chepnitis, pirmininkas,- 
4812 W. 15th St., Cicero, III. 

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

P. Galskis. fin, rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Milwaukee avė., 

Telefonas Humboldt 182. 
J. Katilius, iždininkas.

1685 Mikvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą nėtnv- 

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salė’ic, 
1579 Milwauk.ęe avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio .1. 
r’’i..... ....s cntėje, 1843 S. Halsted
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVTTABPINRS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Glrard St.

V. Briedis, tuntų raštininkas.
1049 N. Marshfield avė.

K. čepūkas, iždininkas,

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS
1648 W. Division st. 

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

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwi« 
zek Potek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mllwaukee hv«.; pra
džia 2 vai. po piet.

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edvvard Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

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

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Mihvaukee Avė. 

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

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

DR-STES “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, W1S.

Kaz. Bražcvičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorlus, vice-nirmininkas.
321 Middle St. 

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

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

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

173 Milvvauke.o avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Ant. Bobelis, teisėjas,

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, včlaunešis,

152 Main str. 
Petras Milauskns, včlaunešis, .

R. 35 Bok 90. 
Juozas Žilius, durininkas.

G14 Markei St.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.
J. Giiniuliuiiskns, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininke.
1915 So. Halsted si.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22nd SI. 

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė,
♦ 3429 Wallace str.

E. Ulkulė, finansų raštininke,
2137 W. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienč, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus MakareviČia, padėjėjas,
1618 Huoran Avė. 

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Antanas -Pulką, iždininkas,
1128 N. 81h St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Diclinlnkaitis. iždo globėjas 
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 YVabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1019 Marshfield avė.
J. Anlanavičia, iždininkas,

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio serodą, vakare, 1822 
YVabansia avė.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas 
2003 Jeffci’son st. Chicago. 

A. Lcknickas, vice- pirmininkas,
708 West 171h Street. 

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

W. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 West 191h St.

A. Strole, konlrolierius-rašlininkas 
2018 So. Peoria SI.

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

i TELEPHONE YARDS 2721

♦•dr. j. jonikaitis
I Medikas ir Chirurgas

1331? T- Kalsted St., Chicago

Agentai, nžžiurlntįs platinimą “N- 
nų” aayj) mieatuoae arba dimriktno- 
•e. Pas juoa galima gnu'i pirkt) 
“Naujienas” pasieniai* numeri*. x

CHICAGO, tLL

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Midlev, 
633 W. 18tb ŠI.

“Naujienose”, 1849 S. Halsted St.! 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

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

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

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Krdzie Are.. 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
žurauskas, 4053 S. Muplewoo<J »»

Atlantic City Skyrius:
A. .lananskas, 4563 \Vmtworth av. 
V. Saudargas 5I18 Princenlon av. 
A. Kasinski, 6140 So. Siute SI.
J. Legciko, 6002 So. Slale SI. 

Kensinglono, Borland'* ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 1071 h S'.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičlus, 

2337 S l.envift Si 
Town of Lake Skyrių;;: A. Barląšus, 

4601 Hermiiage hvc., Cbirugo

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, 111. J. Matulis, u
1437 S. 491h Ct., Cicero, iii 

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

Melrose Park, III.: M. Karlaski',
1908 Man str. 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Markei <S1 

Dlveti.ocn, lll.t W. A. Žilinskas,
Bok 2Ifi 

Rockdaie, 111.: via Joliel, D. Lukša, 
140 Moen Avė 

Westville, 111.: St. Mazremas,
Barbei Sbop, State St 

VVaukegan, III. J. Miloszevičc,
801 - 81h S»

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

Rockford. 111.: St. Petrauskas Ir 
Račkev'č.e, 1012 S. Malu 

W. P^!i=«, III.: W Pilvnns. 
720 W. 120 Si 

Harvey, 111.: Z. Putramenta.v 
15725 Finch Av» 

Chicago Heights, III.: I*. Sleitnont.-is.
114 E 16 St 

Spring Valley, III.: Joc. Shtrvilas
324 W. Third str. 

Livingston. UI.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, iIV.: žičkus,

539 Coliinsville Avė 
Springfield, IH.: K. Stočkus.

1530 Sangamon Av* 
E. St. Louis, III.: K. žukauski,

> 123 St. Clair Av»

nžSs^cn va Lšri j 6 j

Lavvrence, Mass.: P. A. Jotui 
111 Elnį Street

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičių* 
15 Millbury ?*

Montello, Mass.: P. Kurpius. 
175 A mes SI

Montello. Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ame* St

Lovvell, Mass.: J. Baumill, 
50 Charles St

Lawrencc, Mass.: A. Ramanausku.* 
101 Oak S!

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

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, O.: A. Valenfon, 
2120 St. Clair *’•

PENNfikYLVANIA VALSTIJOJ
Bridieviile, PaJ f. G p lėti i s 

P O Box 407
Cuddy, Pa.: Savikailis. Bos 262
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News č*

Liberty Av* Grxn* *
Kulpmont, Pa.: YVally Yodoc, 

Box 45
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski.

2809 Penu * *
Pittsburgh, Pa.: J. Katkų* 

2204 Forbes >•
Pittsburgh, Pa.: F. Teviovlrh 

2228 Tusti■ *
Duąuesne, Pa.: K. Lidcka, 

306 Hamiltnu e*
Scranton, Pa.: J. Televsh.

1726-28 Jackson 1
Scranton, Pa.: Pelrikys J.

Ct. and Albrighl A*<-

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grgnd Rapids, Mirh.t J. žilin*k*»
452 W I.pnjmr*? 1 

Saginaw, Mich.: S .loškeviče.
2707 \Vashington A»-

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Chiaknhite.
5013 Tad

Indiana Harbor, Imi.: P. Matonis.
3727 Deodor St

Gary, Ind.r V. Vničilaitis
Bnx 122 Tnlleston St»*

Gary.flnd.: D. Bassin. 
1214 R’-o'

M. Aliliunas, 112 So. Main st.

WISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha Wis.: K. Paukšti*. 
R09 Park • 

Raclne, Wis.: Tonv Vegela.
237 T.afavelte »•* 

Racine, Wis.: Geo. Miškinis,
601 Grand Avė

CONNECTICUT VALSTIJOJ

Bridgeport, Conn. II. A. Mailnnd 
24 Rnilrond Avp

Tarrington, Conn.: V KrlineR* 
A?

Waterbiirv, Cnnn • J Pfu*plni‘L 
775 Poni •

Haven. Com* • J v.»i»u 
286 YValJ^r* ’

» EH I VIKGINIA VALSTUOJ1

Minden, \V. Va.: J. Kalrunas, 
Box 49.

AEW JERSEY VALSTIJOJ:

F.lizab»*tn, N. J.: I). Bočkua, 
211 First St. 

i'Hirrv.n, N. A. Alkind, 
273 Hlvęr SI 

Newark, N J.: P. Lukšis,
Į 314 Walnut Sll
Bayunne, N. J.: A. Schvvartzbura.

24 E. 15lh Street
NEW YORK VALSTIJOJ: |

Brooklyn, N. Y. F. Pasnievvski, 
87 Grand Stre« 

Ne\v York, N.Y.: Louis Kram,
299 Broadway 

Rochester, N.Y.: J. Brukne,
577 Hudson Avė 

Youkers, N. Y. 11 L: Weiss. j 
102 Riverdale Avė, 

Brooklyn, N. Y.: a. Strununski,
184 Grand Str 

Albany. N.Y.: M. Laznrko,
42 N. Lark Stree 

Amalerdain. N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main X*

Rorbeater, N.Y.: M. Zukaltia, J 
451 Hudson Av« 

Aiusierdatn, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main M

MABYLAND VALSTIJOJ:

Ballimore, Md.: J. Alc.knevicz, 
650 W. lAjmbard

Ballimore, Md.: J. Filipovlcz, 
437 S. Paca

Bahimore, Md.: F. J. LaŽauskas, 
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ:

Sioux City, la.: Jos. M. Budr&kas, 
2510 Correctionville 1

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

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

į KIŽENINIS 
ŽODYNĖLIS

| Lietuviškai-Angiiškas
| i-r

| Angliškai-Lietuviškas

I
 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- 

j daru.♦ Galima gauti “NAU- 
Z JIENŲ” Administrad- 
x joje, 1840 S. Halsted St, 
f Chicago, III.

Ka-tik išėjo iš spaudos
D i 1 g i o

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

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

/J ERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto 

iai prašomi pirkinių rel- 
' kalais eiti j tas sankro 
i vas. kurion skelbias!

Nau iienose.

I V ____
Mc. -----— 1". . r»y .       , ......   —

Į IMPERFECT IN ORIGINAL


