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SUAKALBĮ SUSEKĖ.Janitorių Streikas. Maištu šmėkla

da-
PASKANDINTA 16 LAIVŲi

i

i

šiandie iššaukiama streikan da
ugiau darbininkų, dirbančių 
prie namų.WASHINGTONAS, vasa

rio 23. — Atstovų bute pri
imta bilius, duodąs $250,000, 
000 Suv. Valstijų armijos re
ikalams.

DAR $250,000,000 SUV. 
VALSTIJŲ ARMIJOS 

REIKALAMS.

KRASOS SIUNTINĖJIMAS 
ATNAUJINTA.

HEALEY’O SŪNŪS, VA 
GIŲ ŠAIKOS VIRŠ! 

NINKAS.

SUBMARINA BREMEN VISAI 
NEŽUVUS.

DAR APIE MAISTO RIAU
ŠES NEW YORKE.

Chicagoje laukiama didelių 
“maisto riaušių”. Maisto 

spekuliantai išsigandę* 
Policija ruošiasi...

YOUNGSTOWN, Ohio, vasa
rio 23. — Vietos policija paskel
bė, kad jai pavykę susekti suo
kalbi, padarytą tikslu išsprog
dinti Youngs town Sheet and Tu
be Company dirbtuves, kur dir
ba apie 10,000 žmonių.

Areštuota nužiūrėtieji turkai. 
Pas juos užtikta daug dinamito. 
Taigi policija ir mano juos no
rėjus išardyti minėtos kompani
jos dirbtuves.

STOCKHOLM, vasario 23. — 
Vėl tvirtinama, kad pirklybinė 
vokiečių submarina Bremen, 
kurios tikėtasi sulaukti atplau
kiant čia, Amerikon, visai ne
žavus, kaip kad buvo paskelbta. 
Bremen nei nemanius plaukti 
Amerikon.

RUSŲ DELEGACIJA 
CHICAGOJ.

TH E LITH UANI AN DAI LY N EWS
Entered as Second Claw Matter March 7, 1914, at th® Poll Offie® at Chicago, HL under the Act of March >, 1871.

Kaina 2c. 
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Maisto riaušes nūii i or
ke ir Philadelphijoj

Pirmas Liet. Dienrįštis Amerikoje
A. d re

NAUJIENOS, 1840 SOU/H HALSTED STREET
CHICAG ILLINOIS

CANAL 1506

Daugelis motery areštuota, yra sužeisty, 
vienas žmogus pašautas

Reikalauja embargo ant 
maisto

Dar $250.000.000 Suv. Valstijų 
armijos reikalams

NEW YORKAS, vas. 23. 
*—50 moterų vakar areštuo
ta sąryšy j su maisto riaušė
mis. Anti- H igh - P rice Le a- 
gue nutarė atimti iš mokyk
lų vaikus, jei miesto admini
stracija nesistengs numaži
nti gyvenimo reikmenų kai
nu.

rujų žadėtų prašalinti 
bart in j nepakenčiamą viso
kių gyvenimo reikmenų bra
ngumą, motina Jones ketina 
pas i imti mo terų delegaci ją 
Washingtonan ir ten išpasa-

Tik nežinia, ar moterų va-

VAIKAI MIRŠTA BADE.

dėjimas.
kaii.ypač taip vadinamoj 
Eastsidėj, tiesiog maru mi
ršta ačiū tam, kad negauna 
atsakančio maisto. To dis- 
trikto gyventojai mėsos ma-

Moterų maištai prieš gy
venimo reikmenų b r a n gu - 
mą nesiliauja New Yorke. 
Policija vakar turėjo nema
žai darbo bevaikydama, be- 
malšindama alkanas šeimy
nas. Koks tuzinas pedlerių 
vežimų tapo"apversta. ‘ Kaž
kurie maisto produktų par-

Alkanos moters, kitos 
jų nešinos kūdikius rankose,

First Lithuanian Daily in America

NATIONAL EDITION |
RYTMETINE LAIDA

Susirėmimai tarp alkanų 
žmonių ir policijos.

i

vaikai pieno negauna, maiti
nami jie arba arbata ar ka
va. O jei perkama vaikams

, pigiausios rųšies.

MAISTO RIAUŠĖS PHII- 
LADELPH ĮJOJĘ.

žinoma, pataria boikotuoti, 
arba, kitaip sakant — nepir
kti, kol visokie dalykai pasi
darys pigesni. Tos turtin
gos moters mat yra ant tiek 
žioplos, kad neišmano, jog 
boikotavimu valgomų daik
tų nieko nepadarysi, jog be 
valgio neilgai galima gyven-

PHILADELPHIA 
vasario 23. — Vėl 
riaušės Philadelphijoj. Mo
ters netekę knatrybės del 
maisto brangumo užpuolė 
maisto produktų krautuves. 
P o 1 i ci j a be m a 1 š i n d a m a mo
teris kėlės jų gana sunkiai 

Viena tapo sumin- 
Vienas vaikinas pa- 
Moters ėmė langus

sumuse. 
džiota.

daužyti.
mayorą.
sigando
kaikurių dalykų.

•>

ir numušė kainas

Motina Jones ir 10,000 New Yor- 
ko Šeimyninkių rengiasi prie 
demonstracijos.

čiai žinoma šios šalies dar-

11* lirž

ųsai mano daryti praši 
mui maisto brangumo, 
jei mayoras nepažadėsjei mayoras nepazaaes mo-- 
terims nieko tokio, kas ištik-1

P o 1 i c i j a grasina aštriai 
bausti riaušininkes. Polici
jos viršininkai sako, kad ke
liančios maisto riaušes mo
ters visai neišrodo į badau
jančias. Ir nestebėtina, kad

tus alkano nenumano.

Yorke su pragyvenimu da
rosi blogai;- gali liudyti tai, 
jog anot įvairių labdaringų
jų draugijų pranešimų, skai
tlius žmonių, p a d u o d a n č i ų 
aplikacijas, idant jie butų 
priimti į purhauses (į prie
glaudos namus), nuolatos di
dinasi ir didinasi. O tai rei
škia, kad ne iš gerovės jie ei-

REIKALAUJA EMBARGO 
ANT MAISTO PRO

DUKTŲ.

WASHINGTONAS, vasa-

šė Suv. Valst. atstovu butan

o- mą svetur) ant maisto pro- 
Ir j dūktų ir kitokių gyvenimo 

reikmenų. Rezoliucija, tiki
masi, iššauks daug ginčų.

Chicago, Ill., Pėtnyčią, Vasario-Febr. 23, 1917. 
i..........r n ■ ...... .....

36,176 NELAIMINGI ATSI- 
i TIKIMAI PER METUS 
TIK VIENOJ VALSTIJOJ.

I 

WI.I I'l Iirnnh^g

INDIANAPOLIS, vasario 
23. — Išleista nesenai Indian 
nos valstijos tai^> vadinamo 
Workers Industrial Compe
nsation Board raportas. Ra
portas apima laikotarpį nuo 
1 d. rugsėjo 1915 metų iki 1 
d. rugsėjo 1916 m. Iš jo tarp 
kitko matyti, kad kalbamoj 
valstijoj per tuos metus bu
vo 36,176 nelaimingi atsiti
kimai įvairiose pramonės įs
taigose. 286 tų- atsitikimų 
užsibaigė mirtimi; 760 dar
bininkai neteko! tai rankų, 
tai kojų, tai kitokių kūno da
lių.

CHICAGO, Ill. — Areš
tuota keletas vaikėzų, kurie 
prisipažino prie automobilių 
vagių šaikos. šaikos vado
vu, kaip dabar išsiaiškina, 
buvo policijos kapitono Ste
phen K. Healey sunns, Ed
ward Healey.

CHICAGO, Ill. — šiandie prie 
streikuojančių Chicagos budin
ki) janitorių ir langų bei grin
džių plovėjų prisideda dar dau
giau žmonių, šiandie meta da
rbą, idpnt pa ėmus teisingus 
s t r ei k u o j a n či ų j ų re i ka la vi mus, 
namų elevatorių darbininkai, 
darbininkai apšildantįs namus ir 
taip vadinamieji elektrišenai.

Pažiūrėsime, kaip dabar už
giedos namų manadžeriai.

Šiai]) streiko naujienų neper- 
daugiausia. Kasdien daugiau 
susikirtimų su skebais. Nere
tai išdaužoma langai namų, kur 
dirba skobai; pasitaiko, kad ir 
patiems skebams kliūva; yra at
sitikimų, kad išdaužyti liko lan-

No. 46.

NEW YORKAS, vasario 
23. — Vakar paskandinta 16 
laivų 16,471 tonų intalpos; 
nuo 1 d. vasario išviso pas
kandinta jau 152 laivai 357,-

PIENO BONKA 13 CENTŲ

CHICAGO, Ill., vas. 23. — 
Ateinančią vasarą Chicagoj 
pienas bus pardavinėjamas

pienininkai.
A

DARBININKA1 RIEŠIN
GI kariškom . Ashing- -r TONO POt :~jįįčlERIŲ;

PRIEMONĖM. „

WASHINGTONAS, vasa
rio 23. — Amerikos .Darbo 
Federacijos atstovai išreiš
kė savo priešingumą priim
tam senate biliui, kurs grasi
na aštriausiomis bausmėmis 
kiekvienam prasižengusiam 
prieš šalies apsaugos įstaty
mus.

ANGLAI NETEKO LAI
MĖJIMU.

AMSTERDAM, vasario 28 
— Vokiečiai atsiėmė 650 ya- 
rdų tanšejų, kurios keletą 
dienų atgal buvo pakliuvu- 
sios anglams.

LONDONAS, vas. 23. — 
Talkininkai nebeketina ati- 
duoti Vokietijai josios kolo
nijų.

CHIACGOJ. — Trįs čino- 
vninkai iš Rusijos užrubeži- 
ni'ų reikalų ministerijos at
vyko Chicagon studijuoti, 
kaip jie sako, čionykščių ru
sų gyvenimo sąlygas.

PASKANDINTAS ŠVEDŲ LAI
VAS; DUOTA LAIKO AP

LEISTI LAIVĄ. CHRISTIANIA, vasario 23.-

AUGUSTA, Maine, vasa
rio'23. — Šios ^valstijos se
natas vienbalsiai priėmė 
kiek laiko atgal praėjusį at
stovų bute bilių, suteikiantį 
moterims balsavimo teises.

-------- —IX.

$2,000 Už MUŠIMĄ 
MOKYTOJOS.

GOSHEN, N. Y., vasario 
32. — Prisaikintųjų teismas 
nusprendė, kad Mrs. Annie 
Brown, pati to miesto mo
kyklų trustiso, turi užmokė
ti $2,000 Hellen M. Rourke, 
buvusiai seniau Modena mo
kyklos mokytojai. Mrs. 
Browne primušė Rourke.

Maištų šmėkla grūmoja ir 
Chicagai. Gandai apie ma
sinius alkanųjų susirinki
mus neturtingiausiuose mie
sto distriktuose gązdina be
sočius Chicagos maisto spe
kuliantus ir jie kreipėsi, sa
ko, į policijos viršininką 
Schuettlerį pagalbos. Poli
cija gi tam ir yra, kad šven
tąją nepasotinamųjų kapita
listiškųjų kiaulių nuosavybę 
gynus, todėl, sako, policijos 
viršininkas ir jo padėjėjas 
daro slaptus pienus ir ruo
šiasi riaušių tildyti, jeigu 
tokie įvyktų. Sako, kad bu
siąs suorganizuotas specia- 
lis policijos būrys, kuris rū
pinsis, kad kiekvienas tų tū
kstančių badaujančių žmo
nių pasikėsinimas įvykinti 
atvirą pro testą del nebepa
kenčiamo padėjimo, butų 
kuoveikiausia suvaldytas, 
užgesintas. Chicagos sker
dyklų viešpačiai ir kiti mai
sto spekuliantai turi mat 
vis labiau ir labiau kainas 
kelti, kad iš žmonių vargo ir 
bado vis daugiau ir daugiau 
aukso į savo aruodus pri'si- 
pylus.

Kad dalykai stovi nekaip 
ir kad trumpu laiku gailma 
laukti Chicagoj didelių be
turčių sujudimų ir riaušių, 
matyt iš užreiškimo tokio 
žmogaus kaip Jos. P. Griffi- 
no, Chicagos “board of tra
de” prezidento. Jis, būtent, 
sako, kad galima, esą laukti 

: tokių žmonių neramumų, 
kokie buvę prieš pat Pran
cūzų revoliuciją Paryžiuje,

Šitas Griffino pranašavi
mas įvarė didelės baimės mi
lijonieriams lupikams. Jie 
mat nusimano, kad už savo 
nepasotinamą godumą, už 

^marinimą badu žmonių, ba
daujančiųjų visa pagieža bus 
prieš savo išnaudotojus at
kreipta.

Suv. Valstijų Distrikto 
prokuroras Clyne renka ži
nias ir, ką susekęs, paduos 
federalei pirklybos komisi
jai, kuri neužilgio žada būti 
Chicagoj. Prokuroras, sa
ko, tyrinėdamas brangumo 
priežastis, neradęs nieko to
kia, kas galėtų pateisinti kė
limą kainų mėsai.

Tuo tarpu į apskričio a- 
gentą kreipiasi tūkstančiai 
badaujančių šeimynų reika
laudami pašalpos. Agentas 
sakosi, jis.negalįs jokiu bū
du tų minių sušelpti. Jis 
rengiasi kreipties į apskri
čio valdybą ir prašyti, kad 
butų paskirta tam tikra pi- 
nigii suma beturčiams nors 
laikinai sušelpti. .

O maistas vis brangsta. 
Bulvių bušelis pašoko jau iki 
$3.60; sviestas — 44 centai 
svaras; kiaušiniai iki 48 ce
ntų tuzinas. O maisto spe
kuliantai pranašauja, kad, 
girdi, kainos maisto produ
ktams toli gražu dar nėra' 
Tokios augštos, kokios jos 
bus neužilgio. Trumpu lai
ku žmonės turėsią mokėti

■ 
%
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NEW YORKAS, vasario 23.

lis yra specialiai naikinti vokie-

•)

k ta gale pavartoti reikalui esant

kas prieš priešus, senato teisių

IŠREIŠKIA PAGARBĄ WA
SHINGTON!) ATMINČIAI.

r’f'S',/-.-:

ris tuo tikslu buvo įneštas sena- i
tan.

4,000 ANGLŲ LAIVŲ KAREI 
PRIEŠ VOKIEČIŲ 

SUBMARINAS.

’£i
y «

' X V. ZZ.

VOKIEČIAI SAKO, JOG PER
TRAUKIMAS RYŠIŲ TARP 

AUSTRIJOS IR SUV. VALST. 
NEIšVENGTINAS.

ANGLIJOS VALDŽIA UŽ
DARO UOSTĄ PLY

MOUTH.

VOKIETIJA UŽSILEIDŽIA.
Paliousavo Suv. Valstijų 

jūreivius.
IH/ni „„„..„b.

10 minučių laiko laivo ko- c

maudai susėsti į gelbėjimosi va-

Skogland. Vokiečiai, pirm

FRANKFORT, vas. 23. — A- 
not kaikurių vokiečių laikraš
čių, trūkimas diplomatiškų ry-

PARYŽIUS, vas. 23. — Ang
lai ir franeuzaj. karės sunkeny
bių spaudžiami visaip meilinasi 
prie amerikiečių. Pavyzdžiu to 
meilinimosi gali būti ir išreikš
toji am. didvyrio Washinglono 
atminčiai pagarba Paryžiuje, o 

apvaikščiojimai surengti

MAINE VALSTIJOS MO
TERS GAUNA BALSAVI

MO TEISES.

000 visokios rųšies laivų. Aptar
nauja tą laivyną virš 60,000 
žmonių. Iki šiam laikui jau 
daugiau 200 vokiečių submarinų 
sunaikinta.

NENORIAI STOJA ŽMONĖS
SUV. VALSTIJŲ LA1VYNAN.
WASHINGTONAS, vasario 23

Nežiūrint karščiausios agita
cijos, nežiūrint yis61<ęri0pų mo-

ATEIDĖJO Į ŠALĮ BILIŲ, REI
KALAUJANTĮ PREZIDENTUI 

PILNOS GALIOS.

prasidėjus, Suv. Valstijų armijos 
agentai stengiasi įpiršti darbini
nkams slot i į armi ją ar 
na, vasario mėnesyje

WASHINGTONAS, vasario 
23. — ■ Nežiūrint ypatiško sekre
toriaus Lansingo reikalavimo,

vyko jiems pagauti, negu k,ad 
sausio mėnesyj. Nenori, reiš
kia, tarnauti kapitalui Amerikos 
darbininkai, ir basta.

200 ANGLŲ PAGULDĖ 
GALVAS ATAKUOJANT 
VOKIEČIŲ TRANŠĖJĄ.
BERLIN AS, vasario 23— 

Pranešama apie nuožmią a- 
nglų ataką, padarytą ant 
vokiečių tranšėjų Armentie- 
res apielinkėje. Anglai įsi
veržė į vokiečių pozicijas, 
bet tapo atmušti atgal. Jie 
tik paliko užpakalyj savęs 
200 užmuštų ir 39 nelaisvių.

LONDONAS, vasario 22. 
— Oficialiai paskelbta, kad 
uostas Plymouth uždaroma 
visiems neutralių šalių lai
vams. Nepaklausiusieji to 
įsakymo busią baudžiami.

Plymouth yra vienas įžy
miausiųjų Did. Britanijos 
uostu.

į-

ne nekonfiskavuosios vokiečiu c 

laivų, pasislėpusių karės pra
džioj šios šalies uostuose.

; svarbesnėse karės žvilgsniu 
vietose sargybą. Sargyba 

pastatyta ant tiltų, prie am i icijos sandėlių, prie amunicijos dirbtuvių etc.
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, Chicago, I1L,

-UŽ “peką” (ketvirtą dalį bu
šelio) bulvių doleri ir dau
giau.

Skerdikas Armour’as ir 
.visa kita stokjardų plėšikų 
£aika nepaliauja kelti kainas 
Įnėsai, ii’ kaukiama, kad bė
giu kelių sekamų mėnesių 
skardinėmis parduodamieji 
valgomieji daiktai pabrangs 
dar 100 nuošimčiu. V

O valdžia, vietoj eiti tie
siai prie dalyko ir prideramu 
budu suvaldyti kapitalistų 
godišius ir apsaugoti žmo
nes nuo išnaudojimo, užveda 
"tyrinėjimus/’ — kodėl, gir
di, taip viskas brangsta? 
Valdžia žino gerai, kodėl vi
skas brangsta, bet ji, tar
naudama kapitalistų intere
sams, savo “tyrinėjimais” 
tik komediją lošia, žmonėms 
akis muilina.

tęsties. Badu žmones iš-

merikoj.

KRYZIS PRISIARTINO; SAN
TYKIAI TARP SUV. VALSTIJŲ 

IR AUSTRIJOS PAAIŠKĖS 
{ 48 VALANDAS.

WASH1NGTONAS, vasario

diplomatiškų ryšių tarp S u vien.
.Valstijų ir Vokietijos, 
svarbos derybos v ra fe w vedamos

kos.

nenorėtu
L

ar truks ryšiai tarp šių dviejų 
valstybių, ar ne į 48 valandas.

Jei liktų pertraukti diplomati-

uv.
dar arčiau

IR KONGRESE ĖMĖ
JUDINTIES.

vasario

rių įnešė butan reikalavimą, id-j 
ant valdžia butų {iriversta tuo
jau pradėti tyrinėti maisto da
lykus. Butan įnešta rezoliucija, 
idant valdžia nors laikinai, nors 
kol maisto trukumą bus perga
lėtai uainitu šios šalies maisto
kontrolę.

Iš kitos pusės, senatorius Bor
ah užreiškė, kad jisai pakeisiąs

si mų senate, nes esą su maistu 
šiuo laiku dalykai taip stovi, kad 
reikalinga ūmi pagelba.

SUSIRĖMIMAS SU VIL- 
USTAIS.

Aplaikyta žinių apie mūšį, išti
kusį tarj) Carranzos kariuome
nės ir villistų. Mūšio 
į pietus nuo Ruidosa.

LONDONAS, vas. 23. 
donan atvyko Kanadps
ras sir Robert L. Borden.

premie-

SALONIKI, vasario 23.— 
350,000 talkininkų kareivių 
Makedonijos fronte. Pradė
ta gabenti labai daug italų 
čia. Pavasari laukiama mi

mojo judėjimo.

ekzaminavimo laivų, plaukiančių Europon.

VĖL MAISTO BRANGUMO 
PRIEŽASČIŲ TYRINĖJIMAS. Atrokas
BOSTON, vasario 23. darėsi rimtesnis, neg 

žiaus. Senelis iam kny

Valstijų praokuroras Anderson

KUBOJE LAUKIAMA 
SVARBAUS MŪŠIO TARP 
REVOLIUCIONIERIŲ IR 

VALDŽIOS SPeKŲ.

HAVANA, Cuba, vasario 
23. — Jau tris dienos, kaip 
ateina žinių, kad abejos prie

sės, būtent revoliucionieriai 
ir valdžios šalininkai renka 
savo spėkas, idant susirė
mus prie Camaguey 
mušis gali nulemti 
pusių likimą.

, kur 
vienos

POPIEROS FABRIKAN
TŲ SUVAŽIAVIMAS.

WASHINGTON AS, vasa-

dinamosios popieros išdirbė
jai vakar pradėjo rinkties 

I čia. Jų suvažiavimo tikslas 
tai pakalbėti kartu su valdi
škąja komisija, paskirta po
pieros kainų tyrinėjimui, a 
pie tai, kokios popieros kai
nos turėtų būti.

Kiek seniau komisija jau

r u kainu su dalim Kanados

dirbėjų. Dabar Washingto- 
nan suvažiuoja tie išdirbė
jai, kurie nedalyvavo pir
miau.

Anot popieros išdirbėjų a- 
sociacijos leidžiamo laikraš
čio, 1916 metais 160 popieros 
fabrikų dirbimui popieros 
suvartojo 3,419,000 sieksnių 
miško ir pagamino 2.239.000 
tonų košės, iš kurios padirb
ta popiera.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaltškuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
I12> S. KaUttd St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M ie«to O f isas :
127 N. Beartum St. 

1111-13 Unity BMg.
Tel. Central 4411 i

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Hateted Street, Chicago, III.

50,000 Knygų
M. Valasko Laidos

APYSAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai arba

Baisumas Dievo Rūstybės
Galileo Galilėjus
Iš Gyvenimo Bemokslio
Negyvėles Meilė

DRAMOS
Gadynes Žaizdos ...
Svetimas Dievas
Saliamono Sapnas *

DAINOS
Apgailestavimo Balsai
Dainos Vasaros Gražybių
Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir

Giesmes- -
Vabalnikenų Dainos
Siektų Malones arba Majuvka 

SVEIKATA
Mokslas, Sveikata ir Kultiną
Teisingos Paslaptįs

VISOKIOS KNYGOS
Krikščionybė ir Soci.jalizmas
Bukite Tobuli - 
Kultūriški Piešiniai 
Vadas Prie Moterystes
Vadovas, arba mažas Žodynėlis 

lietuviškos ir angliškos kalbų
Morališkas Kabalas arba Burt ų 

Knyga ..................................
Reikalaukite visuose knygy 
ir sankrovose, 
didelis nuošimtis.

siunčianti dykai.
M.G.VALASKAS

349 Kensington Ave. Chicago, Ill.

.25
/nuošė

Perknpčiams
Katalogai

cinu į mane eina, neg į motiną. 
Daugiau tad su manimi ir esti., 
Anieji dirbti išeina, o mudu sau 
šeimininkaujava trobelėje. Tik
rai Viešpats Dievas mano senat-

nes vienam pakyrėtų, o dviese 
linksmiau. Ateis šventas nedėl- <■
ditiiis, popiet, iš bažnyčios su
grįžęs cinu su juo ant pievos, 
atgulu paunksnyje, jis prie ma
nęs. Pradedame saviškai šne
kėli. kol manės miegas neap-

apsnusiva.

Tamsia, loks gudrus/

šiai man į akis, pirštais plėšia 
, ir žiuri. Aš nesiduodu, jis savo;

Džiaugias, kad senelis žiuri.
Pavakaryje nusivilko abudu

turėjo Moliejelį už rankos, 
>ai smulkiais žingsneliais

Ir berniukas e.me dalyvauti 
giapjutčie, mažom savo ran-

anūko darėsi vis tvirtesni; vai

Pilną jo veidelį da- 
žvdrios akis, ant

kai k tos krito minkšti 
šviesus kaip linai. Trejų metų' 
sulaukęs, anūkas patsai vienas! 
ganė jaučiuką, tiesa, pririštą ant? 
šniūro, varinėjo žąsi 
liūs, o į arklius net 
blizgėjo. D i d z ia u si s
mas buvo, kai senelis sodino ant 
šerno ramaus kuino, veždamas jį 
girdVtu netoliese i upele* Tuo-

jam akįsi

rankom mojavo, ncRiausyc 
mas senelio persergėjimų, j

Bet kas gi kūdikystėje* neti
ki?

Vaikiukui augant, senelis vis

juo kalbelis, apsikeisti minti
mis, saviškai jį mokyti.

Dviejų vyriausių dalykų mo
ke Motiejėlį: religijos ir ūkio. 
Pirmosios senis tarėsi labai mo
kytas esąs. Žmogus jis buvo 
tvirto tikėjimo, to tikėjimo,

knygas, jis tikrai žinojo švent
raštį ir didžiuosius religijos da
lykus, bet juos savo kalba ir sa
votiškai aiškino. Mokytasi pap
rastai žienną pirkioje prie kros
nies, o vasarą ant kelnelio už 
tilto. Eilios nesilaikė jokios/

DUBLIN, vasario 28. — 
Paliuosuota 50 Airijos revor 
liucionierių iš kalėjimų.

sai nelabai sugebėdamas, literų 
kreivumą verte ant prastų aki
nių, taipogi ant musių, kurios 
svarbiausioje valandoje ant pir

—Regi, Motiejėli, tiems kri
vuliams statyti reikia liousos

štų, o čia, štai, karvaitė susirgo, i 
aš ir nebeturiu galvos, nes gal- -Į 
voju, kokių vaistų jai duoti. A- 
kinius kaž-kas man bažnyčioje | 
apkeitė, ir tikrai boba, o nuo ’

juk netinka; apie lengvumą pir
štų jau ir nebekalbu, nes man

lave ano 
manimi 

dc” išei-
mo-

rašymo išmokys, o su 
kad nors kaip “skailj 
tumei ir V. Dievą garbinti 
kėtumei.

;žiemą po švenčių “bernelius” 
giedodavo, kurių senelis didelę 
daugybe atmintinai mokėjo.
Virpąs, bet skardus senuolio 
balsas jungėsi su vaiko diskan
tu.

Nedčldieniui atėjus, bočius su 
anuku išpat ryto į bažnyčią 
trauke. Netolima lai kelione, 
vis dėlto pusmylė; anūkas nešė 
senelio knygą ir akinius juodoje 
įmautoje. Jie daugiau graznai, 
neg del naudai reikalingi buvo, 
nes Jovaraitis atmintinai mokc-

pergerai galėjo be jos apsieiti; 
liktai bažnyčios privaizdus są
nariui ir vyresniajam Brolijos 
sąnariui kaip ir nepriliktų iš at
minties melstis. Bent taip Jo
varaitis mane.

Bočius sėdosi į klaupką, anu-

ta komžele ir su kitais berniu
kais ėjo Mišion tarnautų. Iš- 
pradžios tik taip sau padėjo, bet 
veikiai išmokęs ininistranturo, 
buvo prileidžiamas prie varpe
lio, prie padavimo ampulių, tu- 
ri buliau s; mišolo lik nelietė, 
nes permažas būdamas, negalė
jo lengvai tokios sunkybės nuo 
altoriaus nuimti.

Jovaraičiui širdis krutinėję 
augo, kai regėjo Motiejuką pro
cesijoje su komža ir raudona 
pelerina pirma kunigo žengiant; 
ir su įnirtimu skambinant. Dė- 
kavojo Dievui, kad tokios pa
guodos sulaukti leidė.

Metai jau, kaip su Jovartučiu 
besusitikau; paseno dar labiau, 
pasilinkė, kaip neregimos naš
ios prislėgtas, prarado ūpą, — 
įlinku buvo bepažinti.

Buvo šiokia diena, vasaros 
rytas. Senuolis su knyga ranko
je į bažnytkiemį šlepsėjo.

—Tegu bus pagarbintas!
—Ant amžių.
—Kur Dievas neša?

-Į Savo namus. Mišių cinu.' 
—Ar sveiki beesate?
—Užmokėk, Viešpatie! Kaipl 

senas, svyruoju ir —laukiu.
— Ko ?
—-Kad Dievas pašauks.
—Kož koks puliudęs ėsi.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA O
LIETUVIŠKA Q

APTIEKA
Butalaau receptą* na didžiausia atyda. 
Mežfarlnt, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie

tuviška aptieks Bostone Ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit raut ko- 
<kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per expresu.

K. Šidlauskas
Aptlekoriuii Ir Karininkus

SOUTH BOSTON, MASS.

“Liūdna mano dusia lig mir
čiai... sudžiūvau, kaip šienas, ir

ant slogo. ’
Prie tų žodžių sunkiai alsi

- Taųistai kąM|^£s sopa ?
—Ne, pone.

Neturi kukio susigrauži
mo?

- O kokį-gi? Duonos, Dievui 
dėkui, yra vaikai geri, Jaukai

-Vienok taip atrodai, kaip 
kad Tamstai kas labai nemato-* 
naus butų atsitikę. Pasisakyki-,

Pone,
nieko.

Ar sveikas gi Tamstos anu-

Moliej ūkas? 
Ta i Į).

go
Auga, Pone, sveikas; paau- 

berniukas, jau aštuntus me-

- -Ir vis prie jūsų laikosi, kaip

Senis atsiduso ir akis rauko-

seno turelis, 
pasiliks, o j; 
skris. Jau i

jaunas prie

mano Mo
ty tų, o aš 

trobelėje pasilikau, širdį man 
baisiai maudė, tad tariau bobai: 
Tu pasilik, o aš į bažnyčią ei
siu. Šiandie Mišios Persi mai
nymo: bene atsimainys ir mano 
sielvartas. Boba sniaukroja 
kaž-ką apie darbą, bet tesižinai, 
neklausiau, einu ir štai kaip tik 
skambina — suskubsiu. Jaugi 
man geriau pritinka prie bažny
čios sėdėti, neg namie. Pasis
kaičiau šiandie apie dešimtį pa
nų; ir man labai jau laikas aly
vos į liampą įsipilti, kad pašauk
tas patamsyje neišeičiau. Tegu 
bus pagarbintas.—

Senis Jovaraitis atsitolino, ir 
aš supratau jo nuliūdimą.

Ilgai žiurėjau j atsitolinantį. 
Pradėjo greičiau eiti, norėjo 
kuogreieiausia nunešti savo nu
liūdimą ten, kur per kelias de
šimtis metų visus savo rūpes
čius nešė, po šaltais bažnyčios 
skliautais, prieš altorių...

Saulė stebuklingai švietė, ant 
-žolės, kaų) .ašaros, virpėjo rasos 
lašai, žylės ir žvirbliai keliu J 
gainiojos, kregždės, kaip juodi

N uos av y bes
Išsivystimas

Bendralaikinės nuosavybės formos. 
P r i m i ty viskas ko m u n i zm a s.

inąs.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matini supratimą apie nuosavybės išsivy- 
stvma. Kaina 50c.

k,., Chicago, Ill.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

KnygeJė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, UI.

Dr. J. Van Pai ng
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza Ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
VtmteMta mcdtga lUptem I!<«m

2059 W. MADISON 8T-, kampa, 
Boyne Am., virš aptiekei

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa* 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, (labar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų ovenkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$L50. Vaikinams siutai nuo $XOO 
iki $7.50.

Atdara kasdienę, nedaliomis ir va* 
karais.
1415 S. Halfited SL, Chtcxo. Iii

EVESKIO 
SŽ^NOKYKIA

Čia gali išmokti Anglų kalbos nu c pradini 
lligi aaeMiausiait teipgi Lietavių, Vokiečhy 
Ru&ų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
IMatmatikos. Istorijos, G-to^radijos, Politic 
Ekonomijos, KnygvedystSs.DailiarabtHo, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir 11. čia ra!’ 
vibaiftl PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted :St..Chic<^p

1 SIOUX CITY, IA. • i2 Wm. F. DICKINSON k
A 415 Gth Street S
■ Lietuviams geriausias ir pa- ■ 
O Tankiausias G KABOKI U S. "

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ? į

Ar jus esate nusidėvėję, nėr- - 
viskas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len-- 
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra- . 
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki- j 
mą; katarą, prakaitavimą ran- j 
kų ir kojy, skausmus Dugoro-'. 
je, skausmus’ viduriuose, gal- J 
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 1 
tamsus rinkiai apie akis, reu- j 
mutizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru- j 
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- I 
mas kraujo, susilpnėjimas nu- I 
tekėjimo vandens ir prapaiš- [ 
tingumas; jeigu jus jaučiatės I 
ne tas žmogus, kokiu jus turė- ; 
tumele būti, jus reikalaujate I 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate j 
atsargus nuo bile ligos arba i 
silpnumo, jys neturite gaišinti I 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe j 
cialistą pirmiausia ir čėdykite ' 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 1 
mo ir stengiuos išgydyti visas ■' 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš- 9 
gydyti. Mano mokslas ir pa- j 
tyrimas padengia laiką dauge- ; 
Ho mėty, gydyme vyrišku Ii- ,1 
gŲ, kurios suteikia man daug I 
pirm y bes.

Mano sąžiniškas patarimas ■ 
del jus yra tas, kad juo įgysite I 
tikrą medikališką patarimą ir I 
gydymą be jokio gaišinimo lai- ; 
ko, jeigu jus perilgai atidėlio- fl 
site, jus busite vienas iš dau- I 
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai I 
apgailestavo, kad jie nesimatė I 
su geriausiu daktaru pirmiau. 9 

Išgydyti Ligoniai geriausias ■ 
darodymas. Kuomet dėkingas ■ 
ligonis sakys jums, kad aš ja., 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš I 
išgydžinu. Ligoti ir nusiminę 9 
vyrai, imkite naują vilt j, atei- ■ 
kite ir pasisakykite savo ligas. ■ 
PasitariinaH dykai. Valandos: 9 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d. i

DR. SCHNEIDER I 
1553 W. V Ktv* kam. Ashland I 
Avė., antras augštas, Chicago. ■

$5 Spacialiai
jo murai sodžiaus

spindėjo kryžius,

bandų, prižiūrima krūvelės ber
niukų, tarp jų ir Motiejukas bu
vo,.

nėjo orą.
—Tclaiminie tave Dievas, a- 

nukeii mano, —• tarė — o aš 
vienas beisiu į bažnyčią, nes, 
rods, nebeturiu tave, o nebetu
riu ištikro.
kaip žvirblis ant stogo...

(Iš “Alegorijų Vaizdai”).

Likau pats vienas,

šis apgarsinimas yra geras už $5.00 
del bile kurso imamo šiame mėmes- 

syje Musų Mokykloje.
Muku KUtoma ir ypatil* 

moklnimM padaryti 
ju* tinoTU u IrunuMi lai
ką.

turim* didtlau«iu» 
ir >■ sriauniu* kirpimo 
dwHsalna ir aiuvimo 
line, kur •uUikeima 
pruktBk* patyri ntui kuo- 
mat £ų« mokyaitė*.

Elektra varomu* mali
no* mu*ų m turimo *ky- 
riuc"i..

Jųi «»at« nAkriačianai 
aplankyti ir pamatyti 

_____________T»u«ų mokyki* lai
ku ~ dun* D vakarai* ir t auti »p«4aHikai 

kaina laike Iro mfineato.
)**b«no« daromu* pagal aoi»n* - 

italių* arba d,dilo, i* bile madų kuy«o«.
Diplomui duodhHil mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. KASNICKA« princi>ala*,

118 N. La Salle St. Kambary® 416-4D 
Prieft City Hali

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”
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Redakcijos Atsakymai

DONORA, 1\\

CLINTP^INDPITTSBURC

Vyrai
ROCKFORD, ILI

musu

R()( KFORD, ILI

versta

0$

*ta sr 
laisvi

susi l veri 
1 )raugijėle 

tikinu ir ko
i' nori pi 
nors veik

akaras bu- 
Programas 
ir, -abelnai

Gold Sil 
ver Raisin 

Fruit &Choco- 
'. Gauk tikra..

neperdidžiausią. 
niekuomet jos 
\ ii los lietuviai, 
ku orijaulė tam

D R. GILL
422 SO. STATE STREET ž 

PHILS SIEGEL COOPER & CO

siuomi pu 
generolas'“ pa 

ivo slapyvardį ant vi 
jį antram “Vv 

kuris mat vii la

i'u ang- 
advokatas 
kalbėtojai 

kuri

mus vi 
mo vietą. O ga 
susirinkimai esti

yra toji laisvė, kurios pasaulis 
taip pageidauja, užvis labiausia 
susipratusioj i darbininkai? "Ko 
jus, gerbiamieji, atvažiavote j

I
 Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir CblrvffM. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku if V«L 

kiškų, taipsri Chronišku LifU.

OFISAS: 157® Milwaukee Ara^ 
Kampas North Ava., Kambary* 1M. 
VALANDOS: 8:80 ik! 10 išryto:

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

Smilkęs rolėje.
Žmonės buvo patenkinti va

Lakštutė

ui maža.
• *

S. šilimui, Molini 
čiu, sunaudosime, 
mus dažniau.

iziausią įspūdi leciaus dar 
b. J. žiūrono mokinys, 12 nu 
vaikas. Antanas Žilinską?

, anglas, Kuris gu
irių priežastis ir 

buna lu kariu

•se. ir masinaspe- 
merginos dirba 
piršlininėj."

V V.. Pairai.

Telšių Maiklui, Laporte.
Tokių priemonių, kaip konl 
sai. pavartoja dažnai 
lu laikraščiai. Nors

“Naujienų" nr. 29 tilpo korės 
pondencija iš So. Manchester 
Conn. Po minėta koresponden 
rija buvo pasirašyta mano sla 
pvvardis. būtimi “Vvciu Gcncro

; mane. Atmin- 
mokėti ne dolerio

u opos sau 
Kodėl, ar del nežino,ji 
įer apsileidimą nealei

v įsi kaip vienas susinu 
sustojo. Rezoliucija lapo pii 
imta vienbalsiai. Ant rytojau: 
ji buvo išsiųsta Washingtonan 
prezidentui Wilsonui.

ži u rk i u Gaspadori us

nepraleiski- 
Karės debe- 

s dar tebekybo ant šios šalies 
e grūmoja didžia nelaime visai 
irbininku klesai

Vasario 18 d. viso Wemelin 
pavieto socialistai surengė masi
ni protesto milin 
jame tris kalbėlių 
lai ir vienas ilalas

Nors klerikalai kiek (’ridi no 
rojo pakenkti m,įlįstam vakarė 
liui rengdami tą pilti vakarą ko
kią tai pramogą, 
čia u sau pakenkė, 
pas juos atsilankė.

‘'Naujienų

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Stfreet, • Chicago^ IJL

mažai, nors 
ko raporto 
kuopa turi i 
sirinki m uosi 
dalis. Kadan

sapy.i 
ninki

Dabar Nat. Tube kompanijos 
dirbtuvėms pradėjus dirbti ir 
naktimis, darbas jau lengva gan- 
Ii. Prie variu mat nebestovi 

a.

liek daug muskuljngų darbinin
ku, kaip kad kelios savaitės at-

Mokesčiai tokie: l’andrėse pa
prasti darbininkai už 10 valan
dų darbo dieną gauna nuo $2.75 
iki $3.50; slukiniai uždirba nuo 
$.3.00 iki $5.00. Bet darbai čia 
vien lik licj 
se; moters 
“korniuėj"

padaryt tik vokiečių chorui, 
Pirmiausia gerb. A. Bulota (pa
vaduodamas d1. L. Pruseiką) 
pasakė trumpą prakalbėlę apie

Pianų dirbtuvės darbininkai 
susitaikė ir pradėjo dirbti 14 d. 
vasario. Bet streikas nelaimė
tas. Pavarytas iš darbo John 
B. Russell. Kaikuriu darbi- v 
ninku laukia teismas,. 4

Turiu priminti, kad Leomins
ter, Mass. streikieriai didelių 
vargų nematė. Juos mat.rėine 
unija. Visa bėda, kad skebų at
sirado. J. J. Ja—lis.

smmimo va 
namo. Prie surengimo šio va
karėlio nemaža pasidarbavo p 
Savickienė ir nesenai atvykus 
iš Chieagos p-lė O. Kalvaičiu te.

Lošta juokažaislė “Niekad ne
užtenka." Kadangi lošime daly
vavo ir pali veikalėlio autorė p- 
lė O. Kal\aiciutė, lai lošimas iš
ėjo ylių puikiai. “Toliau at
likta “Džian Bambos su Reide"

šia užmiršta."
Bet, trenk perkūne, nenoriu pa
sakyti, kad veikalas buvo suloš
ta visai prastai. Kiek man te
ko pastebėti publika buvo pa
tenkinta juo. Visa, kas gadino 
žiūrėtojų skonį, lai netikusi dc-

kurin nori inlrauk 
Amerikos kapita 

kvietė žmo 
prieš karę 
ddži

is jei ne lo: 
kurios neturė 

savo tėvynėje. Baigdama 
kalbą gerb. A. Bulota paša 
"tegyvuoja darbininkų or

vakarą jie Puvo surengę kleri- 
kališką jomarką, kurio karžy
giu buvo paskilbusis plačiabur
nis Backus. Jie leciaus nedaug 
tegalėjo pakenkti musų vakarui. 
Žmonės jau žino jų rengiamų 
pramogų vertę ir atsisako rem
ti jas. A. J. Valentas.

L. M. P. Sus ino 19-tos kuo
pos susirinkime, laikytame va
sario 18 d. nutarta padėkuol 

sulosima

su pereiga deli visas pastangas 
kad pašalinus tą piktą. Be to 
apart prakalbų, bus dainų dek
lamacijų ir šiaip įvairių pamar- 
ginimų. Įžanga visiems dykai 

Komitetas.

pa surengė vakarą. Lo> 
Vargšo vieno veiksmo di 
"Saliamono sapnas." I 
savo užduotis betgi iš| 
dp. Bėda su musų lošt 
visuomet daro taip: išm

d. vietinė LS‘ 
surengė pasiimi 
rcli naudai ES'

Finų svetainėj 
atsibuvo protesto milingas, su
šauktas įvairiu laidu socialistu.
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Mitingi1 išnešta protesto rezoliu
ciją prieš karę, septynių lokalų 
varde. Rezoliucija lapo perskai
tyta ir priimta. Kalbėtojas bu
vo iš Chicagos 
ra i aiškino k: 
nurodė kokios 
pasek mes.

uosio.
Draugai ir draugės, nepamirš

kite atsilankyti. Butų labai ge
rai, kad kuodaugiausia jaunuo- 
mės atsilankytų ir prisirašytų 
prie los prakilnios draugijos ir 
imlus naudingą darbą dirbti.

L. D. D. Sekretorius.

simas, kaip r< 
spauda, išsiųsta 20 d. (vakare) 
šio m ė n.; mes jį gavome 21 d. 
I. y. kaip tik tą dieną, kada pai 
jus turėjo įvykt prakalbos ir ka 
da laikraštis buvo atspausdin 
ta. Aišku - nebesuspejome 
Tokiuose atsitikimuose visuo 
met reikia pasiųst išanksto — 
mažiausia viena diena.

Aš noriu vy
rų, kurie bu
vo gydyti be i 
pasekmių — 

v v tu. k u r i e 
reikalauja gy- j|| 
dymo ir nesi- 
rupi no gydy- 
ties ateidami pas 
kilę, nereikia i.... 
iki aš parodysiu* pasekmes ir ku
rių kili' vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau t žnuodi.jim(| krau
jo, Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus, 81 riet urą, Varicocele, per 20 
melu.

apie liepi

masį su pabėgėliais. Kama, ga 
įima sakyti, buvo vidutinė. Bai 
gdamas savo kalbą p. 
kvietė susirinkusius 
kiek kas išgali naudai

nepaprastai 
ko sėdvniu, * u

tsistol nebuvo vietos, 
i. svetainę turėjome 

Bet iki šiol dar 
nepripildydavo 
Matoma, publi-

kuopos bendromis spėkomis su
rengė vakarą. Lošta Br. Varg
šo "Pirmi Žingsniai." Lošimas 
kiek to galima reikalauti iš pap
rastu darbo žmonių, buvo vtin 
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geras. Ypačiai gerai lošė J. Pet
raitis, Enriko

/jaus kantrybes arna (langiaus 
susipratimo darbininkas jokiu 
budu nebegali sugyventi su “bo
sais." “Tuo žvilgsniu National 
Tube O), dirbtuvės tvarka kur 

su dar-

gai. »
• Dar drgg. J. Neverauckas i 

A» Burdulis sulošė dialogą “Vv 
čių generolas ir karė." Dialogą 
padarė gana juokų. Be to vii 
tiniai B. Maliliunas ir R. Moti 
jeičiulė sulošė dialogą “Boba i 
Žydas." Ir čia buvo sma 
juoko publikai.

Tumpai kalbant, 1 
vo labai smagus, 
paruošta gana ilgas 
imant, ganą gęrąi nusisekė. . ' .

Vąj<aro yęt’ęjĄs į)pvp JJ4, Soj)- 
li^kis,

Aciu Ižicvui ir nuo musų pa
dangių nuslinks tamsus debe
sis, pradės šviesios saulės spin
duliai rodyties. Aciu kaiku- 
riems vaikinų, kurie suorgani
zavo tą Dramos Draugijėlę

Draugijos mitingai atsibus 
kas antra savaite kiekvieno mė-

Aš vartoju vėliausias Naujas 
Metodas, kurios suteikia pasek
mes. kuomet kitos melodos ne
gelbsti. Pasitarimas dykai- Ma
no ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. v ak. Ncdėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai, po pietą. 
Neat įdėliok galėdamas išsigydyti 
—jums neatleistina. - -

Pasitarimas dvkai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN—

v nsurio 1N d. cm
Lietuviu Dramos 4
Įstojo jon keletas v: 
lėtas mergaičių. Ji 
dėti mokvlics koki 4 
ia lošimui.

uopa surengė prakalbas, 
įėjo p. A. Maltus. Nuroi 
liuku musu broliu ir sesei

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezi dentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros
CHARLES KRL’PKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

is širdies
Knygelė parašyta J a m e s
St. Biežio. J. Ugaudo laida. .

Širdis ir Gyvenimas. ■
Proto Pobūdis ir Pajiega
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas. • 
Pirmi Žingsniai 
Dvasines Sah € <
Padrasinimas

šiomis dienomis viena bažny- 
i i n k ii "susaidė" surengė šokių 
kurą. leciaus jų pramogon 

v Jena mergelė ir 
Vargšai, nusmu- 

l'alai liudija, jogei 
viai nebenori šeln-

balėliu ant smuiko, 
t

Publikos atsilankė gana daug 
žsilaikė. Matoma 
užganėdinta vaka

-,-WcecJ in Philadelphia Public Ledger 

Neišrišama problema: Wilsonas nežino ką pastumti: i 
karvelius V taikos žęnklą, aj kareivio stabuką -r- k. 
rėš ženklą, . . , . . -.y.

parengė gražų vakarėli, vaka 
ro programas susidėjo iš dainų 
deklamacijų, diologų ir trum 
po loši m o "Nuo a usies lig a u 

Vadovaujant ... gerb. J 
Žiurionui "Aido" choras padai 

gražiu dainelių

Dabar štai "Naujienų" nr. 38 
tilpo ir vėl korespondencija iš 
So. Manchester, Conn, po kurią 
ir pasirašyta vyčių generolas.

Taigi, atsirado kitas naujas 
“N yčių gcncrol 
matinis “Vvcii 
meta ta 4 
sados ii 

generolui 
m vii ta v * 4

Buvęs Vvciu Gencrol

navo I
Lošime vadovavo plačiai žino 
mas Piltshurgo apielinkeje lo 
šėjas gerb. M. K. Balys.

Viskas navyko gana gražiai

Žmonių buvo nepaprastai 
daug. Taigi nors apari įžangos 
tikietu nebuvo daroma jokio ki-

vasario-l/ d. Laisves bend 
rove parengė koncertą Nevvarki 
N. J. Žmonių buvo apie ketui

Pastaruoju la 
žymiai pagerėjo 
(ik dienomis, bei 
ku ir naktimis. Iki šiol, liesa, 
geresnį darbą buvo sunku gau
ti. Mat, kiek padidėjus šio mie
stelio darbininkų algoms, daug 
privažiavo iš kitų miestų. To
kiu budu prie National 'Tube 
Co. varių stovėdavo įvadas dar
bininkų, laukiančių darbo. 'Tik 

vadinamam “boiloršapyj" 
buvo galima gauti darbo, 
čia darbas taip netikusiai 

sutvarkvlas, kad turis kiek ma-

ir pakilių darbų vielos jaunimas 
jose palieka nelik savo sunkiai 
uždirbtus skalikus, bet dažnai ir 

l:i palydi... Prakalbos, 
isuomeniniai susirinki- 

jiems lai svetimas daly- 
Li udna.

kieno. Paskui p-lė O. Kalvai 
čiulė puikiai padeklamavo ei 
les. Pagalios Duėkus atliko mo

I oliau sekė dainos ir tl. Soe. 
Janu. Ratelio choras puikiai pa
dainavo kelias daineles.

LDLD. kuopa 
skyrė 10 dol. vertes knygų do
vanoms. Reikia pažymėli, kad 
lai pirmas vakaras, kur skirta 

msi dovana lankytojams, 
i vakaro pelnas skiriama 

LNN. namo • naudai. Kadangi 
žmonių subrinko neperdaugiau- 
sia, lai pelno liko lik 5 doleriai. 
Tai daugiausia ačiū nepaprastai 
šaltam orui ir, išdalies, bažnvti-

rinkti
ti žmonės. Aukavo sekami 

: J. Girdžius ir A. Barz- 
o $1.00. Smulkių aukų 
Viso surink ta *5.25.

pasmerkė Europos karę, ’ 
jau į (> imliomis darbininkų 
vasčių prarijo, -e

Toliaus kalbėtojai nurodii 
apie pavojų 
Ii ir šia ša 
lislai. KaT 
nes protestuoti 
protestui)!, kai 
.siu nelaimėn i c 
mirodvla, jog .

no, pav., is gėrimų ir 
dcllo Sąjungos namui 
doleriai. Puiku!

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESIIEL
sek r. 'Turk Mnfg Co

OTTO Kl’BIN
Wilcc Co. prez. AIIh8,

[Brewing Co

Nesenai vienoje šio miestelio 
smuklėj buvo tokis alsitikio^is< 
Gere prie baro lietuvis ir vokie
tis. Bešnapsuodami susivaidi
jo. Lietuvis stūmė vokieti lau
kan. \’okielis įsikibo staktos.<
Gi lietuvis trenkė durimis ir 
nukirto vokiečiui pirštus.

Pasekmės, kaip matot, gana 
liūdnos. \’ienas neteko pirštų, o 
kitam prisėjo daktarui užmo
kėti, ir, rodos, nemažai dar.

Reikia pažymėti taipgi, kad

'Poliaus sekė pasirodymas net 
čiclos eiles mažu vaikučiu, ku- 4 <-
ric atliko savo užduotis gana 
gerai ypatingai D. Mikalai- 
čius. Pastarieji nei Irįs vaiku
čiai dalyvavo scenoj ir visi ga
bus aktoriai. Labai malonu v-
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ra matyli lokis apsireiškimas.
Paskui svečiai iš Kenosha, 

Wis., (kanklininkai) paskambi- 
on ant kanklių. Jie taipjau užga
nėdino publiką. Delnų plojimu 
kanklininkai nei po kelis karius 
buvo iššaukti. 'Turbūt tarpe 
vvaukeganiečių dar pirmą kar
tą pasirodė loki orchestra.

skus laikraštis Laisve 
remia darbininkai, tegy

Gerb. Bu

šimtai, nors, rodos, privaleji 
būti daugiau. Priežastis lo 
mano mąnymu buvo silpmmu 
girsinime. Belo ir
icrikalai agitavo. I

Šę prieš lą koncertą 
jo “bedievius sut 
'Tą patį vakarą ir ji 
ki ten vakarą.

Ihiblika koncertu

II. E. GTTE
prez. Nat. Citv Bank 

GEO. C. VVILCE
Co. viec-prez. T.

JOZEF SIKYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA .$6,000,000. ’
__________ ' KALBZ1MA LIETUVIŠKAI:

vieno sergančio 

sunkiai 

melai. Jaunimo Galeliui
veikalėlio “Gudri Našle musų 
kuopos naudai vasario 17 d.

l ai buvo pirmas lietuvių mo
terų parengiąs vakaras musų 
kolonijoje. 'Tardami savo ačiū 
Janu. Kai. už pasidarbavimą!, 
melslume ir aleilvjc neužmiršti

Nedėlioj, vasario 25 d., vielinė 
Liet. Molerų Progresyv io Susi
vienijimo IG-ta kuopa rengia di
delį protesto prieš karę susirin
kimą. Susirinkimo viela Pal 4.
Allin’s svetainė kampas 7-los 
ir Washington gatvių. Pra-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamojo įlankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI

savimų šiuo lajku, tai turėjom 
šaukti extra susirinkimą vasa- 

4

rio 1 (i d. Vienok ir la karta m*- 4 C
susirinko daugiau.

Negaliu suprasti, ką lie drau
gai mano, nelankydami mitin
gų ir lai da taip svarbių. Ar jie 
jaučiasi, kad jei lik užsimokėjo 
kuopai, lai jau ir socialistas, 
kadir nieko 
kaito “Kovos ' ar ".Naujienų , 
kur visuomeJ prieš susirinki- 

i pranešta apie susirinki- 
nežino .kad

LSS. 75 kuopos mėnesinis su- 
sirinkams įvyko nedėlioj. vasa
rio 11 d. Nariu susirinko visai c T

iš finansų raštiniu- 4.
paaiškėjo, kad 75 

nariu virš 7(L Su

lai. I ai tiek apie pirmi) v aka- 
ro |)rogramo numerį. Viską ne
gi čia surašysi. Norėčiau dar 
paminėti labiau pasižymėjusius 
progrhme. Pirmoje vietoje 
prof. Evelo, kuris su savo moki
ne labai patiko susirinkusiems. 
'Taipjau ir “Sietyno" choras už
ganėdino visus. Jis buvo dargi 
antru kartu iššauktas.

gieje, bučiau pamiršęs apie 
Naujosios Anglijos “žvaigždę", 
kurios paveikslas taip ilgai bu
vo garsinimas "Laisvėj". Tūli 
labai laukė pasirodant los gar
sios žvaigždės iš Mass. vai. Tik

puikus vakaras, parengtas iriu 
su choristu S. ir D. L. dr-slūs 4
('boras, vedamas p. J. Lankelio 
sudainavo keletą dainelių, ku 
rios nusisekė vidutiniškai. Ma 
ža mergaitė, kokių G melų, M 
\Valile padeklamavo i-iles. Sa 
vo jaunu balseliu ir gražiu nu 
davimu laip užganėdino publi 
ka, kad nei tris kartus buvo išA
šaukta. O mergaitė kas kartai 
vis naujas eilutes deklamavo 
Garbė tėvams, kad jau mažy
čius vaikelius pratina prie see 
nos ir šiaip naudingo visuome 
nes darbo.

ddžia 
nesirūpina darbininkų būvio pa
gerinimu, kad ji lik trokšta ap
ginti kapitalistu turtus.

Paskui perskaityta lapo re-

‘*2 M?
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bizniui

j

talai

daugiau 
veikimui

lieijos elgimąsi kenkia jiems. 
Kas čia tuomet per tvarka, 
kad valdžios įstaigos vienus

vo jiegas tų atakų atrėmi
mui. Dabar, laikinai suirus

vimas yra uždraustas, tai 
tvarka reikalauja, kad žino

i tautininkais neturi tiek 
ijiegos, kad butų pavojin-

p r ogresy vės v i s u o me nes

vadinasi, tiktai stengties ne
duot jai įvykt. Bet kada 
karė prasidėjo, tai jau tuo
met socialistų kova turi pa
sibaigt, idant nesuskiltų, ne-

Autoplanas — kitaip tariau!
tomobilius. Juo galima ir oru lėkti ir važiuoti žeme.

tautininkais. Kol jie ėjo iš
vien, ir bendromis jiegomis

judėjimo. Jų vieta yra ka

su streikinin-

Žiūrėsime, i

NAUJIENOS
Firmis Lietuviu Dienraštis Amerikoje 

£*fdzia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.
Kasdien, išskiriant nedeldienius

Uiglsakomoji kaina:
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Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pusei metų..................................$3.00
STrinis mėnesiams ................. $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, melams ............... $6.00
Jteropoje, metams ............... $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, Iii
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Aprimo

viena srovė dabar 
eikvoja energijos 
savo apsirinktoje 
negu imtynėms su 
niu priešu”.

Šis ramumas iv 

N bičiuliuos. Tas nieko nerei- 

t

F 
fe'

r

kunigus “Romos krokodi- 
tiais”, o kunigai visus bedie
vius vadina “ištvirkėliais”. 
“Romos krokodiliai” ir “iš
tvirkėliai” vėla ims bučiuo- 
ties ir tituluos vieni kitus 
“gerbiamais”, kaip tik pra
ktika parodys, kad jie vieni 

didesnės “campaign.”
Tada vėl užvirs košė. Pro- 

gresyvei visuomenei reikėtų 
iki to laiko susitvarkyt.

Tokia tvarka.
Bet nedaugiau.

Chicagoje streikuoja mO- rp

Biznio saugojimo

tar-

i

kiaulėmis.

Žmogus, uostęs universiteto, 
dagi tituluojąsis Daktaru, o gali

Rėmai mažo laivelio, budav o j amo submarinų gaudymui. 
Šios rūšies laiveliai pasižym i nepaprastu greitumu.

Paršas — tai toks gyvas daik
tas, keturiomis kojomis, ir turi 
viename gale galvą, o kitame —

Apie ką paršas mąsto?
Vai, jeigu jis ką-nors mąsto, 
i nebent tik apie tai, koks jis

progresyviam visuo- 
tikslui. Jas iššaukia 
tam tikrų tos visuo-

gu jisai butų teisingas, tai 
mes turėtume pripažint klai 
dingą marksizmo taktiką. 
Mokslinio socializmo pase-

der New 
lung”, tarp 
tokiu indo-

laisvės karių laikas šiandie 
jau yra praėjęs kapitalisti
niai išsiplėtojusiame pasau
lyje. Karės tame pasaulyje

rni už geresnes darbo sąly
gas, ir, kaip paprastai esti, 
jiems priseina stot ne tiktai

sudaro visuomenės ūkio pa
mato. Rašytojas M. Nachi- 
mson savo indomiuo.se strai-

šalių, ir jisai kaip tik pasi
žymi ne “imperialistinėmis” 
pramonėmis. O kvalifikuo-

ir prieš valdžią.
S t re i k o p r ad ž i o j e f a b r i - 

kantai kreipėsi į teismą, pra
šydami išleist “injunction”, 
draudžiantį streikininkams 
statyt pikietus, kurie atkal
btu et ų kitus d a r b i n i n k u s 
nuo skebavimo. Teisėjas iš
pildė fabrikantų prašymą. 
“Injunction” tapo išleista, ir 
dabar policija areštuoja kie
kvieną streikininką, kuris 
eina pikietaut. Kasdien įvy
ksta po kelias dešimtis to
kių areštų.

Musų skaitytojams tur
būt nereikės aiškinti, kaip 
pragaištingi streiko vedimui 
yra tokie areštai. Bet kodėl 
jie yia daromi? Kodėl teis
mas uždraudė streikinin
kams statyt pikietus ir ra
miai atkalbinėt savo klesos 
draugus nuo skebavimo?

First Lithuanian Daily io America 
Published Daily Except Sunday
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Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week. 

12 cents. By mail one year, <6.00; 
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year ..........   $5.00
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r ką”. Kokią? Tokią 
pagal kurią nevalia 

nieKam kenkt kito bizniui.

Well — dalykas tame, kad 
teismas ir policija kenkia 
tiems žmonėms, kurie netu
ri biznio, o streikininkai mė
gina kenkti tiems žmonėms, 
kurie turi biznį. Todėl tei
smo ir policijos elgimąsi rei
škia “tvarką”, o streikinin
kų elgimąsi reiškia “tvar-

Biznio bosai gali badu ma
rinti savo samdininkus, ga
li iš jų paskutinius syvus 
s u n k t i. O samd in inkams 
nevalia padaryt nė vieno pa
sijudinimo, kuris butų ken
ksmingas biznio bosams. Iš 
bėdos jiems leidžiama nesi- 

sistema, su teisumais, kalėji
mais, policija ir kitokiomis 
įstaigomis, žodžiu tokia si
stema,. kurios tikslas 
priverst darbo žmones 
naut biznio bošams.

Imperialistines 
kares ir ievyne.

kiam 
menės 
tiktai 
menės grupių reikalai, kurie
stovi griežtame antagoniz
me (prieštaravime) su rei
kalais visuomenės, o ypatin
gai darbininkų klesos. Tai
gi proletariatas tokioms ka
rėms pritarti negali. Jisai

privalo kuoatkakliausiai ko
voti su jomiš.

Su šituo sutinka visi so
cialistai, išimant tiktai tuos 
galutinai supatriotėjusius e- 
lementus jų tarpe, kurių 
smegens prirugo rasiniais 
prietarais arba kurie pate
ko po imperialistinių idėjų 
intekme. Pirmeiji tų supat- 
riotėjusiųjų socialistų ma
no, kad jų tauta (rasė) e- 
santi augštesnė už kitas tau
tas ir kad jos pergalė todėl 
reikštų “kultūros” laimėji
mą; o antrieji geidžia savo 
šalies “kultūros” išplatinimo 
specialiai atsilikusiuose kra
štuose, kolonijose. Šituos e- 
lementus tečiaus mes galime

Išėmus tas socializmo at
matas, reikia pasakyt, kad 
visi socialistai šiandie pa
smerkia kares ir pripažįsta 
reikalingumą kovot su karė
mis (nors, tiesa, tarpe tų so
cialistų rasi nemaža ir tokių, 
kurie yra daugiaus ar ma
žiaus užsikrėtę šovinizmo ir 
imperializmo nuodais). Bet 
kaip kovot? čia jų nuomo
nės žymiai skiriasi.

Vieni socialistai sako, kad 
kovot reikia su kare tiktai

veizdoje priešo. Išvedimas 
iš tokios minties yra klesų 
taikos — “burgfriedeno”, 
kaip sako vokiečiai — politi
ka karės laiku.

Kitos dvi srovės socialistų 
judėjime atmeta klesų tai- 

kad kova prieš karę tęstųsi 
ir karei kilus. Kokias-gi 
priemones jie siūlo tai ko
vai ?

Radikalų srovė — kurioje, 
reikia pastebėti, dar randa
si kelios įvairios srovelės — 
apskritai kalbant, atsako į 
ta klausimą taip: kova prieš 
visą kapitalizmo sistemą.

rę statyt socialę revoliuciją. 
Į šitą taktiką įeina stengi- 
masi paaštrint klesinę kovą 
karės laiku, griežtai atskirt 
darbininkus nuo visų kitų 
visuomenės sluogsnių, susil
pnint valdžią arba ir dezor- 
ganizuot ją streikais, sukili
mais ir tt.; ir pagalios, mo- 
bilizuot proletariato jiegas 
panaikinimui šių dienų tva
rkos.

Vidurinė srovė, kaip mi
nėjome, taip-pat nepripažį
sta “burgfriedeno” karės 
laiku. Ji taip-pat, kaip ir 
radikalai, skelbia, kad vie
nintelis būdas galutinai pra
šalinti kares yra kapitaliz
mo tvarkos prašalinimas. 
Bet socialės revoliucijos or
ganizavimą ji nestato tiesio
giniu šios valandos uždavi
niu. Ji stengiasi kovot su 
kare ant dabartinės tvarkos 
pamato.

Musų supratimu šios sro
vės pozicija yra teisingiau
sia.

Kodėl ji atsisako pavar
tot, kaipo būdą kovai su ka
re tiesioginį rengimąsi prie 
socialės revoliucijos? To
dėl, kad nėra jokio pamato 
spręst, jogei visuomenė jau 
dabar randasi revoliucijos 
iš vakariuose. Niekas nepri- 
rodė ir vargiai gali kas pri- 
rodyt, kad kapitalizmas jau 
atgyveno savo dienas, ir kad

, Clliicago,

prisiartino revoliucijos; va
landa. Labai gali but, kad 
dabartinė sistema dar tik v- 
ra įžengus į naują plėtoji
mosi stadiją (laipsnį), kurio
je ji gyvuos eilę metų. Pra
šalinti tą plėtojimosi stadi
ją iš kapitalizmo amžiaus, 
peršokt per ją — negalima; 
mokslinio socializmo pase
kėjai tokių šuolių nepripa-

Bet jeigu kapitalizmo 
tvarkai dar butų lemta gy- 
vuot tūlą laiką, tai mėgini
mas šiandie padaryt jai galą 
reikštų bergždžią proletari- 
jato jiegų eikvojimą. Jisai 
pakenktų socializmo reika
lui da ir tuo, kad darbinin
kų doma butų nukreipta nuo 
tų klausimų, kuriuos kelia 
gyvenimas, ir darbininkų 
priešai tuomet turėtų pro
gos sustiprint savo pozicijas.

Šitos minties paaiškinimui 
duosime pavyzdį. Socialistai 
pripažįsta, kad darbininkų 
išnaudojimas išnyks tik so
cializmo tvarkoje; todėl jie 
stengiasi ne vien prašalint 
atskirus išnaudojimo apsi
reiškimus (ilgas darbo va
landas, menkas algas), bet 
ir suorganizuot darbininkus 
prašalinimui visos išnaudo
jimo sistemos. Socializmo 
įvyki'nimas yra jiems kaipir 
keliarodis, kuris jiems pade
da tikslingiau vest kasdienę 
kovą už darbininkų būvio 
pagerinimą. Įsivaizdinkite 
tečiaus, kad socialistai elg
tųsi ne taip. Ažuot laikę so
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cializmą už galutini kovos 
tikslą ir stengęsi jau dabar, 
koliai dar tebegyvuoja kapi
talizmas, išgaut kuodaugia- 
iusia pagerinimų darbininkų 
klesai, — jie užsiimtų ren
gimus! prie socialės revoliu
cijos: kas tuomet butų? Bu
tų tas, kad darbininkų būvis 
eitų blogyn, kapitalistų ga-

vykinimo valanda taptų ati
tolinta.

Todėl tai minėtieji “vidu
riniai” socialistai ir nenori 
kovą su kare ̂ pakeisti “soci
alės revoliucijos) rengimu”. 
Jie ne tiktai stato sau už ti
kslą panaikint kares gimda
nčią tvarką, bet ir kovoja 
jau dabar su kiekvienos at
skiros karės priežastimis ir 
su jos blogybėmis.

Bet kaikurie “radikaliai” 
socialistai, kritikuodami tik 
-ką išdėstytąją poziciją, sa
ko, kad kova su karėmis ant 
kapitalizmo tvarkos pamato 
neturi prasmės, kadangi šia
ndie viešpatauja tokia gady
nė, kuomet karės yra neiš
vengiamos. Visuomenė, gi
rdi, įstojo į karių, imperia
listinių karių, gadynę. No
rint, kad karių nebūtų, pa
lieka tik vienas išėjimas pa
daryt galą kapitalizmo tva
rkai.

Šis argumentas tečiaus

ūkėjai' iki šiol žinojo tiktai [tųjų industrijų išsiplėtoji- 
-tokių “neišvengiamų” daly
kų visuomenės gyvenime, 

be kurių negali apsieit vi
suomenės plėtojimąsi. To
kiems dalykams jie niekuo
met ir nesipriešindavo. Bet 
ar be karės dabartinė visuo
menė negali apsieiti? To 

kolkas dar niekas nepriro- 
dė. O jeigu tatai butų buvę 
prirodyta, tai juk tuomet

mintingai elgiamės, priešin- 

lo koncentracijos dabartinė
je tvarkoje, nors ta koncen
tracija neša su savim daug 
nelaimiu atskiriems žmo- c

nėms, taip mes turėtume su
silaikyt ir nuo protestų prieš 

išvengiamas dalykas kapita
listiškos visuomenės plėtoji- 
iinuisi.

Bet ji, ant laimės, nėra 
toks neišvengiamas dalykas. 
Kaip sakėme, tik dalis vi
suomenės turi šiandie nau
dos iš karės; daug didesnei 
jos daliai karė kenkia arba 
stačiai neša pragaištį. Klai
da butų tečiaus manyt, kad 
ši visuomenės dalis susideda 
vien iš darbininkų. I ją į- 
eina ir skaitlingi savininkų 
sluogsniai. Net ir kapitali- 

sai yra naudingos karės. 
Kad tame įsitikinus, užten
ka pažvelgt į Europą: ar ne 

bar daugelis pramonijos ša
kų nuo to, kad karė pertrau
kė tarptautinės pirklybos 
ryšius?

Gilesnis ekonominio plė
tojimosi tyrinėjimas tečiaus 
parodo, kad tie kapitalistų 
klesos sluogsniai, ’kuriems 
karė yra kenksminga, turi 
daugiaus šansų ateityje su
stiprėti, negu susilpnėti. Juo 
labiau tobulinasi technika ir 
juo augščiau kįla kultūros 
laipsnis pasaulyje, tuo įžy
mesnę rolę lošia vadinamoji 
kvalifikuotoji (išlavintoji) 
pramonija, o ši yra privers
ta jieškot rinkų savo išdir
biniams ne kolonijose ir ne 
kokioje-nors atskiroje šaly
je, bet visame pasaulyje. Im
kite, pavyzdžiui, tokią Vo
kietijos chemijos industriją: 
ką veiktų su jos išdirbiniais 
puslaukinės Afrikos pader
mės? Juos priseina gabent 
į kultūringas šalis — į Fran- 
ciją, Angliją, Suv. Valstijas 
ir tt.

Užgrobt kolonijas, paimt 
į savo monopolinį valdymą 
tam tikrus žemės sklypus 
rupi vadinamoms sunkiom- 
'sioms industrijoms (kurios 
gamina daugiausia geležies 
ir plieno padarus). Tų in
dustrijų atstovai tai ir yra 
užkariavimų ir apskritai 
imperialistinės politikos a-

Pėtnyčia, Vasario 23, 1917.

mas Šveicarijoje daro jai 
reikalingą taiką su kulturin- 
guoju pasauliu, bet ne karę.

Toje temoje butų galima 
dar daug prirašyti, bet, ma
nome, ir šitų nurodymų pa
kaks, kad įsitikinus, jogei 
“radikalų” teorija apie “ne
išvengiamųjų” imperialisti
nių karių gadynę yra be pa
mato.

(Vakarykščioje šio straipsnio |
dalyje reikia pataisyti viena klaiZ 1

to pradžioje, būtent, sustatyta 
tokie žodžiai: “Todėl kad pro
letariatas šiandie yra silpnas, tai 
viešpataujančios klesos yra at- 
žagareiviškos.” Vietoje silpnas

Pabraižos
i

Didvyris, kur liauni vainiko 
nelaimėjo.

konfratrams buvo 
mas, ir jie davė ..4J

ši m tąjame amžiuje. Kultūra vi- 

skiriant nei kunigų.
Bet kunigas Maliauskas pri

klauso šešioliktam šimtmečiui.
Savo fanatizmu, savo nekultu- 

ruinu, savo nepraustaburnumu, 
savo neapsakomai palaidu liežu- 

nuliu akyse diskreditavo ne tik-

To buvo ir kon fra trams por

Kunigas Maliauskas buvo pa
siėmęs nedėkingo darbo: kovo
ti su socializmu.

Ir kovojo. Rašė skelbė mir
ties dekretus socializmui; palei
do visą srutyną b ia u riaušių me
lų, keiksmų, koliojimiį ir šmei
žtų ant socialistų, žodžiu ir raš
tu, naudodamasis tam kiekvie
na proga ir kiekviena vieta: lai-

Ir visur laimėdamas kaip tik

Kad kunigas Maliauskas užė
mė Draugo redaktoriaus kėdę ii* 
paskelbė kryžkarę, išpradžių 

gi ir socialistai, manė, kad teks,

Bet kaip lik spėjo jis visas pli
kas, nuo galvos iki kulnių, pa
sirodyti, visi numojo ranka ir 
nusisuko.

Kur smirdu, sako, geriau iš
silenkus, o ne krapštinejus. „ 

apribotas, ir taip aklas!
Jis įsivaizdinęs sau, kad jis 

galįs pagaikščiu saulę nudurti.
Jis nori kovoti su pergnlinguo- 

j u visapasauliniu profetatijato 
sočia listi šk u o j u j udėji mu t

Pa ga i lėtinas dvasiškas IL 
gonis...

Paršas.
(Day Book atsiprašydamas, 

dedikuoju sutkams, poš
ka m s, ožiaragiams ir ki
tiems tos veisles dviko
jams) .

šioj gadynėj keturkojų veis
lės paršai niekam nebeįdomus. 
Ypatingai nuo to laiko, kaip iš 
kiaulknisių išstūmė juos dviko
jų veisles paršai —• išstūmė ir 
patįs virto didelėmis didėlėmis

Pabraiža.
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Juokda-
Pri s lo

pei liu prie

galinti
Devynias
pripasa-

Ir ji apsirengia, tyliai išeina 
iš namu 
bulvaru 
tuščia, 
turn, 5 
But štai

ini
>ą.” Reiki:
Be to, maž

kuomet viskas pa 
aš Ži

su savim pa
ra gerų, 
ui mėgsta, 1 
dora, kiti £ 
šingai.

jį, tai tas gal palengvintų jo ken 
Įėjimą. Pasakytų ji, kad jis tu 
ri draugą, kuris supranta ir ap 
kainuoja jį, --v- tai jis gal atgim

“Bet tai negalima... baisu 
ji svarsto. — Apie 
ti dagi neužsimoka

Koncertas prasidės lygiai 
7:30 vai. vakaro. Įžanga tik 
25c. ypatai. Nepamirškite 
ir nesivėlinkite! Jonukas.

tuščia to. Pavelyk 
atsakvma i •• c <

Tamsta sakai,

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

n kankyties ir bergž- 
i»- Gyventi taip, kaip 

jis negali, 
na o geriau sutvarkyti savo gy 

Tuosyk gc-

Draugijos ir Organizing Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. ? 
Išleido J. Ilgaudas.

TURINYS

ti. Gyvensiu vienas 
josiu, ten namai 
siu, ten 1 
užsimoka

Kode! tamsta nedirbi?
Žinai, kam 
matai, ir h

juodoj šviesoj atrodo. , Ko taip 
nusiminti ir skubėti i amžinasti.

<. i

— Nusiramink, panele! Aš

NAUJIENOS, Chicago,

CTAISrTAS 13 formato* 
recepto; suteikto ifaniatin 

Egypto zokoninku,

Reikia vilties, kad ateityj to 
nebus. O kuomet žmonės bus 
tinkamai 
kos vertės paveikslai turės pra

As, sako, vienas 
turiu, sako, 
draugų, nėra 
prastų maut' 
no siela. Manės, 
nesupranta, ir aš 
no dalyko: mirties

— Kokios nesąmones 
pati, o sau mano:

su tokiu išsilavi
nimu ir mokėjimu jausli, nuo
dėmė sėdėti namie. Jinai, sako, 
privalo mesti viską ir eiti ten, 
kur vadina jos vidujinis balsas. 
Gyvenimo rėmos sutvertos ne

negu kairioji... lėčiau, gali bu 
ti, jam tik taip pasirodė!”

Po aštunto ar dešimto susiti 
kimo vyras sako pačiai:

- Mačiau teatre Piotrą Seme 
uičą. Atsiprašo, kad negali at 
važiuoti pas tave: neturįs laiko 
Teisinasi, kad baisiai esąs užim
tas. Rodosi, kad jau prastinki 
apie ketvertą mėnesių nuo jo at
silankymo pas mus... Aš ji pra-

Po to, nešimatydamas su ja, ai 
jla stengiuosi sueiti su vyru.

' Deja, mano mielas... sa-
Vakar pas mane

i” ir-gi nematau...
Toliau daugiau. Įsikalbu

Užsiminėva ir apie gyve
Staigu ji manęs užklau

conditio sine qua 
kantrybė, kantrybė ir kan- 
. Kas nemoka laukti ii

si rodo tuščias, tuosyk verčiau 
visai neiti,. A. Čekanauskas

Pažinau tave mergelę, 
Tikrą angelą dangaus, 
Patikai tu man begalo 
Už visas kitas labiaus.

Meilės džiaugsmą jaučia širdis 
Su jumis gyvent man but gera 
Ir linksma man but mirtis...

Jaunas Varguolis.

> urnai 
nesilan- 

n esi kai bate, 
nuo tolo. Vi

tas savo rųšies hypono- 
Jinai neprivalo matyti

nei gimimų, nei 
tos sielos, kuri su- 
ir susilietų su ma- 

sako, niekas 
noriu tik vie-

darbas, velnias jį žino, 
ris, kaip Dievą myliu! 
jo prie manęs, lyg su 
kaklo: kodėl tamstos pati nelo 
šia scenoj 
bet i n

- Ale be juokų?
—Štai ką, paniute, aš pasaky

siu. Kas mano apsivesti, ture
li šeimyną, tas privalo dirbti 
kuosunkiausia, kad surūdijus 
bent kiek skatiko. Visai kas ki
ta su manim

dentisto.
“Eisiu” nusprendžia jinai.
Plonas jau gatavas: iš namų

apureičkfa esąs stebėtinai ]Mux.*kniin<u 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

I I šalčio galvoj, rcl., eeL, Šutai- 
ff-jA tomas išdirbūju labai pagarsėjusio

PAIN EXPELLERHJ-
Pcno ir įtikimo draugo Žeimy* 
nos> naudojamo visame paaau

_ Ji lyje per pusę Šimtmečio—2&c.
tiž boukutę visose apttekoee, 

V. . I; arka užsisaką t! tiesiai ii 
■^lll ‘ F. AP. KTCWTER « <X>.
m " 74—80 Vhshlarto IVmI IoHl

Karta važiavau C
Ugi žiūriu sėdi senai pažįstama
mergina. Prieinu ir sakau:

---Senai besimatėva! Kaip

tavo žūnančios akutes 
Pilnos meilės paslapties 
lt dvi mil 
Užžavėjo man

daleis jam papildyti saužudys- 
tės. Betgi man atrodo priešin
gai neprotaujantis žmogus 
niekuomet nenusižudys. Jis

ras ji yra daug prakilnių 
čių, daug puikių svajonių, 
jis negali išreikšti jų, ncgal 
sidalinti tuo turtu su k 
Mintįs, neišsipildžiusios s’ 
nes kankina žmogų. Jis 
mąslauja, bastosi iš vieno kam 
po į kitą ir išvadoj prieina prie 
to sprendimo, kad neužsimokn 
burei kaliu 
džiai gyvei 
visi kadi gyvena

Ir dainas, ką dainax 
Atmintyj aš vis turi 
Pamylėjau jąs labai tą. Vieną vakarą pareina vyrai 

namo ir sako:
Sutikau aš dabar Piotrą Se 

Tokis nulindęs, paniu 
nosį pakabinęs.
Dulko? Kas su juo pasida

neisiu
jis, nesuprantate jos 
suprasti!
paprasta
jinio! Gailiuosi, sako, kad aš ne 
Turgenevas, o bučiau jau senai 
ją aprašęs 
tu jam 
broliuk

“Naujienose” nekartą jau bu
vo rašoma apie krutamus pa
veikslus. Išreikšta tame klausi
me įvairių nuomonių. Supran
tama, didžiuma sprendžia sub
jektyviai: kas jiems patinka, lai 
gera, o kas ne bloga.

Norėčiau ir aš "pasidalinti su 
“Janu. Sk.” skaitytojais savo 
mintimis krutaniųjų paveikslų 
klausime. ...

varo pasisamdys vežėją, ant bul 
varo ji praeis pro šalį jo, paž 
velgs ir atgali Tuo ji nesukom

Wed.,Vasario-Feb. 25, 17
MILDOS SVET., 

. 31412 s. HALSTED ST.

Pradžia 7:30 v. vak.

įžanga 25c yp.

Gavo jis nuo kokio tai kunigai 
kščio užsakymą: nupiešti lipiš 
kos rusų gražuoles galvą. Pra 
šė manęs pa j ieškot jam mode 
lio. Norėjau aš nurodyti tams

kuris įstengė suprasti ją ir kuris 
dabar ilgiasį. Kas žino?
nuo širdies pakalbėtų
raminančiais žodžiais

Ant bulvaro tamsu, 
Belapiai medžiai, tary- 
laudžia. Nieko nėra, 
jinai mato kieno tai šil
ai, turi būti, jisai. Vi

sa drebėdama, neatiduodama 
sau atskaitos, išlėto ji artinasi 
prie manęs... aš einu linkui jos. 
Minulę mudu stoviva tyledamu 
ir žiuriva vienas kitam į akis. 
Praeina dar minutė ir... triušis 
papuola į augio nasrus. K. A.

Norėjau apčiuopti pa šaulio kraštus 
Suglausti į vieną svajonę...
Pavasaris jaunas... Pasaulis platus..
Taip žydrios jaunutės karionės...

kurie net kvaišta iš pasitenkini 
mo: kokiame tai pagavime plo 
ja rankomis, trypia kojomis ii 
staugia. Stačiog jautiesi pa
puolęs tarp nenormališkų žmo
nių. Tuo tarpu paveikslo turi
nys susiveda prie to, kad ameri
konai perstatomi angelais ne
kalčiausiais, o meksikiečiai bru- 
tališkiausiais žmonėmis. Ir to
kiais tai nonsensais nuodijama 
jaunimo puotai.

man pannua. 
gyvenimo sce- 

ir juo
kingas ar kokias kitas, jei jos 
tik yra natūralūs. Mano supra
timu, nesvarbu iš kur jos yra 
paimtos turtingųjų ar bied- 
nųjų gyvenimo: viskas kas turi 
būti reikalaujama, tai tikras gy
venimas be jokių perdėjimų ir 
atėmimų. .

Kru tam i paveikslai lyginai 
kaip knygos: vieniems patinka 
geros vertės, kitiems šlamštai. 
Panašiai esti ir su krutamu jų 
paveikslų lankytojais, — kas 
vienam atrodo žiauriu, šlykščių, 
pasmerktinu, tas kitam patin
ka ir atneša pasitenkinimą.

Pavyzdžiui paimkime “Liber
ty”. Aš tiesiog negaliu pakęsti 
to veikalo. Ten žmonės persta
tyti kokiais tai žvėrimis. Taip 
ir rodosi, kad vienas kitą prarys 
su visu kailiu ir kurpėmis 
čia u, tėmykite žiūrėtojus

Ne viskas butų pasakyta, jei 
nepaminėčiau tikėjimiškų pa
veikslų. Toj srityj daroma ir-gi 
nemažai. Visokie šventieji, vi
sokie “mueelninkai” perstatomi 
publikai. Tas sukelia žmonėse 
tikėjimiškus jausmus, kas ir 
reikalinga visokiems gešefto da-

—Puikiausias, poetiškas sut
vėrimėlis, kuris gali sujudinti 
akmenį ir priversti jį įsimylėti į 
saveP Tečiau, jus, vyrai, prozai
kai ir suprantate savo pačias tik 
pirmą menesį po apsivedimui... 
Supraskite, kad tamstos pati ide
ališka moteris! Supraskite ir 
džiaugkites, kad likimas jums 
suteikė tokią pačią! Tokių tai 

reika-

Kokis nonsensas!
ji. stengdamos neišduoti 
jausmo. O ką dar jis !

- Jei nebūčiau taip užimtas 
sako, pavyliočiau aš ją. “Ką'-gi, 
sakau, paviliok, dvikovai) del to 

karščiuojasi 
Ja reikia c

sako, natūra ne

veiksią! žiauresni, juo daugiau 
juose yra šlykštumų, tuo labiau 
jie patinka. Negalima užmiršti 
to, kad papratimas yra antras 
prigimimas,. Žmonės diena die
non mato tos rūšies paveikslus

komi paveikslų 
dabartiniu laiku turi nepapras
tą pasisekimą kvailiausi savo 
turiniu paveikslai, tai tas rei
škia, kad žmonių estetiškas sko
nis yra labai silpnai išvystytas. 
Antrą vertus, ir nėra kur jo iš
vystyti. Kieno vežime važiuo
ji, to ir dainą dainuoji. 1 
kas skonis tobulinąs tik 
atvėjuj, kuomet nuolatos 
gerų ir prakilnių dalykų.

Nereikia užmiršti, kad 
bartinė vak’ižia kontroliuoja 
krutamus pąyeikslus. Vadina
si, dar reikia taikiu ties ir prie tų 

lik jei kas jai nepa- 
ji gali uždėti savo

Aiorejau iškarto as dziaugties ir vi 
Ir melsties prieš šiaurės vėjelį...
Sorėiau aš ašaros džiau^sma sumei

veninių ik
riatįsias būdas pasiliuosuoti nuo 
šios ašarų pakalnės atimant sau 
gyvastį. Nekuriu gesina savo 
sielos troškimus alkoholiui arba 
kaip nors kitaip.

Kur tik nepažvelgtum: gyve^- 
nime nėra santaikos. Tu busi 
reikalingas kitiems tik tol, kol 
jie iš tavęs turės kokią nors

Pati prie veidrodžio. Jinai il
gai žiuri ir mano:

“Nugi, rodos, kairioji akis 
kiek tamsesnė už dešiniąją... 
Ne, regis, dešinioji tamsesnė

l’iotr Semenovic, nusinesiojęs 
subjektas aksominiame švarke, 
glostė savo tisus ir kalbėjo:

- Štai ką, mon clier, jeigu no
rite, tai yra dar vienas būdas. 
Tiks budats yra geriausias, tiks
lingiausias ir pavojingiausias 
vyrams. Jį supranta tik psyclio- 
logai ir moters širdies žinovai. 
Buikai in g 
non: 
trybe 
kentėti, tam tas būdas netinka. 
Tuo budu jus pavergdami kieno 
mirs pačią lai ko ties nuo jos kuo- 
toliauMia. Kada jus pradedate 
jausti link jos patraukimą, savo 
rųšies nesveikumą 
pertraukiate ryšius, 
kote į jos namus, 
Čia jus veikiate 
sas da 
tizmcr 
jus, bet jausti, lyginai kaip kad 
jaučia triušis augio žvilgsnį. 
Ifypnotizuojate jus ją ne žvilg
sniu, bet savo liežuvio nuodais, 
priegtam jos vyras gali būti gi'- 
riausiu tarpininku.

Pavyzdžiui, aš įsimylėjau į 
N. N. ir noriu ją pavergti. Kur 
nors — kliube ar teatre aš su
tinku jos vynp

—Na, o kaip gyvuoja tams
tos pati? — klausiu aš jo tarp 
kitko. — Stebėtina moteris, aš 
tamstai pasakysiu! Baisiai ji 
man patinka! Tai yra vrinias 
žino kaip ji man patinka!

—Hm... Kuo ji tamstai laip 
patiko? — klausia patenkintas

- O kada jis užbaigs? - klau
sia pati.

- Sako, kad ne anksčiau, kaip
t* dviejų.' O kokis jo

Nedėlioję, vasario 25 d., 
Liet. Soc. Jaunuomenės Ly
gos 1-moji kuopa rengia pui
kų koncertą Mildos svetai
nėje. Pirmą sykį dalyvaus 
Lygos mandolinų orkestrą, 
vadovaujant jos mokytojui 
p. E. Mironko. Taigi chica- 
giečiai turės puikios progos 
praleisti valandą-kitą tame 
tikrai puikiame koncerte. 
Kiek girdėjau, Lyga jau nuo 
seno rengėsi prie šio konce
rto. Jame dalyvaus visos 
gabiausios chicagiečių spė
kos. Tuo, manau, pasakj'ta 
visa. Kas norės pasigėrėti 
ju0 — ateis. Nenorinčiam 
— nesuprantančiam neikal-

Taip, didelis juokdaris... 
lesia vyras. Iš nuobodumo, 
sako, ir namo neinu, visą nak
tį vaikščioju N. bulvaru.

Pati visa dega. Jai baisiai no
risi nueiti ant bulvaro ir nors 
viena akia Dažveleti i žinomi.

- Nugi tas juokdaris, Pioti 
Semenič, tvirtina, kad tavo vie
na akis tamsesnė už kitą. As 
neižaliu pastebėti lo, nors ūž

ia ,i<ad čia jau persiūt 
nok tirpsta ‘v merdėj 
džiaugsmo.

kakliai vengiau sulikti ją. Ne
matė ji manęs jau senai, bet ma
no nuodai jau užnuodijo ją. 
Vyras, žiovaudamas, perpasako
ja mano žodžius, ir jai rodos, 
kad ji girdi mano balsą, mato

Na, manau sau, 
ntum tu su ja 
notų, tai pradė

tum visai ką kitą dainuoti.. 
Juokdaris!

Nelaiminga moterėle nuolatos 
trokšta susitikti su manim. Aš 
vieniu tūlis žmogus, kuris supra
tau ją, ir tik man ji gali papa-

Žinai, tamstele, čia sąžine 
nelošia absoliučiai jokios rolės. 
Bet 
duoti tiesu c.
klausima.

Be žemes šaltosios, be vilties skausmų 
Nemyliu pasauly aš nieko, 
Užburtas sapnų amži nų dvelkimu 
Jai malda ir goda palieku!

suvis nemanau paleisti kulipką 
sau i kakta. Aš dar tikiu susi
laukti savo gyvenime linksmų 
valandų. Juk aš taip sakant, te
bestoviu ant gyvenimo slenks
čio. Gyvenimas tai kova. Ir 
aš bandysiu kovoti, kol bus ga
lima 
sidarys nepakenčiama 
uosiu

irgi viena, manęs niekas nesu 
pranta, išimant jį, kam gi, je 
ne man suprasti jo sielos sto

As megalų lankyli kintamus 
paveikslus? Bet, žinoma, ne vi
si pa veiks kl i 
Smagu žiūrėti 

tai meiliškas 
kokias kitas

prantama, pasitaiko, kad despe 
racijos apimtas ir neprotaujan 
lis žmogus nusižudo, bet tai at 
šiliuką labai rotai.

Kitaip gyvenimai) 
taujantįs žmonės, 
mintyj tuos, kurie 
spėkomis prasilavino. Nes mo
kyti žmones visuomet gali ge
riau sutvarkyti savo gyvenimą. 
Tuo tarpu šiaip prasilavinusių 
žmonių gyvenimas susideda ne
labai gerai. Jie tankiausia ma-

Ko gero, 
dar įsimylėsi, o lai <Šiivis butų 
kvaila”...

Sulauksi vyro užmigimo, ji 
pakelia savo karštą galvą, pri
deda pirštą prie lupų ir mano: 
o ką, jei ji parizikuotų dabartės Ii, tokių perstatymų esti Inks 
išeiti iš namų? Paskui bus 
Įima pameluoti kaip

PIRMAS 1 
r ~ toks —— 

/KONCERTAS

tam Įianašiai tokioj pat 
Vyras tą pačią dieną 

s lovon, neišsilaikys ne
pasakęs pačiai:

Mačiau aš Piotrą Semeničą, 
baisiai tave girė,. Pagavime... 
Ir gražuolė tu, ir grac 
slėpininga... ir mylėti 
kaip tai nepaprastai, 
galybes komplimentų 
koio... Cha-cha-cha..

Pabaigoj pasakysiu šiai ką. 
Lankyti krutamus paveikslus 
nėra pavojinga, lik, supranta
ma, reikia į juos kritiškai atsi
nešti. Butų juokinga viską 
t i už tikrąjį

buklinga galvute! Man velnio
niškai nesmagu, kad tas neap- 
kainuojamas modelis nepapuo
lė dailininkams j akis! Pasiu
tusiai nesmagu!

Reikia būti labai nemaloniu 
vyru, kad nepasakius to pačiai. 
Rytmetį pati ilgai žiuri į veidro
di ir mano: i

“Iš kur jis paėmė, kad mano 
tipiškas rusės veidas?”

Po to, žiūrėdama į veidrodį, ji 
visuomet 
Tuo tar|)ii 
sueinu su jos vyru, 
tokio susitikimo, vyi 
namo ir atidžiai žiri

nu 
kur numir 

lodei man ne 
kankinti.

nedirbant negali
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daryti.
Reikėjo skirties.

vakarą nutraukia į Mėly tos na
mus. Dalykas tokis ir tokis. iis

S. Miceikis . Mot iejų k u > 
M. (> i. o • > ’ 
Kulių ii.olii

Dabartės mo

eis. 
šiau

liui šilta.

V • _ žino.
—Sudiev!
—-Viso labo!

MEILĖ IR DAlLf

Didžiauma prisilaiko tos nuo
monės, kad daile pagimdo mei
lę. Teko tokių išvadžiojimų

Pavyzdžiui paimkime litera-

Ii. Įeisi į vieno žmogaus kam-

mis ir laikraščiais; tuo tarpu ki-

kampuose riogso buteliai alu
čio. Kode! taip daroma? La
bai lengva išaiškinti. V lenam

tam

paprastus rublis.

Melylu, šiandie 
geresniaisiais drab

daug gražesnis

1’4, mama'.

neturiu...

drą gražumą nėra pamato.

įau pats pamėgimas

norima matvli.

Iš JAUNIMO GYVENIMO.

Viso ..................... ...

(Aukos priėmiau.
Dundulis, L. š. F. fin. s 

L. Visu

OOOOOOOOOGGOooGOOGC* ■'

§ Iowa State Savings

s k as.,

?ooo

Kapitalas ........................
Neišdalintas Pelnas . .

Po Valstijos Priež n a

000
000 6

oi

House (Bankinio Susint nuo

S. E. ('.or. Fourth and Jackson 
SIOUX CITY, IA.

<

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.
Chicago, Vas. 22, 1917.

Žemiau paduodamos produktam* 
kainos dera tik uzdamu (wholesale1 
perkant; iš sankrovų perku“ 
ninkės moka brangiau:
Sviestas

Extra Creamery .............. 41
40 %

■'.no—15.00 
v50— I0.50 
: .>0—15.00 
t.00—15.00 

' 7.50—8.50

■ >.UU 
v.au

■ no j a

rica naujai

4812
Pirm. Pageli). — P. Shvelnis,

1442 Milwaukee Avė.
Raštininkas — G? Bložis,

3261 So. Halsted st.
Business Ag. — P. Galskis,

1327 N. Robey, St.
• ždinikas — G. Katilius.

1685 Milwaukee Avė.

151 h si., Cicero, III.

VARŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-STĖS CICERO. ILL. VALDYBA 
V B. Liutkus. pirmininkas,

1437 So. 49th Avė.
I. Takažauskas, pirm, pagelbininkas, 

1102 So. 48th Ct. 
U. Dobruškis. nutarimu raštininkas, 

1229 So. 50th Ct.
I. Aceris turtų raštininkas,

1444 So. 50th Ct.
Mrs. M. Bartkienė, iždininkas,

ženklas Bankos Saugumo.

MiNTiES BLAIVUMAS
Tai yra viena pui
kiausių lietuvių 
kalba išleistų kny 
gų tiek turinio 
tiek technikos

Jie vienodi. O žiūrėkite, vienas 
žmogus užlaiko triuišus, kitas
— karvelius. Jei 
kodėl taip daroma,

Rockford, Ill.

“Jaun. Sk.” nesenai tilpo SI.

Ladles ...............
Oleomargarinaa

Stalui
Kepimui

Kiaušiniai

28—29

ui—18

| gyvūnai man patinka.

gyvenimo ir kokiuose a Išmuši
muose tas gyvenimas išsilieja.

Del patogumo pa vadi ūkime jas 
— Barbora ir Ona. Jiedvi drau-

kini sau, Petru, 
na i aplanko jas.

Tuo tarpu su Ona lik išnetyčių.

nieku budu neįstengiu suprasti 
Petro; negaliu ir viskas: Ona ir 
jaunesne ir gražesnė — o jis į-

ir nuostabaus.

*

kimis, o tas vaikinas savo aki
mis, Nerasi dviejų žmonių pa-

kas yra gražu, dora ir prakilnu.
Paimkime tokį jau pavyzdį

Moti-

Mano manymu, tai 
as reikalas. Mes ma-

vus jaunimą. Reikia suprasti 
tą tiesą, kad jaunimas kur kas

kuopas.

vietos jaunimą, tuo tarpu Lyga

Lietuvos Šelpimo 
Fondas

Maišyti . . 
Purvinieji 
Checks

Suris:

46—47
41—41%
39—40
39—40%
37—38
36—37

DRAUGYSTĖ D1DŽIOJO LIETUVOB 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, Ill.
Domininkas Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116th St.
Juozapas Velavičia, pirm, pagelb., 

173 E. 115 St.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

Avė.358 Kensington 
Frank Jurkus, fin. raštininkas, 

355 Kensington 
Frank Shedvillas, kasierius, 

341 Kensington

| ngi Lietuvių dar- ( 
B bininkų literatu- j 

U ra v^s dar netur- j 
Į S tinga, tai pasiro- < 
Į 0 dymą šito stambe ■ 
!\| snio veikalo, kur < 
L paprasčiausia, | 

kiekvienam su- 
praptama kalba 

\ išdėstoma socia- 
Hlizmo mokslas, 

kiekvienas mąs
tąs darbininkas 

mm! sutiks didžiausiu 
Pavvzdis knygos viršelių* paveikslo

piešto keturiomis spalvomis. pdblgLi ujimu.

1 Knygą Socializmo Minties Blaivumas angliškai 
į parašė žinomas socialistų veikėjas ir rašytojas Jo-, 
• nas Spargo, o lietuvių kalbon, autoriui leidus, išver- 
’ tė A. Lalis.

Narystė.
Rankos, priklausančios prie Chi- 

agos Clearing House yra po jos at- 
argia priežiūra. Laikas nuo laiko 

bent sykį į metus. Clearing House 
revizoriui nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bon- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos, 'liktai tikra apsaugos ver
tė gali but knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tas 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Piktai tvirčiansios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie-, 
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrutijo., Reikalui esant, 
Clearing House bankos ateina vie
na kitai su pagelha.

The American State Bank priklau
so prie Chicagos (Hearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
leisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas inctų išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
i išmokami ant kiekvieno pareikala

vimo.
Čia galima gauti pirmus Aukso 

Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Hondos po $100.00 ir $500.00.

Į šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiš- 
I kai.
, Kapitalas ir perviršis; $600,000.00,

c

Daisies
24
24%

Avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pelnyčių kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, F. Shedvillo sve- 
ainėje po No. 341 Kensington Ave.

sunkų musų brolių ir seserų pa-

Longhorns 
šveicariškas

... 24
33—36

Aprašyti visą šios knygos vertę čia nei negali
ma. Pasakysime tik tiek, kad ji parašyta taip in
teresingai, jog pradėjus skaityt sunku ir beatsitrau
kti: skaitai kai kokią pasaką ir tuo tarpu nejučioms 
susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tik
slais ir uždaviniais.

AMERICAN STATE BANK, 
Kampas Blue Island Ave,, Loomis ir 

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedėliais, Ketvergais ir 

Subatonus iki 8:30 vai. vakare.

du ir-gi jaunu vaikinu Povi
las ir Jonas. Kartą Povilas su
manė važiuoti su merginą, te
gul ii buna — Melvtė, teatram

/

šv. Kazimiero Dr-ja .
I*'. Rubiažius.............

Mergina jau-

Inkaudin įeina ir molina.

tikslui tu tai darai? Kodėl šian
die velkiesi geresniuosius rainis? 
Užsimanys! Negalima! Užsi
vilk anuos, mėlynus...

Metyte noroms-nenorams pri-

vilu, tai kodėl gi su manim ih'-

Manau,
Metyte n esis p irs. 
padalyta. Jonas

\. Rubiažius . . . 
\. Pa medi lis . . .

(«. Gorowoi.........

amis

. . i.

. . . 1.00

1.00

J. Radomskis .........
J. Tamošauskis . . .
K. šiddauskis .........

Brick.......................
Paukščiai, gyvi.

Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Viščiukai ..............
Antįs .....................

20—21

14—23
16—21
— 20

20—22

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Administracija 1917 metams:

Paukščiai, išdarinėti

Vištos .. 
Antįs

28—32 
20—21 
18—22
15—19

312 E Kensington avė. 
Vlad. Markauskis, vice-prezidentas, 

355 Kensington avė. 
Frank Yurkus, prot. raštininkas,

Ant. Bcrtašius, finansų rašt.,
128 Kensington avė.

Veršiena •
50—60 svarų, 
60—80 svarų 
90—100 svarų 
140—145 sv.; kaul.

Jautiena 
Ribs (svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena, už 100 sv.:
20—40 svarų ...........
40—60 svarų ,..........
60—100 svarų .........

Bulves, bušelis ...... 
Saldžiosios, statinė

svarui>>
>>

. .13%—14
352 Kensington

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir + 
jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti J 
socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasi- | 
manę visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi j 
žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo, J 
dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per- | 
skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ- | 
mas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokes atšauti ♦ 
rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu- I 
rėš bematant savo burną užčiaupti. i

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin
kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos. /

pastebėsime prie, to, kad Socializmo1 Minties 
Blaivumas netiktai savo turiniu, bet ir technikos 
žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio 
pažiba. Stambios, aiškios raidės, daili spauda, ge
ra gryna popiera. Ypatingai puikus knygos virše
lių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. 
Jono Šileikos. Tas paveikslas ant knygų viršelių 
spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais 

Į tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Į Užsisakykite tuojau.

TURĖKITE

PINIGŲ
Jus galite juos tureli. Kiekvienas 

gali juos turėti. $5 iki $200.00.
Moters ar merginos, ar vedų ar 

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardųavė.

Dr-stės susirinkimai laikomi pir
mą pelnyčių kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shadvilla svet., 
po No 341 Kensington avė. Naujiai 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 metų amžiaus muka $1., nuo 
30 iki 35 m. — $2„ nuo’3r>4ki 40 in. 
—$4. Šitas papiginimas tik 1917 me- 

į tais įstojamiems. Yaldyba.

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaroma į 5 

minutes.
Paskola ant rakandų — į 2 va- ; 

landas. * 5
Mes taipgi suteikiame paskolų > 

ant pi^nų, sankrovos. įrengimų, f 
arklių, Vežimų, apdraudos pan-; 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes I 
nepaisome ką jus turite arba ką , 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau- i 
šia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir- 

AĮĮ tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

12—14
No.3 

11%
No.l No.2 

.18 

.22 f .13% 
43% 41% 
.12% .11

48%

$12.50——14.50 
. 12.50—13.50 
. 11.00—12.00 
.. . 2.55—2.80 
.. . 5.00—6.00

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS

. VALDYBA
Pins Dubickas,

1917 METAMS.
pirmininkas,

2129 W, 21st Str.

Barščiai, statine . . .

Morkos, statinė

Cibuliai, 100 svarų

Ridikėliai, tuz. 
špinatai, statinė

2.50—6.00 
3.00—3.50 
5.00—7.00 
1.25—f.50
2.00—4.50

. 3.00—5.00
11.00—12.00
. 3.50—6.00

. . .25—.60
5.00—10.00

. 3.00—4.50

. 5.00—6.00Grieščiai. statinė .
Vaisiai, žali:—

Obuoliai, statinė ........... 2.50—6.00
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50 3.8a

Citrinai, dėžė . . 
Ananasai, gurbas

Cukrus, už 100 sv.

Standard cane, smulkus
Buroku, smulkus ........

MILTAI

Patents

Prastosiom rų.šies .
žiemkenčių kviečių—

Patents .....................

2.75—3.50
3.00—3.50

9.08
7.90

Jonas Degutis

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras,

2228 Coblenz str.

• Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mčfiesio, Zwių 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

APŠVIETOS DRAUGIJOS 1 
KUOPOS

L. M. 
’ mos
A’. Misčikaitiene,

3500
M. Radzevičiūtė,

Valdyba 1917 m. 
pirmininkė,
So. Emerald Ave. 
nut. raštininke, 
8363 Kerfoot Ave.

E. Ulkiulė, finansų raštininke, 
2137 W. 21 Place.

E. Šatkauskiene, iždininke, 
3123 So. Halsted St.

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarskiene, — kasos globėjos.

9.80
8.45

. 7.20—7.50
. 5.50—5.80

8.20
' 8.00

0.00—6.50

Baltieji .................................
Tamsieji .............................

Gyvulių turgus.
.. 7.05

CHICAGO. Vas. 22. Gyvulių alga 
benta šiaip: galvijų ca. 5,500; avių 
— 11,000; veršių — 2.000; kiaulių— 
25,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji .. 10.00—12.20 
Kiek menkesni  ........ 9.00—10.00
Mituliai ..................T 10.50—11.25
Sotckers and Feeders .. 7.00—-8.35 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—9.00 
Karvės, vidutiniškos ’. . 6.00—8.25 
Buliai ............................... 6.75—9.25

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidente.

M. Dunduliene, susinėsimu sekretore 
1915 So. Halsted St.

Balickicne, iždininke,
3113 S. Union avė., Chicago.

Kasos globėjos: »
K. Paršiukaitė, (’hieago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, IH.
V. Jurkevičiene, Herrin, Ill.

Siunčiant į centrą mokestis, mo
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkes vardu ir siųst susinėsimų 
raštininkei.

NAUJIENOS i
1840 So. Halsted St., Chicago, III. |

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygele 106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., -Chicago, Ill.

Kiaules:
Sunkios (250-400 sv.) 12.60—12.85
Vidui. 200—250
Lengvesnės
Paršai, geri

. . 11.85—12.55
... 10.50—11.50

Mitulės .

Avinai, geri

.. 11.90—13.85 
. .. 9.00—11.75 
.. 11.00—12.25 
.. 13.00—14.50

Komai ........................... 1.00—1.02
Kviečiai ........................... 1.49—1.76
Rugiai ........................................ 1.47
Miežiai ........................... 1.00—1.30
Avižos ........................... 58%— 59%

ŠIEN A S;
> ;;Milčiukų’ifi'oo—ilioo s

COMPANY
4647 So. Halsted Street,’ 

m pas 47-tos gtv., 2-ras augštaa
Tele phone Drover 2116.

sarpi-

MOKYKIS SlU'l MOTKRIAKUS 
KUBUS. k 

išmokina na
no formų siūti naminiu?* daik
tus arba aprėdai us Diplomai 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos didbą arba vakarais 
del jūsų parankumo 110 
išmokiname ms sint dsokiua 
drabužius.
DRE^S MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Westery av.
1850 Wells gatve

SARA PATEK. MOKYTOJA.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917 m.
A. Misčikaitiene, organizatore, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickicne, nut. raštininkė,

34 13 So. Union Avė. 
Paberelyte, finansų raštininkė, 

1315 Girard St.
G i rd va i n ien e. iždini n kė, 

3255 So. Halsted St.
Dunduliene, kasos globėja,

1915 So. Halsted St. 
Kubutienč, kasos globėja.

K.

M.

Moralybes Išsiųstas
S. L. A. 212 KUOPOS 

Viršininkų pavardes ir antrašai: 
Ant. Trakšclis, pirmininkas ir ižd., 

164 Milwaukee Ave. 
Kaz. Paukštis, vice-pirmi įlinkas, 

809 Park St. 
IL Labanauskas, sekretorius, ų 

819 Edward St.
VI. Bielskis, finansų sekretorius | 

566 Grand Ave. 
D. Bogdanavičius, organizatorius, 

51 Ncwall St. 
Juozas Kasputis, organizatorius 

653 Garden St. 
P. Kaminskas, iždo globėjas.

f.„.t921 J.enne St 
Tadij Varanavičius, iždo globėjas, 

202; liawland Ave^ 
alčaitiSv kuopos ttoresp.,

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

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

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

BE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepared a very practical ENGLISH 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TIME — thats all 
we ask. If you follow our instruc
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a source of 
pride for yourself and envy to your 
friends. Write for particulars be
fore you forget.

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES

1741 W. 47th St., (Dept. N) 
Chicago. Ill.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR WUILDIN*
Mabfo* Bl.. ■

Chicago. lh 
Bona* Contra) 1107 n

1 JOSEPH C. WOLON
• LIETUVI® ADVOKATAI
X Ruimu* V02-M0* Nation*. Uita
■ 29 So. 1.x Sull* St., Ohicmru. OI
Q Tek Centru) At<iar» HtMr-
A ninko, ketverto ir •ubuto* vakarai*
V 6 iki 8 vai. vakara, po nnmarrta 
Q IBM WILWAUKBK AVI, m
M Vai Hi>n»bol<4l 9*
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CHICAGOS ŽINIOS
tę. Dalyvaus 
svetimtaučių ris tiku su kuriais 
imsis žinomas ristikds Juozapas 
Ra nce vi či us. Todėl
Baiiccvičius. Taigi chicagiečiai

, U. Ill 
fsvcrchias jį atplėš, už indėtą 
“Coupotią” nupirks ten vokišką

keletas įžymių vęs jam adresuotų pakictą

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 
BAŽNYČIOJ.

Užvakar Apveizdos Dievo baž
nyčioj įvyko “moving picture 
show.” Pelenų diena —■ svar
bus nuotikis katalikams. Visi 
skubinasi bažnyčion pasimelsti.

Susirinko ir prie Apveizdos 
Dievo bažnyčios durų didelis bu

ys žmonių. Tečiau, jiems pra
neša, kad pamaldų nebusią. 
Šiandie, girdi, bus rodomi kru- 
tami paveikslai. Paveiksluose 
bus atvaizdintas Adomo ir ,1ie
vos gyvenimas. Kas norite eiti 
— prašome, bet užsimokėkite 
kvoteriuką už gerąsias vietas ir

mokslą. Girdi, socialistai 
kie, socialistai tokie -— jie 
naip sako, o kitaipt daro.

sio- 
vie-

tuo pačiu. Nurodžiau, kaip ja-

Amerikoj. Iškaito kunigėlis ir 
sako, kad tai visa nieko bendra 
neturi su katalikų tikėjimų; 
girdi, atskirų kunigų pasielgia
ma i negali būti primetami vi
siems kunigams. Tai ištaręs, 
jis vėl ūme plūsti socialistus, 
žiūrėkite, girdi, kun. Žebrį už
mušė. socialistai.

kurios nebijotų dūmų, jei gali
ma taip meluoti. Juk Žebrio 
užmušėjai buvo tokie jau sociu

tas staliukas.

čių ginimas iš bažnyčios...
Susirinkusieji ima neri mas

tanti. Girdi, kaip tai galima nc-

Toliau, kunigėlis užsipuolė so
cialistų laikraščius. Esą juos 
gali skaityti lik ištvirkėliai. 
Tečiau, kuomet aš pradėjau-nu
rodinėti “Draugo” nuopelnus 
ir Makausko laikraštinį padoru
mą, tai Lapelis spruko per du-

bias ris tynęs.

Walter Kaczwara, 1722 Erie, 
užmuštas elevatorių.

tu stovi. Kai-kurie, nelaukdami

iti stalą. Pamatė “duchaunos” 
asabos, kad geruoju negalima 
su maištininkais apsieiti. Be to, 
juk ir biznį gadina. Prieina ko
ki davatkėle Petronė ir žiopso 
atsistojusi prie “iniatcžuinkų”— 
nemoka kvoterio.

Socialistas.

LIET. MOTORŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖS MASKINIS 

BALIUS.

.girdi, tuos streikininkus: pikie-

nycioj
“show

ta rpu

Praeitą sukatą, vasario 17 d., 
Mildos svetainėj įvyko Liet., 
Mot. Apšvietos Draugystės ma- 
skinis balius. Publikos prisirin
ko labai daug. Draugystės na
res buvo pasirėdžiusios tautiš-

ROSE I. AND.

tai kiekvienose namuose klau
sė, ar hera socialistų. Rodės, 
kam jam reikalingi jie — vis- 
vien jų jis nekirps, kaip savo a-

Prieš tai žinoma nieko nega
lima turėti. Tečiau, neišken
čiu nepaminėjęs vieno dalyko: 
kai-kurios merginos ir moters 
jau perdaug pasirūpino “apsi
rėdyti” - . sijonai net kelių .ne
siekė. Anton Jtisas.

DIDELfiS RISTYNeS ANT
BRIDGEPORTO

pas mus. 
k ra py t i vandeniu, o 

Ar nėra pas jus so
cialistų?” Išgirdęs tai, aš iše
inu iš savo kambario ir klausiu, <>
kam jam reikalingi socialistai

pijos svetainėj. Imsis visi ge
riausi Amerikos lietuviai risti- 
kai. Suvažiuos ne mažiau ir iš 
kitų miestų. Manoma sudaryti 
septynias poras. Dar tokių svar
bių ir didelių ristynių iki šiol 
Chicagoje lietuviai ne buvo ma-

NAUJIENŲ BENDROVĖS šeRININKAI

NORTH SIDES DISTRIKTO

Parengė

ILIUSTRUOTAS

PRAKALBAS
SU

PROGRAMŲ
Kalbės A. MONTVIDAS (ANTONOVAS)

Sukatoje, Kovo-March 3,1917
PROSPECT BLDG.

Ant 3-čių lubų; kertė Division ir Ashland gatvių.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.

Šitą vakarą rengia Naujienų Bendrovės North Sides 
distrikto šėrininkai del artimesnio susipažinimo su 
“Naujienų” skaitytojais ir del geresnio to dienraščio pra
platinimo. O kad užganėdinus atsilankiusius, pakvietėm 
gabų kalbėtoją, kurio kalba bus iliustruota. Taipgi bus 
deklamacijų, dainų ir muzikos. Beto, gausite progos iš
girsti kelis žodžius ir nuo busiančiojo 16-tos wardos al- 
dęrmano, jums gerai pažįstamo lietuvio, žodžiu, bus tai 

•1- • <o *-^1-t■.r- ■■ * i ... • • ■ .. t» . , .4
vėnios vakaro. Atsiveskite ir savo draugus.

Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

Akušerka
WEST VIRGINIA VALSI tJoj 

Minden, W. Va.: F. Ghmhuska* 
Bir>>

INDIANA VALSTIJOJ
Chicagos J krasos markę, užlipins ant jūsų E. Chicago. Ind.: A. Mikšis, 

5016 Baring < 
Indianą Harbor, Ind.: Bbl. Bolotov, 

3814 Deodor St.
Gary, Ind.; V. Vaičilaiti.v 

Bo* 122 Tolleston Station
Gary, Ind.: Tolleston Sta. 

G. Gallagher, 1111 Roosev^** Str. 
WISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha Wis.: K. Paukštis. 
809 Park St. 

Racine. Wis.: Tony Vegeia, ;
1029^6 Lart wood ave. • 

Racine, Wis.: John Marais
1005 Gideon < 4

CONNECTICUT VALSTIJOJ 
Tarrington. Conn.: V. Kelmelis.

62 Lewis Si 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

775 Bank Si 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius 

286 Wallace Si

siunčiamo giminėms laiško ir 
pasiųs pačtu. Jei gimines ten 
pat tebegyvena, tai jie gaus lai
šką ir į trejtą mėnesių galima 
sulaukti atsakymo.

Naujienų agentai

Avė,

Lošė kortomis1.

Wm. McGuire, 14 metų, 1636 
Mohawk, sunkiai sužeistas trau
kiniu. *

Angela Jobson nori panaikin
ti apsivedimo dokumentus. 
Girdi, vyras prigavęs: jis sake 
turįs 21 melus, o tuo tarpu tu
rėjęs lik 18 metų.

Andrew Brogan,

pildęs savo pareigų
Nc-

John Schmitz ir J. H. McKay 
areštuoti. Norėję papirkti de-

Enid Morrison, kuri liko are
štuota už bandymą nusižudyti, 
kelyj į policijos nuovadą antru 
kartu kėsinosi atimti sau gyva
stį: nuo skrybėlės špilka perdū
rė sau kaklą. Betgi yra vilties, 
kad pasveiks.

Teisėjas Barrett atsisakė nu
bausti A imą Galibart už vagys-

Vaičių vaiką.

Poni MacQuarrie
nori gauti p

atidarąs kambaryj langus.

Stanley Michalevski, 2243 W.
18-ta pi. prisipažino
A11 d re w G brist of ick, 
18-ta

užmušęs
2311 W.

Kurie užžiuri platinimų “Naujie
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatves Skyrius: P. Misluiias, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St
North Side Skyrius: P. Pučkoriiis.

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas,

3231 S. Halsted St.
Englewood Skyrius: B. MaSiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

M. D. Scefor, 2432 W. 39th St.,
Mr. Smith, 3813 S. Kedfcie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žtirauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandarga, 5418 S. Prinpcton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

2337 S. Leavitt St.
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage avc., Chicago. 
ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, HL J. Matulis, 1438 S. 49th av 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,.

19 W. 2nd St.
Melrose Park, HL: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St.
Springfield, HL: K. Lagunas,

1716 Matheny Ave.
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

1148 Market St.
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210.
Rockdale, IB.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave.
Westville, IB.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State St.
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,

'• 801 — 8th St.
So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 

8904 S. Houston Ave.
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

RačkeViče, 1012 S. Main St.
W. Pullman, IB.: W. Pilypas 
Harvey, III.: Z. Putramcntasr 
Chicago Heights, Ill 
Spring Valley, Ill 
Kewanee, Ill.: 
Pana, HL: W.

milda rtAikA>
VODEVILIUS IR PA VEIKSLĄ 

Vodeviliam* Permaina
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato j

Paprastomis dienomis oirma*
IOc. Balkonas »<

Mibatoa vakarais ir nedėlioum po 
mas floras tfte, Balkonas 10*
HAI>SrrFD »» M-** Catvr

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. jONIKAITlS
MEDIKAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St., Chicago
KėrtS 88-čio PI. ir Morgan St.

xjooochxx

Dr. 6. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas Ir Ofisas 
1149 8. Morgan SL, kertė 12 n.

Chicago, Ill 
Specialistai am 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos.
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po met 
ir nito 8 iki 8:30 va. Nedėldię- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 687

Viėuas pfktadaris apiplėšė 
Charles Oeslricho saliuną. Lai
mėjo $77.

Ernest Wallas, negras, bus

mušimą Jacob LevinO.

Del susižinojimo us 
giminėmis vokiečių 

užimtoj Lietuvoj.
Daug žmonių kreipiasi į mus 

laiškais, klausadmi, ar mes nc-

mų vokiečių užimtoj Lietuvoj, 
arba kad patartume, kaip jie pa
tįs tatai galėtų padaryti.

Nesuspėdami kiekvienam at
skirai laiškais ataskinėti, mes 
čia vėl paskelbiame, kad “Nau
jienų” Redakcija pa j ieškojimais 
užsiimti negali, bet duodame ši
tokį patarimą tiems, kurie nori

, arba gaukite

laišką

kad kas kitas parašytų vokiečių 
kalba trumpą laiškelį savo gi
minėms. Indėkite tą 
konvertan ir užadresuokite taip,
kaip kad pirmiau adresavote sių
sdami savo laiškus Lietuvon, tik 
vietoj Russija, padekite Germa
ny.

2. Nueikite pačtan ir nupirki
te už 6 centus kvitukę, vadina
mą “International Postage Cou
pon.”

3. Indėkite tą kvitukę ir savo

dėsnį konvertą. Užlipinkite^ už-

už 5 centus, ir užadresuokite ši
taip: IIILFSVEREIN DER DE- 
UTSCIIEN JUDEN, STEGL1T- 
ZER STRASSE 12—1, BERLIN 
W. 35, GERMANY.

šitas “Hilfsvetėinas” yra žy-: 
dų įstaiga, kuri betgi tuo reika*

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją? ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitulėse Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
vjHoldoKe lignsr mohriiriH ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškaL

<739 8. HAL8TED ST^ CHICAGO.
Ant antrų lubų.

Prieš Kaspinčs arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų if 
lodei negali išsigydyti. .... ,Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėtos išmotos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia dideli skaudėįi- 
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augstyn j gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noto 
valgyti, naktimis negali užmigtų jaučia dideli nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijirtiai, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, ncregulfariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomindis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę Kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.
II Įht, irk C <- M-k 1 1332 Milwaukee Avenue

<4. X B* JLuL A Inejimas nuo Ellen Street
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,

nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

DUBIAS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

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

. Pilypas, 
720 W. 120 St.

mu uiuviiiao, 
15725 Finch Ave.
“ M. Rchieika, 
/ 1330—15th Ave.

l.t A. Jukubauskas, 
516 Cleveland 

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W.) Petraitis, 
210 W. Wash

Livingston. HL: K; E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill

felephonu Tirti &08>

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

St.

Ave.

Ave.

St.
St.

dollihsville 
Springfield, Ill.: k. Stoikus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, Ill.: K. žuknuski, 

123 St Clair
MASACSUSRTTS VALSTIJOJ: 

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

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
■ 3$ Arthur St

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St. 

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

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

Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar
macy, 165 Elm St., Cor. Short

NeW JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth, N. J.: D. Dočkus, 

211 First 
Paterson, N. J.: A. Atkind, 

273 River 
Harrison, N.J.: A. Gavėnas,

64 Cleveland Ave. 
Newark, N.J.: P. Lukšis,

314 Walnut St. 
Jersey City, N.J.: D. Pilka,

242 WayttC St. 
Rayonne, N. J.: A. Schwartzburg,

13 W. 23rd St. 
Cliffside, N. J.: K. SteponaviČe,

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Albany, N.Y.: M. Lazarko, 
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main St 

Box 139. 
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,

P O Box 407. 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hudsin Ave.
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. Brazis, 
650 W. Lombard 

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

IOWA VALSTIJOJ: 
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

1209 S. 3rd St. 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ: 

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

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O St. 

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5508 So. 32 St.

OHIO VALSTIJOJ: 
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

2529 Superior Ave. 
Cleveland, O.: A. Valentoh,

2120 St. Clair Avė. 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 
Liberty Ave and Grant St 

Kulpmont, Pa.: Jos. BUrauškaij, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penrt Avc. 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes St. 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovlch,

• 2228 Tustin St
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

St.
St.

lu patarnauja visiems, be skit- 
tumo, žniofa&ms,ar jis butų žy-. 
das, ar lietuvis, ar kas kitas. Gu- *}rwW Rap,ds-

306 Haihilton avė 
Scranton, Pa. : J. Teleysh.

Dr. MLStupmckl 
5109 So. Morgą* Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 li- 
ryto. nuo 6 iki 8 vakar*

6hon» Yarcb 4I1H

Oi. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išėgzaminuojam dykai 

l Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re* 
gijimas.

ųr Mes vartojame page- 
rintą Ophthalnioihetcr 

jĘįKjrfl Ypatinga dobia atkrei- 
< pi am a i vaikus.

V^landOM. Nuo 0 ryto iki « vakar*. aaMJtta 
trila nuo 10 iki 12 di«n*.

4440 0. ABHLAND AV1„ kampa* 4Y 0v

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytoj** ir Chirurgas

BpechlhtM MoteriBnt, VyrUki, Vaiki 
Ir Vl*1| chrtmiikw lin.

Valančio*. 10—11 ryto, 4—B j>o pi*tq. f—8 va
kar*. NedSHdtni* 10—1 t»o
3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

© Tel. Canal 2118

1 Dr. A. L Yuška I
Gydytojas tr Chirurgą* E

1749 So. Halsted St, kampas 
18-toS gatvfis, Chicago, Ill. ĮĘ

1840 So. Halsted St., Chicago, ID.

1840 So. Halsted St Chicago, Ill.

12th St. Te! Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tb 
St., Chicago. Bl.

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos

rvssiaw
TURKISH

iVrf'SAl

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

KODĖL nežinoti sekančių išaiškinimų?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žinogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP,
a— m iihhih.ii—iH u Uiįitrtw.iiiiMiiirtii.iii.i.i»irt.i.ii

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

KAS NE TAIP?

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted St. Chicago, Illinois



Chicano, 111

Pranešimai

ttSajssd

Paįieškojimai

ARBATASVIESTAS RYŽIAI COCOA

Ižnd1101KADA
PRANEŠIMAS NORĖSITE

DYKAI

381 h

Raudai

Dr W. YUSZKIEWICZ

Pardavimui

Tel. Drover 7041

manas

ne

elektros

18th

pietų

įsmo

1801

AKINIŲ
)()S

resno

irios

kiai

L J. HERTMANOWICZ 
.3133 Emerald Avenue.

American Ickool 
<J Languages

Jeigu
Jeigu

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir valkų ligų

Jeigu
Jeigu

imi 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

The J
Best./

A«•*! UtmlVHI

Dr. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
no R()p L-J v/ V/ V/ • • * • «*-*• •#**« >«mi •*«*• ♦*•*•»,

G*rf*v*H*
3 ar keti, b u Ty
rink tu bent 
tokia, % #v

W. Ohtcago A?. 
Blue Island Av. 
W. Nom» Av.
S. H*W*d St 
B. J*>**ted gt 
W. 14th fit, .

• Pėtnyčioj, kaip paprastai, 
-tekcijos bus Rashinskio svo-

Priimniau- 
ila, Gvaran- 
tuota, vertis 
Co parsidu*

ROUTH BID*
1082 Wentworth
1427 B. Halstad
4721 B. Askland

Pardavimo 
pai l neriu. 
3600 S. Low

Geriaueloe 
rqlio, 10c v* 
‘tea, par#i- 
iuoda ui

randa, $576 kas metai. Kaina $1100 
Apie $1000 reikalaujama.
McDONNELL, 2630 W. 38tli SI.

ir Kas menesi nu- 
ir 2 lotu; ištaisytos 
$1950 arba $1900 gry-

TUR IU paaukauti $165 seklyčios 
už $32, valgo- 
ir 6 krases už 
Komodos, bęa- 

paveikslai, f i rankos. 
Pianas už pirma pa- 

$225 victrola ir rekordai

Inžanga dykai. Kviečia 
North-West Side’s Dr-ju

Sąryšio Komitetas

NORTH BIBB 
418 W. Divtetaa 
726 W. North Af« 
1641 Lincoln Av« 
*244 Lincoln A*< 
UIS N. Clark

LIETUVYS DENTISTA
Valandos: nuo I ryto iki I TlB 

Nedaliomis yagal sutarimu
4712 So. Ashland Ava.

arti 47-toi gatvių.

PROPAGANDISTŲ 
MOKYKLA.

west sroa 
187S Milwaukee Av. 
2064 Milwaukee Av. 
1046 Milwaukee Av. 
1610 W. Madison St. 
2880 W. Madison BL

Nuo 10
Telephone Canal 8110

•^♦^•♦•♦•♦•♦^♦•gx*********
▼ PIRK SAU visiw Plumbavojl- T 
X mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
I lesale” kainas. Mes parduosi- i, 
T me visiems. T
į LEVINTHAL PLUMBING f 

SUPPLY CO., i
T 1637 W. Division st., Chicago, T 
X Cor. Marshfield Ave. ▼
l Kalbama lietuviškai. 1

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

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

-ąyfcj kultūros istorijos lėkei 
Ja bus pirma, o paskui — lie 
tuvių kalbos. Lankytoja 
meldžiami susirinkti punk 
tuališkai paskirtu laiku.

Namą arba Lotą pirkti arba 
parduoti; -Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu- 
rinti savo turtą; Geriausi 
patarnavimą duos jums pi
giai, patyręs ir nuo seniai 
visiems gerai žinomas —

nes}.
Lengvas 
pin igais.

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šoįvkeisų,' "

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti ramia. Aš buvau pirkęs ant
ri) storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Als/sankile j laikrodžių 
Storą — P. Millerio, 2256 W. 22 SI., 
Chicago, III.

jBASARGA.—Draagtją pranešima* atburti, 
•te cžmokestle*. Pranešimai betgi tari bot 
•■Mtaodanai U vakaro. lalirdta arba telefoną. 
•RMAaotl tą pačlę dieną, kada apaasdinamaa 
Omraitla. nebegali bot |d4tL — **Naajlen<

Keist uto
3251 Lime

Ket vergo
8 valanda. Yards 2716

GERAS mūrinis namas, bizniui a 
salitintii, 7 pagyvenimai po 4 kam 
barius. Bandos $140. Parduosiu ar 
ba išmainysiu ant mažesnio.

$300 j mokėt 
pirksi nameli 
gatvės. Kaina 
nais pinigais.

genybes pragyvenimo ir bu 
nešta rezoliucija prieš karę, 
gi visiems bus imlumu išt 
šių prakalbu,. Kaipgi bus p; 
kinta kas link draugystes st 
ir vertės prigulėjimo prie

Ofisu# Ir Gyvenimą*i
3600 S. Halsted St., k n m p 36 nt
Ofisą# atdaras iki 14 vai. ryto, 1—l 
po Diet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

PARSIDUODA 1 
volkeisis vertas 200 
dolerių už <85 dol. 
Sowkeisai 4 po de
šimts pėdų ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtės 300 dol. už 100

nams, Kad atsibus svarbus su 
sirinkimas vasario ‘2.5 d., 2. vai 
po piety, K. Biekšos svetainėje 
Neatbūtinai visi nariai privalote 
atsilaukvti. P. J. Savas

Pajicškau savo brolio, Povilo Du 
ndulio, Kauno gub., Panevėžio pay. 
Svilių kaimo, 3 metai kaip išvažia 
vo į Libey, Montana. Kas apie j 
man praneš, tam busiu labai dėklu 
gas. Antanas Dundulis, 
825 Cuningham St., Rockford, 111

REIKALAUJAMA 2-jų duonos ke
pėjų — pfirmarankių. Taipgi vieno 
aiitomobiliaus draiverio (turi turėti 
laisnį) prie duonos išvažiojiino ir 
turi kalbėti angliškai ir lietuviškai.

New Process Bakery
949 W. 34 th St., Chicago, III.

Phone Drover 1048.

Pamatyk šiuos bargenus: $300 j 
mokėt ir $20 i mėnesį nupirksi c 
kambarių namelį; augšlas beizmen 
tas, vištų tvarias užpakalyje. $1600

Pajieškau Martino Rudžiams. Mel 
džiu atsišaukti, nes turiu labai svar 
bų reikalą.

Mikolas Rckstis, 
4406 So. Wood St., Chicago, Ill

Prirenka visiems tinkamu# akiniu#, egxasio 
nueja ir patarimus duoda lykai.
781-88 Milwaukee Av*., arti Chiraf* Ava. t-r*ą 
luboB. VALANDOS’ Nuo 9 išryta iki v*k*t 
rui. Nedaliomis nuo 9 ii ryto iki 2 >• pietą.

T*L Haymarket 2414.

irtojo kambario stalą
$20. Karpetas $10.
sines lovos,

$800 Grojanti 
siūlymą;
— už $50

Vartoti vos 9p dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė

Chicago. III. .

PARDUODA savininkas penkių 
kambarių medinį namą, naujausios 
mados, elektros šviesa, gesas ir mau
dynė. Prieš parką už $2600. Mažas 
įmokėjimas. . Atsišaukite:
5301 Aberdeen St. ((Barbernė). 

Chicago, III.

Rl'I KALAU.JAMA palvrnsio jauno 
vyro prie visokio darbo dirbti li- 
kieriu sankrovoj. Reikalingas pa
liudijimas. Atsišaukite:

Lilis Liquor C,o.,

PRANEŠIMAS.
Nedėlioję, vasario 25 d., adre

su: 20 E. Randolph str., ant 3 
lubų, 2 vai. po piet įvyks jani- 
torių masinis susirinkimas. Su
sirinkimą turės tik vieni vyrai.

Streikininkas.

pyks neuelioj, vasario 
'Meld ažio svetainėje, 22 
Pi., 10 vai. ryto.

Visų draugijų ddega 
nėkit atsilankyti paskii 
nes turim dam> dalvki

PAJIEŠKAU Juozapo Juškos 
valkų gub., Marijampolės 
Kvietkiškių gminos, Kanta 
mo; gyvena Anglijoje. Kas jį žino 
te meldžiu pranešti man, busiu dė 
kingn. Jo sesuo

Marijona Juškaitė, 
1329 N. Lincoln st., Chicago, UI

P AJIEŠ KA U DARB() ba rber n ė j 
dienomis; iš karto tlirbsiu už ma 
žą kainą. Baigęs esu mokyklą ke 
Ii mėnesiai atgal. Prašau atsišauk 
ti šiuo adresu: J. J. <839 \V. 34 Str. 
(Hiicago, III.

i noriu 
musu dr-stė‘ L 

malonėkite atsilankyti vakaran 
nes ta vakarą galėsite įstoti lik 
tai už ^1.00 nuo IK iki 3.5 m. am 

Komitetas

NORIU PARDUOTI bučernę laba 
greitu laiku iš priežasties moters Ii 
gos. Vieta labai gera, senai užgy 
yenta. ParsiduodiV lobai pigiai.1 jAr 
klvs ir vežimas taipgi geri. .....
1827 S. Union avė., Chirtagc

PARSIDUODA buccrnė ir groser- 
nė pigiai, su visais fixtures ir visu 
tavom. Biznis gerai išdirbtas per 

Gerą proga lietuviui, 
priežastis—nesutikimas 
Antanas Šimkus, 
* Ave., Chicago, lit.

EXTRA
Rakandai parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo savininkų j 
kitą miestą. Ateikite vakare nuo 6 
iki II). 1822 So. Daisied St., arti 18 
gatvės, (Jiicago; iš fronto, 3 lubos.

suotinas susirinkimas įvyks su- 
batoje, vasario 24 dieną, 7:30 v. 
Vakaro, “Mildos” svetainėje, 32 
ir Halsted gat., ant antrų lubų. 
Susirinkime privalo dalyvauti 
trustees, draugijų delegatai ir 
iotų savininkai, nes tai bus me
tinis susirinkimas.

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti $8 į sa
vaitę iš pradžios. Už nedėlios laiko 
pradedama dirbti nuo šmotų. Pas
tovios operuotojos gali uždirbti nuo 
$1 iki $15 į savaitę.

Continental CanCo mpany 
2201 So. Halsted SI., Chicago, III.

BEI K ALAU J U VYRŲ Pagelbėt i 
man pardavinėti lotus ant viso 
laiko arba laikinai, patyrimas pa
geidaujama, bet būtinai nėra reika
lingas. Aš išmokinsiu jus. Atsi
šaukite laišku į “Naujienų” Ofisą, 
No 139

REIK A L A U J A M A c i ga r ų d i r b ė jų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garu pardavėju. Atsišaukite į 

“VIELKA POLONIJA”
1119 W. Division St., Chicago.

8URKE BARBER SGHOQI
612 W. Madison sK Chicago. III.

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
del dviejų kambarių rakandai; krei
pkitės vakarais nuo 5:30 vai., ant 
antru lubų.
1329 N. Lincoln si

PAPSIU ODA restoranas, gerai 
išdirbtas, licHiixiu ir svetimtaučiu 
apg\ Ventoj vieloj.

Pasinaudokite šia proga! Neikite* 
hiojaus. 1619 S. Halsted SI. (Jjieago

LIETUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Km turi įkandančia# arLa, silpna# akis, M 

Kalvos skaudėjimu, atsilaniykit# pa* auuis 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1165 Milwaukee Are. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakara. 
Ned&liomi* nuo 8 ryto iki 1 po piet*.

Jau artinasi pavasaris ir laikas 
uždėti barzdaskutyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusnaujus forničius ant 
pardavimo. Kam reikalinga, atsi
šaukite: Wm. G aleck as, 
3525 So. Union Ave., Chicago, Ill.

Karės klausim; 
svarbus ir turimi 
kad išvengus 
rinkime kalbi 
belojai: W. E. R odriguez, aidėt

EAST CHIC AGO, IND.
Pranešame visiems Lietuvių
nerikos Ukčsti Kliubo na-

WEST REALTY EXCHANGE
So. Robey St., Chicago, HI 

ėlioje nuo I iki 4 vai po pietų

2 fialų medinis namas, 6 ir 6 ka
mbariai, gerame stovyje, ištaisytos 

Pasirandavoja už $27 į mė- 
Galima nupirkti už $2200. 

išmokėjimas arba grynais

Pelnyčio), vasario 23 d.. į\ \ 
didelis viešas susirinkim 
Schoenbofi

PARSIDUODA Saliunas geroj, lit 
ItiviiĮ apgyventoj vietoj. Randa pig 
Pardavimo priežastis — nesutikimi 
parlncrii.i. Greitu laiku atsišaukite 
4535 So Hermitage avė Chicago, H 

Jei.- Drover 2853

Kalbės plačiai žinomas kulbė 
tojas A. Montvidas. Kalbos te 
ma bus, kas link karės ir bran

PAHSIDIODA markelas 
nė. Atsišaukite
1 158 Solon Place, Kampas \V. 151b 
Str., Chicago, III.

važiuoju 
parduot i. 
gaunama 
tų, arklį vežimą 
du nuo

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENFJUS1OS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijlmę kraujo, ode*, 
ligas, fcaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkite 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli’ metų ir iūyrii 
tūkstančius ligonių. Patarimas, dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliomi? iki 12 di*n* 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-to# gut., s irioj Banko.. Td. Canal MU

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai, tirštai lietuvių, lenkų apgyven
toj vieloj. Jeigu norite gero salin
ių) už pigią kainą, atsišaukite šiuo 
adresu: 1701 S. Ruble St.

PAILSI DUODA dvi geros likierių 
sankrovos su barais. Kiekvienoje 
parduodama už $59 kasdien. Par 
duosiu už grynus pinigus arba iš
mainysiu ant geros išmokėtos nuo
savybės. Del platesnių žinių, kaip 
lai vietos ir lt. atsišaukite į vyriau
sią ofisą: Old Rose Distilling Co., 
$559 So* Hrtlstęd St., Chicago, HI.

Dr. Ramser
AKIŲ 8PMCIALISTA1

PLIKI PHOGA
Smarkus v.\ ras su 3501) ar 3600 gali 
trumpu laiku uždirbti apie $2,000 
Proga, kokios antru kariu neturėsi
te. Atsišaukite tuojaus per laišką 
antrašu .\o. 3, į Naujienas, 18 10 So. 
I lalsl -d SI., Chicago, III.

PARSIDUODA už pusę kainos ta 
bako, saldainiu ir indų sankrova 
taipgi parsiduoda naminiai rakau 
dai. Išvažiuoju į kitą miestą 
tu laiku atsišaukite:
634 W. 181 b SI., tarp Slrin 
st., Chicago, Ill.

160 AKLI,’ l’arma, 50 ariamos, li
kusi geras miškas, gera mūrinė bar 
nė, mažas sodnas, parduosiu arba iš
mainysiu ant gero namo. Tikintas 
kainuoja $2.25.

PAILSHL\.\I) AX’O.IA kambarys
dviem ar vienam; garu šildomas, e- 
lektros šviesa, maudynė, telefonas, 
labai gražioje vieloje. Ant pirmo 
aukšto. Atsišaukite 6028 So. Green

609 — 1411) Place.
.šios savaites bargenas.

Kiaulienos šoninės— 15c ir 
kulšis l<8c; čielo paršo — 15c. 
kas 14c.; Plait lie; Round steal 
Serloin 19c.; Veršiena, šonine 1 
16c; Kulšis 18c; Inkstai 18c Port 
pas 19c. Galai l«Ke.

PRAKALBOS.
Rengia Lithuanian Improve

ment and Benefit (dub. vasario 
24 d., Strumil Bros., svet. 
158 E. 107 St. ir Indiana Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 
visiems dvkai.

Unikalau jama 2 patyrusių 
karpytojų. Gera mokestis, 
šaukite: 1717 N. Western av

ANT PARDAVIMO.
Bargenas lik ant trumpo laiko.
Mūrinis namas, randasi 2 raudos— 

storas ir pagyvenimas, 3247 Morgai 
si., arti 33-čios gatves, lietuvių ii 
lenkų apygardoje. Priežastis par 
davimo: užbaigimas J. M. Tanane 
virinus bankrupt reikalų.

Dabar yra gera, proga pasinaudo 
Ii šio pigaus ir gero namo.

Reikale atsišaukite pas

R LI K ALA t J AM A karu karpente 
Pastovus darbas. Gera mokes 
•/.lėktinai materiolo. Atsišauki 

PY AN CAP CO.,
I lege wa.sc h, HI.

TIK $200 INMOKfcT.
Parsiduoda stuba vieni metai kaip 

pabudavola, ant 2-jų pagyvenimų, 
<8 pėdu cemento beizmentas. Pandos 
neša $25 į mėnesį. Kaina lik $2400. 
Priimsiu imokėjimą Olševv.skio bau 
ko knygutę. Man kainavo $3000. Iš

kilą valstiją, lodei turiu 
Parduodu karvę, pieno 

10 kvortų i dieną, 10 vi.š- 
Stuba lik 150 pė- 

Archer avė. karų linijos. 
Atsišaukite per laišką arba nedėlio
jo važiuokite Archer Cicero karais 
lig 48 avė., paskui paimkit Joliet ka
rus Lig Wenonah avė. 150 pėdų j 
šiaurius’ ant Wenonah avė.

IDR. M. HERZMAN!
I IŠ RUSIJOS 2
V Gerai lietuviams žinomas per 16 me- o 
X tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- t 
Q gas ir akušeris. X
jl Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- Q 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias * 
y metodas X-Ray ir kitokiu# 
X prietaisus.
X Ofisas ir laboratorija, 1026 
y St., netoli Fisk St.
J VALANDOS
S 6—8 vakarais.

x Gyvenimas, 3412 S. Halsted si
5, Valandos: 8—9 ryte, liktai.

2 PLATAI PIGIAI.
<8516 Givens CL, 2 fialų medinis na 
mas ant konkretu pamato, 5 
kambariai, 30 pėdų lotas. X’isi 
symai ir apmokėta. Randa 
menesi. I'iklai $500 grynais 
gaiš. Rcguliarė kaina $2500.

M. P. Plummer, 
<8125 So. Halsted SI., Chicago, HI 

/. Phone Steward 7107.
PAPSIDUODa grosernė lietuvių 

ir slavų apgyventoj vietoj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjiina.s iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda is priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted SI.

R1.1 KA LA t .1 \ M A geležies karpy 
toju dirbti prie didelio karpymo 
Gera mokestis ir pastovus (laibas 
Atsišmikile:

Central Iron and Metal Co.
3651) So. Rockwell str., Chicago,

wunlos; 1\ uri- 
Hijienii" ri'iltiklorius 

\. Montvidas, medicinos stn-

PARSIDUODA lotas 41-mo ii 
Maplewood 25x125; visi intaisvmai 
$300.00.

R LI K A I. AI J I' kriaučių ir mergi 
mi liiiiš(*iku prie moteriško darbo 
Darbas ant visados. Mokestis ge-

vasario 2.) d., 2:.>t) vai. po pte 
ty. Fellowship House svetainėj 
831 W, 33 PI.

Nariai, maloni

KAS patėmijo uždengtą 12 
didumo auksini laikrodėlį an 
šaus graviruotos raides: C. \ 
plonas ilgas retežėlis platino ii 
so. Kas praneš apie šitą man, gaus 
gera dovaną. l)r. A. 
1712 So. Ashland avi 

Tel. Drover

Pasinaudokite su Proga I
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farinas, 

bet negali del to, kad yra reikalinga tureli pusėtiną kapitalą. 
Su Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali misi 
pirkti fanną stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farinas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim 60,000 akrų žemes, kur yra klampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs fanną gali gaut darbą prie kompanijos fannų 
arba kiampių bile kokią dieną metuose. Parmos su dalim 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo. Gali
me duot gerinusį paliudijimą nuo lietuviškų farmerių.

REIKALAUJAMA vyrų 
nokyties barberystės amato.

mainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui- 

darbas kiekvienam 
Ateikite arba ra-

Geriausio* 
unetonoe, o- 
r**ni>, neg > 
<ur ju# ga
it gauti ..

pinigus 22 d. vasario 
važiuojant karu 35th 

51 Ashland avė. 
du žiedai, du rusiški 

radote meldžiu sugra-

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga I krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 

tau skauda akys skaitant arba siuvaaL laakari K 
¥ "reikalingas akiniu.
g Duokite'apžiurČti savo akis specialistui akių, kuris turi Ii mat 
A tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų ai 
¥ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| JOHN J. SMETANA
X Akiu dpecici lis tas
¥ TEMYKIT MANO U2RASA.
X 1801 SOUl H ASHLuAISJO A VE,
V Kampan 18-tOM gatvės Ant J'UH’h Aptiekus 2-ra« aarilaa. 1 
A Valandoa: nuo u ryto iki V va. Nedaliomis nuo i) ruto iki 12 «i«»a< | 
¥ . Tel. Canal 5335. 1

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biri
as. 526 So. Dearborn St., Chicago 

reikalauja:
2 dažu dirbtuvėj
2 prie jrankiti dirbimo
2 mohlerių
(i molderio
I kurpiaus
I prie spaustuvės darbu
1 mašinisto
I I prie karu taisymo
1 prie (iordon l'\ derio
I prie geležies darbo
1 i nžii) ieriaus
I stiklo d i rbt u v ė j
1 ska rdžiaus.
Taipjau daugelio darbininkų 

mntninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 mėly, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
ųasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
matų c te.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

PARSIDUODA namas su groser 
ne, \ iela del bučernės, arti lietuviš
kos bažnyčios ir bulvaro, medinis 
namas, 3 mėnesiai kaip statytas, 
guzas, elektra ir maudynė, 79x21, 
aukštas cemento beizmentas. Par- 

ž grynus pinigus. Didelis 
uoselio. Kaina 6500 dol. 

uz viską, $4,000 grynais pinigais, o 
$2500 morlgačiais. Parduodu lodei, 
kad nemoku lietuviškai. Alsišauki-

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS: 3103 So. Halsted 8tr««t.
Tek Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2- 5 ro pietų ; 6—9 vakar*.

GYVENIMAS: 3341 So. Union Ay»
Tel. Yards 587.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimu

REIKALINGA— 5 mūrinių namų 
nuo 2K iki 6 tūkstančių, apielinkė- 
je tarp 31 ir 35 ir tarpe Halsted ir 
Wallace gat v. Turintįs panašius 
namus šioj apygardoj ir norintis 
juos parduoti — doukite mums ži
nia.

A. PETRATIS and CO.. 
751 W. 35th gatvė, kampas 
Padarome paskolas ant 1 mo i 
mortgage. Inšiurinam.e turtą 

NOTARY PUBLIC

PARSIDUODA — Halsted Street 
Bargenas, medinis namas ir 3 fialai, 
didelis tvartas, 2o pūdų pločio, ren- 
dos iteša $504 į metus; — mūrinis 
4 fialų už pigią kainą, Halsted gat., 
arti 32-ros, landos $540 į metus, šie 
yra didžiausi •pigumai ant Halsted 
gatvės. Patirkite.

17. E. Eeeiiey. • 
3108 Wallace si.', Chicago, HI.

■ SANBORN COMPANY ■
===== z C-o Lithuanian Colony director ==
i i ■ ■ - f- - ‘ * 'T'l

g EAGLE RIVER, WIS.
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RŪKALAI JAMA 25-30 paprastų 
durbiniiikij. A įsišaukite:

Rolles and Rogers,
131 W. Kenzie St., and La Salle SI.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
• KORESPONDENCIJJNTS SKYRIUS.— Kiekvienas rah ilmokti 

ANGLIŠKAI labai greitai »avo namuose iš lekcijų #utebyfc| 
ypač .tam tikslui. Sis kursas yra labai paranKVs kiekvienam, 
kuri# nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoi l*n- 
kytie# i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, »itm- 
čianie gražiai iliustruotą, bu daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAJ. Rašyk laišką tuojau#; indėk dvi markes pri#iuntim®l 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t musq mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tari
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradtiamok»lh| 

Igreitam Umokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanti*m* 
turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viaka# aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th Bt.

Laišku# ndresuokit: American Sclwoi of Languages, 1741 West 47th St., Chicag*,

RARGLXAS. 280 akrų farma, 161 
iriamos, likusi miškas ir ganykla 
<0 galviju. 5 arkliai, 30 kiaulių, vi

• visos mašinerijos 
namo arba parduo 
linuoja $2.50.
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