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Amerikos /#«hinlal lai
vai bus apginkitioli

$100.000.000 reikalaujama tam tikslui

Svarbus angly laimėjimai 
Francijoj

Vokiečiai siunčia kareivius Holandijos 
pasienin

Laconia milžiniškas angių laivas 
paskandintas

KutTLAmara vėl anglų rankose
S100,000,000 APGINKLAVI
MUI PIRKLYBINIU ŠIOS

WASHINGTON AS. vas;>- 
rio 27. —Vakar atstovas 
F lood, u ž ru bež i n i u re i k a 1 ų 
komisijos pirmsėdis, įnešė 
atstovų butan rezoliuciją, 
kuri autorizuoja Sus'. Vals
tijų valdžią apginkluoti pi r 
k I y b i n i u s i r p a s a ž i e r i n i u s 
šios šalies laivus, apsigini- 
mui nuo užpuolimo vokiečių 
subrnarinų. Rezoliucija au
torizuoja valdžią 
ir kitokias priemones tam ti
kslui. Kartu su autorizavi- 
mu valdžios apginkluoti lai
vus r ezo I i u c i j o j re i k a 1 a u j a - 
ma, kad kongresas paskirtų 
8100,000,000 tam reikalui.

DIDELI ANGLŲ LAIMĖJI
MAI FRANCIJOJ.

LONDONAS, vasario 27- 
— Anglai besigrumdami su 
vokiečiais Francijoj, Somme 
fronte, įsibriove gilyn j vo
kiečių tranšėjas jau daugiau 
kaip dvi myli vienuolikos 
mylių fronte. Taip skelbia 
ofeialis anglų kares štabo 
pranešimas, išleistas vakar 
naktį.

šis vokiečių pasitrauki
mas yra didžiausias nuo to 
laiko, kaip vokiečiai apsisto
jo tose vietose, kur dabar ra
ndasi mūšių linija.

Vokiečiai pasitraukė po 
priedanga miglos, anglams 
nematant.

Anglai užvaldė Pys, Serre, 
Miraumont ir Petit Mirau- 
mont, o taipgi garsųjį Butte 
de Warlencourt, kurs buvo 
arena karščiausių mūšių vi
soj karėj.

Anglai mano, kad neužil
go jie priversiu vokiečius pa
sitraukti ir iš Lupaume, vie
nos svarbiausių tvirtovių vi
soj vakarinio karės fronto 
musių linijoj.

Vokiečiai gynėsi atkakliai, 
bet turėjo traukties. Pasi
traukdami vok iečiai atidarė 
Velia link tų pozicijų, kurių 
linkui jau nuo senai anglai 
verzcsi.

Anglai praneša, kad jie 
dar nesustojo ir kad jie dar 
vis varosi pirmyn.

VOKIEČIAI SIUNČIA AR
MIJĄ HOLLANDIJOS 

PARUBEŽIN.

WASHINGTONAS, vasa 
rio 27. Anglų laimėjimai 
pastarosiomis dienomis va
kariniame fronte aiškinami 
tuo, kad vokiečiai ištraukę 
nemažai kareivių iš Franci- 
jos ir pasiuntę Holland i jos 
parubežin. Todėl tai sako
ma, vokiečiai ir traukiasi 
prieš anglus vakariniame

nebegalėdami

DAR VIENAS MILŽINAS 
PASIŲSTA JURŲ 

DUGNAN.

NEW YORKAS, vasario 
27. — Aplaikyta žinių, kad 
Cunrad linijos pasažierinis 
laivas Laconia paskandintas.

Laconia buvo vienas di
džiausių anglų laivų. Laco
nia int 18,099 tonų. 270 žmo
nių, važiavusių laivu Laco
nia, tapo išsodinta ant sau
sumos vakar naktį. Kiek pa
tirta, žuvo du žmonės.

Laivu Laconia važiavo ke
letas amerikiečių. Jų, regis, 
nė vienas nežuvo.

Praneša m a, k a d La c o n i a 
buvo torpeduotas be perspė
jimo.

P a s k a n d i n i m as 1 a i v o L a - 
conia bene bus tik anglam 
skaudžiausiu smugiu, ku
riuos užkirto jau vokiečiai 
nuo pat 1 dienos vasario, t.y. 
nuo to laiko, kad vokiečiai 
pradėjo aštriąją subrnarinų

KUT-EL-AMARA VĖL ANGLŲ 
RANKOSE.

LONDONAS, vasario 27. ....
Kut-EI-Amara, svari)! tvirtovė 
Messopotamijoj, vėl perėjo į un- 
glą rankas. Turkai Tigris upes 
apskrity] traukiasi visu frontu 
Baghailah linkui.

ARGENTINOS RESPUBLIKA 
KVIES KARIAUJANČIUOSIUS 

TAIKYTIES.
BUENOS AIBES, vasario 27 
Eiqa gandas, kad Argentinos 

respublikos saldžia ketinanti at
sišaukti i visas Pietinės Ameri- c.
kos respublikas, idant bendrai 
dar sykį pasiūlijus karinujan- 
tienisienis taikyties.

KAIP REIKIA KOVOT SU 
MAISTO BRANGUMU.

WASHINGTONAS, vasario 
27. — Atstovų buto posėdyj, 
kuomet svarstyta maisto bran
gumo klausimas ir kalbėta, jog 
reikalinga padaryti tyrinėjimai 
brangumo priežasčių, atstovas 
Londonas (socialistas) užrciške, 
jog nėra reikalo ilgai tyrinėti 
dalyką. Jau senai žino, kas no
ri, kodėl maistas brangus. 
Jisai nurodė, kad maisto 
kainų sumažinimui reikalin
ga, kad tuojaus rytoj kongresas 
paskirtų penkis, ar dešimtį ar 
daugiau milionų dolerių val
džiai, idant už tuos pinigus bu
tų supirkta maisto ir padėta jį 
pardavinėti žmoniškomis kai
nomis. (ii jeigu tuo budu ne
galima butų žmonėms pagelbė
ti, valdžia turėtu konfiskuoti 
visą, esantį šalyj, maistą ir už
mokėjus už jį vertelgoms, ką 
jis yra vertas, pradavinėtų gy
ventojams prieinamomis kaino
mis.

MOONEY NUTEISTAS PAKO
RIMUI.

SAN F BANCISCO, Cal. Tho
mas J. Mooney, apkaltintasai 
sąryšy) su bombos ekspliozija, 
atsilikusia San Francisco pre
paredness parodoje, nuleistas 
pakorimui. Nužudytas jisai bus 
San Ųueslin kalėjime, gegužio 
17 dienia. 4.

Vyriausias teisėjas Franklin 
Griffin atmetė Mooney apgynė
jų prašymą paskirti išnaujo 
Mooney’o bylos nagrinėjimą.

Moonev mirties- reikalavo 
stambusis San Francisco biznis. 
To biznio atstovai dabar džiau
giasi, kad jiems pavyko atker
šyti savo priešui, kurs ne sykį 
vadovavo pasekmingais darbi
ninku stri įkais, c

Tokis pat kaip Mooney’o liki
mas laukia dar tris ypatas, kal
tinamas tuo pačiu suokalbiu, ką 
ir Moonev.

STREIKAS KRUPPO DIRB
TUVĖSE AUGA.

MAASTRICHT, Ilollandija.— 
Aplaikyta daugiau žinių apie 
streiką Kruppo amunicijos dirb
tuvėse, Essene. Anot tų žinių, 
streikininkų skaitlius jau siekia 
10,000 žmonių. Streikas tečiau 
apima vis didesnes darbininkų 
minias.

GRAIKŲ ARMIJA PERKELTA 
Į PELOPONNĘSS’Ą-

ATI IENAI, Graikija — Grai
kų generalis štabas paskelbė, 
kad pildydamas talkininkų rei
kalavimą štabas perkėlęs 15.800 
kareivių, 4,200 arklių ir mulų, 
313 kanuolių, 155 kulkosvaidžių, 
140,000 šautuvų ir 133,000,000 
šovinių į Peloponness’ą. Perke
liama ten dar ir daugiau viso
kiu kares reikmenų.C L

ATPIGO CIBULIAI.

NEW YORKAS. Ačiū boi
kotui čia atpigo biskį cibuliai. 
Bluvių kaina tečiaus nenupuola.

TOLEDO, Ohio. — 50 darbi
ninką, važiavusių darban, su
žeista, kuomet gatvekaris apvir
to. Daugelis sužeista mirtinai.

A NO UITA, Me. —Guberna
torius Milliken pasirašė po re
zoliucija. sulig kurios bus pa
duota visų valstijos rinkėjų iiu- 
balsavimui klausimas, ar sutei
kti tos valstijos moterim balsa
vimo teises.

Šiandie pirmieji rinki
mai (primaries). Soci
alistams tie pirmieji ri
nkimai neturi reikšmės, 
nes jie savo kandidatus 
jau turi nominavę. Bet 
kas dalyvautų ir šiuose < 
rinkimuose, balsuojamo 
se vietose reikalaukite 
būtinai socialistų kan
didatų listo. i

Balsuojamo^ vietos at
daros nuo 6 vai. ryto lig 
5 po pietų.

NEW YORKAS — Morgano 
firma paskelbė, kpd dar $9,000,- 
000 auksu atsiųsta iš Kanados į 
Suv. Valstijas. Išviso gi nuo 1 
dienos sausio šiiį metų iš Ka
nados Morgano firmai atsiųsta 
auksu $152,000,000.

30,000 KAREIVIŲ PAKLOJO 
ANGLAI.

BERLINAS, vasario 27.— A- 
nol turkų pranešimą, paskutinią 
dieną mūšiuose Tigris fronte 
anglai netekę 30,000 kareiviu ir 
oficieriu.

WASHINGTONAS, vas. 27 
Vakar oficialiai paskelbta, kad 
72 amerikiečiai suimti nuo lai
vo Yarrowdale, tapo paliuosuoli 
vasario 10 d.

$1,000 Už SUBMARINOS 
PAVEIKSLĄ.

FLINT, Micn.^ vasario 27. — 
George Humphrey pasiūlijo du
oti $1,000 larn/hls parodys jam 
paveikslą vokiečių submarinos 
Deutschland, kuri dabar, kaip 
kalbama, randasi draug su ki
tomis pagan tomis vokiečių sub- 
marinomis viename Anglijos 
uostų. Paveikslas turi būti nu
trauktas toje vietoje, kur Deu
tschland randasi. Humphrey 
savo pasiulijimu nori parodyti, 
kad kalbama submarina nesu
gauta ir kad lodei josios paveik
slo jam nesuteiksią.

VOKIEČIAI NETEKO 
KALIOŠŲ.

HALIFAX, N. S., vasario 27. 
Anglijos činovninkai numovė 
kaliošus vokiečių diplomatų, 
grįžtančių su Amerikos amba
sadoriumi von Bernstoyff’u iš 
Amerikos namo. į Vokietiją. 
Mat kaliošai yra guminiai, o gu
ma skaitosi kontrabanda.

Gerai dar, kad anglai nepa
skaitė kontrabanda ir drabužių, 
kuriuos vokiečiai dėvi, o tai 
tiem vargšam plikiem butų pri
siėję parkeliauti Berlinan.

VOOKIEČIŲ LAIVAI 
APŠAUDĖ ANGLIJOS 

MIESTUS.

LONDONAS, vasario, va
sario 26. — Vokiečių torpe
diniai laivai bombardavo 
Anglijos miestelius Dreadd- 
stairs ir Margate. Viena 
moteriškė ir vaikas tapo už
mušti, dvi ypatos sužeista. 
Du namai apdaužyta.

5 LAIVAI PASKANDINTI.
Vakar paskandinta pen

ki laivai 22,579 tonų intal- 
pos; išviso nuo vasario 1 d. 
jau paskandinta 177 laivai 
436,971 tonų intalpos.

ROANOKE, Va., vasario 
27. — Mirė Mrs. Mathew 
Mausy, prez. Wilsono pačios 
sesuo.

Kunigas Ežerskis 
pateko bėdon.
Buvęs pasilaikęs $50, 

aukotus Tautos Fondam

Einąs iš Valparaiso, Ind., 
laikraštis The Evening Mes
senger, vasario 14 d. š. m. 
numeryj praneša, kad “tūlas 
kunigas Ežerskis, gyvenąs 
Chicagoj”, atsidūręs kėbla- 
me padėjime, kuomet vienas 
Valparaiso moksleivis paė
męs jį nagan už nudangini- 
mą tam tikros pinigų sumos.

Tasai Valparaiso univer
siteto moksleivis — K. Mon- 
tvida. Būdamas kadaise 
Chicagoj jis davęs kun. E- 
žerskiui 50 dolerių, prašyda
mas jo, kad tą sumą jis pa
siųstų Tautos Fondui kaipo 
auką del karės nukentėju- 
siems Lietuvoj sušelpti. Ku
nigas Ežerskis betgi tų pi
nigų nepasiuntęs. Aukoto
jas dabar tą dalyką atidavęs 
j advokatų rankas.

(Apie šitą K. Montvido 
Tautos Fondui auką, kurią 
aukotojas buvo inteikęs ku
nigui Ežerskiui, lietuvių pa
rapijos klebonui Cicero, Iii., 
Naujienų Redakcijoj yra 
priduota visa istorija kartu 
su originaliais užinteresuo- 
tųjų žmonių dokumentais. 
Ji bus išspausdinta artimiau 
siuose “N-nų” numeriuose.)

MANOMA, KAD TYČIA 
PASKANDINTI HOLLAN

DIJOS LAIVAI.

LONDONAS, vasario 27. 
— Anglai mano, kad vokie
čiai tyčia paskandinę septy
nis Hollandijos laivus. Jie, 
anglų nuomone, norėję tuo 
iššaukti Hollandijos pasip
riešinimą, idant paskui ga
lėjus užpulti Hollandiją, kaip 
karės priešą, ir pasipelnyti 
esančiu ten nuilstu.

Vienok tai anaglų — vo
kiečių priešų — nuomonė, 
ir todėl anglams negalima 
daug tikėti.

28 AIRIAI AREŠTUOTI
BE KALTĖS PRIRODYMO

LONDONAS, vasario 27. 
— Vėl ėmė smaugti anglai 
airius. 28 airiai areštuota 
be jokio prirodymo jų kaltės, 
pasiremiant vien tuo, kad y- 
ra įstatymas, pavelijąs val
džiai karės laiku sulaikyti 
nužiūrimas ypatas. Delei 
tokių Anglijos valdžios pasi
ūgimų Airijoj gali kilti vėl 
revoliucija.

$6,000,000 REIKALAUJA 
PAGELBĖTI ALKA

NIEMS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 27. — Senatorius Borah 
įnešė rezoliuciją kongresai! 
reikalaudamas, kad kongre
sas paskirtų $6,000,000 pa- 
gelbai tų žmonių, kurie ypa
čiai kenčia delei gyvenimo 
reikmenų brangumo.

Ne šešių milionų dolerių 
reikalinga, bet uždraudimo 
išgabenti maistą svetur. Tik 
tatai palengvins šios šalies 
gyventojų kovą su brangu
mu.

Karė grūmoja šiai šaliai.
Santykiai Amerikos su Vokietija yra jau pertraukti* 

Valanda labai rusti, kjekvieną dieną laukiama paskelbia 
mo karės, jeigu šidS’salies žmonės — piliečiai nepakelsi 
galingo protesto balso. Kares apskelbimas arba neap- 
skelbimas pilnai turi priklausyti žmonių valiai.

Seredos vakare ĮVYKS VIEŠAS DIDELIS SUSI
RINKIMAS ČERNAUSKO SVETAINĖJ, 1900 S. Union 
Avė. šiame susirinkime kalbės advokatas K. Gugis ir J- 
Gubavičius.

Atsilankykite visi, kuriems tik rupi sulaikymas šios 
šalies nuo įsivėlimo pasaulio karės pragaran..

Pradžia 7:30 v. vakare. Rengėjai.

Iš Darbo Lauko.
Janitorių apvaikščio- 

jimas seredoj
Kadangi šiandie yra diena no- 

minaviino kandidatų į miesto 
valdininkus ateinantiems rinki
mams, tai miesto valdžia nelei
do janitoriams rengti apvaikš- 
čiojimo šiandie. APVAIKsčIO- 
JIMAS TODĖL ĮVYKS RYTO 
(28 VASARIO). SUSIRINKI

MO VIELA — 204 RANDOLPH 
ST., PRADŽIA APVAIKsčIOJI- 
MO 2 VAL. PO PIETŲ. (Gali
ma susirinkti ir adresu: 230 N. 
Clark st . o iš čia streikininkai 
nuves nežinančius i vietą, nuo 
kur apvaikščiojimas prasidės).

Draugai ii’ drauges streikinin
kai, jums jau buvo nurodyta ne 
svki, kokia svarbą turės musu • 4, C C 4.
apvaikščiojimas. Todėl nebe
aiškinsiu to dalyko daugiau, l ik 
priminsiu, lik paraginsiu dar 
sykį jus atsilankyti apvaikščio- 
jiman, neužmiršti ii’ atsivesti 
kuodaugiau žmonių su savim.

Lietuves moters ir vvrai, v- . v
pač mot( rs, Bangelis jąsą pasi
žadėjo! pasidarbuol tam, kad 
tas musu apvaikščiojimas išei
tą juoįspudingesnis, juodides- 
nis. Taigi išpildykit savo pri
žadus, atsiveskit su savim ma
žiausia bent po tuziną draugą ir 
draugiu! Streikininkas.

DARBININKAI JAU LAIMĖJO.

Smagu pranešti, kad strei
kuojantis Chicagos janitoriai, 
janitorės ii- langą bei grindų plo
vėjos ir plovėjai jau turi laimė
jimą. Skebai, dirbusieji 5-sc 
budiukuose, prašalinti. Tų na
mų administracija pilnai pripa
žino janitorių uniją ir išpildė 
unijos reikalavimus. Laikyki
tės, streikininkai ir streikinin- 
kės, ir jus reikalavimai galu ga
le bus išpildyti.

Streikininkas.

SAN FRANCISCO, CaL, vas. 
27. — Valstijos industrijinią ne
laimių tyrinėjimo komisija pa
skelbė raportą, iš kurio matyt, 
kad 1915 metais buvo 7,954 su- 
sižeidimai darbininkų nuo par
puolimo ant žemės. Iš to skait- 
liaus 67 užsimušė, 91 sunkiai su
sižeidė, o 7,796 lengviau susižei
dė. Daugiausia susižeidimą at
sitiko nuo parpuolimo ant ko- 
pėčią, arba netikusią laiptų na
muose, kur darbininkai gyvena.

HARI FORD, Conn., vasario 
27. Apie du šimtu darbinin
kišką organizaciją atstovą krei
pėsi į valstijos legislatures tei
sią komisiją, reikalaudami, kad 
istalvme, kuriuo norima suteik- 4 4
ti darbininkams atlyginimą už 
sužeidimus, ištikusius juos dar
be1, butu indėta ir reikalavimai, 
idant atlyginama butų jiems 
taipgi ir už taip vadinamas pro
fesionales ligas, arba 
darbininkai pagauna 
kenkiantį sveikatai darbą.

dirbdami mą moterų.

NEW ORLEANS, vas. 27. — 
šešios didžiųjų vietos krutamų- 
jų paveikslų namai pripažino 
uniją.

HARRISBURG, vasario 27.— 
Valstijos kasyklų departamen
to isakvmu darbo laikas darbi- c •
ninku, dirbančiu kasyklose prie 
iškėlimo augliu augštyn iš po 
žemės, aprubežiuotas 8 valando
mis dienoje*.

SUSIMAŽINO DARBININKŲ 
MIRČIŲ SKAITLIUS.

PHILADELPHIA, vasario 27.
Ačiū tam. kad čia tapo pri

imtas Įstatymas, reikalaująs at
lyginimo elarbininkams, sužeis
tiems elarbe*, skaitlius nelaimin
gą atsilikimu su darbininkais 
dirbtuvėse* labai sumažėjo. Mat, 
same’ytojai, nenorėdami mokė
ti atlyginime) sužeistiemsiems 
dabar stengiasi iutaisyti priemo
nes, kurios apsaugoja darbiniu* 
kus nuo nelaimių.

MOTERŲ PENSIJŲ 
ĮSTATYMAS.

SACRAMENTO, CaL, vasario 
-7. — Senatorius M. Carr įnešė 
valstijos legislaturon bilių, kurs 
re ikalauja, kad moterims, kurių 
vyrai pasimirė, o jos pačios ne
turi iš ko auklėti savo vaikų, 
butų duota pinigiška pagelba iš 
valstijos ižde). Pagelbos Carr bi- 
li u s reikalauja šitaip: motinai, 
kuri turi tik vieną kūdikį, turi 
būti išduodama $15 mėnesyj; 
motinai dviejų kūdikių—$25 
mėnesyj, trijų $35, keturių $40, 
ir penkių ar daugiau — $50.

NORI PANAIKINTI 
NAKTIES DARBĄ.

SAN FRANCISCO, CaL, va
sa rio 27. — Duonos išvežiotoje 
unija pradėjo kovą, kad panai
kinus išvežiojimą duonos iš ke
pyklų į krautuves ir šiaip ėmė
jams nakties laiku, kaip kad iki 
šiol būdavo daroma. Jie sako, 
kad duoną galima tokiu pat pa
rauk u mu išvežiot dienos laiku.

KANSAS CITY. — Vienoj mo
kyklų ant lentos kreida buvo 
parašyta: “Kam stot kariuome
nėn? Jum nėra ko laimėti ir už 
ką gyvastis aukauti. Ąš atsisa
kau užmušti brolį mano ir slėp
ti pirštus bile kokios vėlia
vos kvolduosc.”

Apie tą užrašą patyrė valdžia 
ir pradėjo daryti tyrinėjimą.

STREIKAS RYME

RYMAS, Italija. — Kilo gaU 
vekarių darbininkų streikas, 

j Streiko priežastis — tai pro
testas prieš siluntimą gatve- 
karių darbininkų karės fro

ligas, ką ntan, o jų vietosna paskyri-



PREZ. WILSONAS 
KONGRESE.

Maksim Gorki.

JReikalavo, kad kongresas 
įgaliotų jį veikti sulig jo 
nužiūrėjimo kryzise su 
Vokietija.

Romantikas
užėmė jam burna taip stipriai 
kad krūtinėj širdis nustojo pla
kus ir nebebuvo gulima kvėpuo
ti.

Kaip jums negėda, Foma?

(Pabaiga). išeinu, — susiraukus a’sa
kė ji linguodama ranka.

reiškiantį, balsą. — Juk tai... 
baisu, klausykite! Tai niekšy-

Šalyj grabo bą.o mažas pil
kas šuo, ir kuom bubnininl.as

Foma Varaksi’as su 
vargu nusiėmė kepurę,

šuo su-

Reikalavo įgaliavimo apgin 
kluoti pirklybinius Suv. 
Valstijų laivus ir pinigų 
tam tikslui.

bendrumą.

smenga į sieną

mano,

mergina

kareivius, drebėjo nuo šalčio, 
kuris skverbėsi : krutinę ir ma- c

mas:
— Kodėl gėda?

WASHINGTON AS , vasa
rio 27. — Vakar prezidentas 
Wilsonas ir vėl pasirodė be
ndrame konglreso-senato ir 
atstovų buto—pasėdyj. Wil-

skubaus suteikimo jam ga

kejimą, kad jam nepriseis 
pavartoti ginkluotos spėkos,

greso suteikti jam galę ap
ginkluoti Amerikos pirkly-

tas priemones apgynimui,

šių, o paprastai sakant — 
lobių Amerikos kapitalistų. 
Wilsonas be to reikalavo ir 
paskyrimo pinigų, kurie bus 
reikalinga apginklavimui.

Senatorius Simmons, pi r- 
msėdis senato finansinės ko
misijos, užreiškė, kad jisai 
manąs, jog $500,000,000 tam 
tikslu i u ž tek s i ą i š p r a d ž i os.

ma busią pridėti prie esan-

kaJaujančio keleto šimtu mi- 
lionų doleriu armijos reika
lams.

Nėra abejonės, kad kon
gresas ne tik suteiks Wilso- 
nui įgaliojimą veikti sulig jo 
nuožiūros, bet kad ir reika
laujamus pinigus paskirs.

Wilsono kalba išklausyta 
tyliai. Pabaigoj buvo aplo
dismentų. Bet matėsi ir te

pritarė šiam naujam Wilso
no žingsniui.

Tuoj po to, kaip Wilsonas, 
pasakęs kalbą, apleido kapi- 
toliumą, atstovų buto užru-

sušaukta konferencijom Se
natorius Stone, senato 
užrubežinių reikalų komisi-

ir senato komisija tuoj bus 
sušaukta tarybom

OTTAU IR DARBININKŲ

Gompers, Amerikos Dar

bankete, kurį parengė poli-

užreiškė, kad ne tik

k os darbininkai pa r e m s i ą 
prezidentą. Girdi, jisai dar
buojasi, kad nedavus įsivel
ti karen Suv. Valstijoms, bet

kų klesa neatsisakysianti 
suteikti Amerikos valdžiai 
pagelbos.

Laimė dar tik, kad darb
ininkai mano kitai]), negu 
Gompers.

CHICAGO, vasario 27. — 
Daugiau 127,000,000 svarų 
mėsos randasi šiuo laiku 
stocky ardų sa n d ėl i u ose. O 
žmonės badą kenčia.

PHILADELPHIA vasa
rio 27. — Prasidėjo tyrinėji
mas, kaip stovi dalykai su 
garsiojo Harry K. Thaw 
protiškais gabumais, ar tik 
jis gaidukų neturi galvoj.

non, bet ne tuo galu, 
dęs dantimis sušlapintą

rosą ant žemes, paklausė

Tuomet Foma

žinoma, labai... lai

m

'imi

Kuomet aš kalbuosi su ją

ru link...
c

Tu, vein 
sumanei ?

lu eile

ma.
Juokeli ris!

Juk tu

sumaniau,

movas išeidamas iš

ne

kambario.
ir svajonių

manė Va

simus. .Aplink ją 
žmonės, draugai, ir ji

Paskui ištrėmimas, 
tikrai bus, ištrėmimas!

muose miškuose

gas viena po kilai.

me

sėlius.

Lėliu te

jum

tai jau

už šviesesnę ir geresnę žmonių

lėlaidia esti raudona, kuri pri
mena senovės laikus, kuomet 
užgimė pas žmones pirmos vai
kiškos mintis, kuomet atsirado 
gyvenime apibendrinanti žino-

Foma nemėgo

ko gerinusį savo švarką, kurio

davo iki ausų; užsivilko baltus
marškinius ir pasirišo raudoną 
kaklaraištį. Iškėlęs kaip gali
ma augšciau pečius, jis nutrau
kė pas Liza.
ma

Buvo saulėta žiemos diena.

drąsindamas Foma ir šnabžde-
4. C

damas jam reikalingus žodžius, 
kuriuos jis pasakys Lizai. Snie
gu apdengtos telegrafo vielos

tine ir... pačia. Diena buvo tik
rai maloni, šviesi.

— Ach... tai jus! —- pasakė
Liza, atidalydama duris.

- - Parėjote ar išeinate? — pa
klausė Foma šypsodamos ir tvir-’
tai spausdamas jos ranką. neregiamas pribėgo

ir neramus.
Gali būti, jaučia!

Tuojau aš tamstai paaiškin-
siu, Kodėl as linksmas, - gani 
gale ištarė Foma ir paprašė: —

nenoredama atsisėdo priešais jį:

Foma pasilenkė linkui jos,

iš uo
nu

sumostega-

Liza, šypsodamos.

žinomas kelias.

u-

mažais

Foma, artindamos prie jos.
N-ne! Kas tai ka] 

nas?

tonai jus ir aš! Mums pri
klauso teisė komanduoti likimu

a

j uokdamos.

mus, mane ir visus, — eikite 
pas mus, su mumis iki pilno su
siliejimo !

kad per jos veidą parbėgo sche

- Nesuprantu! — traukyda
ma pečius^ kalbėjo ji. — Tai 
pats savaimi suprantama... žino
ma, aš su jumis... jeigu jau... 
Kodėl ius kalbate tai? Kame

- Pats savaimi suprantama!

ir žinojau... Žinoma, jus — jus

Kur? — neramiai paklausė

pirštus.
ne viena

Jos balsas skambėjo pil tai ir

tai ir greit paaiškino:
- I ž manęs., su manim ap

sivesti! žinote, kokis mudvie-

ki bus šventė...
Stovėdamas priešais ją ir n o 

sloguodamas rankomis, jis pra 
dėjo piešti busimą gyvenimągyvenimą.

ir tolinasi nuo jo.
—Viešpatie kokios Nesąmo

nės! — išgirdo vis Lizos balsą.
Koki paikystė!

Foniai pasiiodč, kad kas tai 
prie jo -ir

viena ranka kasa, o ki-a, tary
tum, stūmė nuo savęs orą ir Iv-

ti manyj tik mote rį...

sdamas rankas:
— Kode! gi?... Aš ne m o 

terį, bet aplamai . kai]) žmonės 
mes su jumis. .

klausė jinai.

jus mane įžeidei;

ko neniatydanic •

nai manė:

svarbu ?

Kode!

uz ausų. 1 n tė

nie

Ir ko-

•i mo-
C bu-

Laidojo kareivį, keturi vy? li
kai sutartinai m ščYgrabą priež

skarelėmis ir

J-U=O=K-A-I
KOL SUSIPRATO.

i 

lės £>‘ ne-
galiu.

—Ak, kalbėk k i kita.

Nevydonas.

ir

Pati: Ką tu, Jonai
lum, jeigu aš numirčiau?

ir tu, jei našlė pasitiktum.
Pati: — O, tai tu toks!

Jo vertė.

--- Well, dabar jis vertas pen
kių tūkstančių dolerių.

SI Tel. Canal 2118 1 A

S Dr. A. L Yuška |
Gydytojas ir Chirurgas @ 

® 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill.

rjyig g B0 a P aw
nn

B» .1 Ui I C1J ; 0.111 Cllr I <n< I (O I C> I GB I C3) J <B Į O I dr : MH I Įp I tD 2 cd :

I Aprūpink Save Aprūpink I 
Savo Ateiti

t Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams ■ 
I nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne- g 
? reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau- ♦ 
® sias laikas pirkti ūkę. f
J Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, f 
| su trobomis ir su visais in taisymais; taipgi ir neiš- 0 
| dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. ■ 
g Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 1 I pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- į 
■ goję; išmainau į farmas, arba farmas į namus. J 
I Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- J I kai arba laišku. 1

F. KIBORT
613-616 Teutonic Building, 179 W. Washington St.

CHICAGO, ILL.

$5 Spacialiai $5
Šis apgarsinimas yra geras už $5.00 
de] bile kurso imamo šiame įnėncs- 

syje Musy Mokykloje.
Musų sutema ir ypatil- 

. P J kas mokinimas padarys 
JhfL jLA Jus iinovu u trumpa lai-

turimo didtiausios 
/u ir geriausius kirpimo— 

fl! designing ir siuvimo sky-
rius, kur mes suteiksim* 
praktišką patyrimu kuo- 

■ffižiTl met j ų* mokysitės.
Ky5vi Elektra varomos mali- 

nos mu*’* siuvimo aky- 
!>Sj Pi Huose.

g IIfI G14 Jus esate ulkvieiiamJ
* aplankyti ir pamatyti
_____ „. mU8U mokyki* bile lai

ku — dieną ir vaaarai* ir gauti specialilka) 
pigia kaina laike iio mėnesio.

P strėnos daromos pagal Jųsų m Įsrą — b ils 
staiMa arba dydiio, 11 bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA, principal**,
118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 

Prieš Cit v Hali

Pranešimas
Pranešu bučeriams ir visiems biz

nieriams, kad neduotumčt ant ma
no vardo, Kazimiero Jonušo, dėlto, 
kad mano moteris, Marijona Jonu
šiene, pabėgusi nuo manęs jau 3 mė
nesiai. Kiti biznieriai ateina pra
šyti užmokesčio, bet negauna dėlto, 
kad aš nežinau, kur ji yra.

Duodu savaitę laiko, o jeigu ji

dų ant persiskyrimo, nes man daug 
nemalonumo ji padarė. Taigi ateik 
atsiimti drabužius “inšiurins” ir 
draugystės raštus, nes aš jau nebe
moku, o jeigu kas žinote, tai pra
neškite jai ir bus už tai atlyginta.

KAZIMIERAS JONUŠAS,

fi

Vyrai
VAX Vlllll, 
Visiškai 
Tikrai.

rą, kurie bu

reikalauja gy
dymo ir nesi
rūpino gydy
ti es ateidami

Išgydyti

pas mane. Atmin
kite, nereikia mokėti nė dolerio 
iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja.* Aš gydžiau L’žmiodijimą krau-

rus, Stricter;}, Varicocele, per 20 
metų.

Metodas, kurios suteikia pasek
mes, kuomet kitos metodus ne
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Neatidėliok galėdamas išsigydyti 
-—jums neatleistina.

Pasitarimas dykai.
—ATE IK1T šIAN1) 1EN—

422 SO. STATE STREET 
PRIEŠ SIEGEL COOPER & CO.

i
 TELEPHONE YARDS 2721 J

DR. J. JONIKAITIS £
MEDIKAS IR CHIRURGAS t

3337 So. Morgan St., Chicago o 
Kertė 83-čio PL ir Morgan St. ▼

« MM R R R * 
• RR•K « R

JIEKV1ENĄ dieną, kada tukstan = 
čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
juos pasitinka vaikai, pardavinė- 

jantįs “NAUJIENAS". Darbininkai per
ka ir skaito "NAUJIENAS".
“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moterjs, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 
Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

Skaitykite ir platinkhe “NAUJIENAS”, didi lietuviu dienrašti
“NAUJIENOS

1840 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL.



Prakalba

se žmogus

vakariene.

neišriša klausimo.

t)( ) BANKm as.

*
x eikala

MUSKEGON, MI( H.

gė pasilinksminimo
gana

Jo damos, mato
ma, susirinkusiems paliko. 
Taipjau

Turiu dar paminėti.
m uskc’gon iečiai turi neblogų lie- 

Ir minėtame

lano ir Kazimiero Rudukų iš 
Tauragės.

Du nd u lis, 
badaujančių 
riu širdinga ačiū.

Kazimir Walintclis, 
Bar.

Utarninkas, Vasario 27,1917 N A U J IE N O S,Chicago, fll

a

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Šelpki t Pliiladelphijos 

ctikerninkus.

dinama samaninė

amo u...

?iai. juos

. Tuomet

Musu korespondentų pranešimai

stę ir išpildyt darbininkų reika
lavimus. Kova didele ir sunki, 
sunki tuo, kad mes, darbinin
kai, negaunam paramos nuo 
plačios visuomenės

<'l<f>hone

%&&&?

riuos kalbėtojas
Aukų padengimui surengimo

kė korespon- 
au j ienose

33-čia kuo-

•iai merginos. Mano manymu,
Žmonių susirinko apie 200

Klausimais g
klausimu.c-

pasinaudoti
ir vy

WAUKEGAN, II

Abelnai, pu-

damas trr:
prie sušelpimo badaujančių bro
liu ir seserų anapus vandenyno. 
Nei vieno nesirado, kuris butų 

tam prakilniam su-

BINGHAMTON, N. Y.

g u

bortinius bėgamuosius reikalus.

paduola koletas klausimų, i ku-

Diaiiįijos ir Organizmų Evoliucija
parašė garsus publicistas Arthur 

. J. Karalius.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkmo “Savitarpinė pagelba”.
A t sak y mas H a e e k e 1 i u i. v 

z-.za..“: „ hcv.z.: m i r\____________•_____

10.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.
“N A U

1840 S. Halsted St. Chicago, III.

smart”:

mė jais
Bet ne

mihomeriu. kalbeto-

Aukų padengimui lėšų Surin

. vasario 15,

no ir d. Perkūno prakalbose, 
švento Džimo Sekretorius.

PHILADELPHIA, PA.

Mes vis dar neužmirštame tų
neh
ėiu.

rcvoliueinumas

Liana.' xasario irs a. įvykusia-1 ' *. v
mc 1-mos kuopos susirinkime

su-

meniniu dalykų” mes aline- c. 4 C

lemi“, l ik bloga, kad tie musų

ro atmesti visai ta

skiru žodžiuc c

Nasario 17 d. 1-mos kuopos

įmanomai.
nemažai

Žmonių irgi

Daugiau tokiu koncertų!

šiomis dienomis turėjo pas 
mus ivvkl “didelės-didelės” ir K fc
“įžymios” diskusijos temoje 
“Gaivinti ar laidoti antrąjį In
ternacionalą?” Duobkasiai dir-

nesnaudė. Tik štai nei iš šio nei 
to ėmė iy pairo tos diskusijos... 
Kam jau, bet “laidotojams” tai 
ištikro iki valios nesmagumė-

Kovietis.

BRIDGEPORT, CONN.

iio nr

Turi but organizatorius.
SLA. 51-mos kp. Narys.

SKAITYK IR PLATINK 
‘‘■..“NAUJIENAS.’’

binmkų ir cukraus Irusio. 5000 
cukraus dirbimo darbininku ko- c 
voja už geresnį būvį, didesni

Prašome plačios visuomenes 
gint mus nuo bado, kad tą kovą 
laimėtume. Laimėję, tą kovą, 
mes, susivieniję į vieną darbi-

algos buvo nepakenčiamai blo
gos. Nebegalėdami užsidirbti 
pragyvenimui, pareikalavome 
nuo savo ponų 5c daugiau Į va

inieslų darbininkams gerinti ju

The Receiver
Bell telefono priėmėjų

imtų atskirai. Klausos dūlis nuimta ir di- 
hragma atitraukta i šalį parodymui mažų 

magnetų. Daugiau negu du šimtu pėdų vA- 
rinčs drains. mažiau negu šimtas colių diametre, 
atsargiai suvyniota šilku, apvyniota apie šiuos du

(’arbininkai, nors begin- Supratę žmones didesni reika-

kraus Irusią, savo išnaudotojus, 
rodydami savo solidarumą.

rūmas: įvairių tautų darbinin
kai visi laikomės išvieno; ne
grįšim darban, iki darbdavius

susitarę su savo moterimis it 
vaikais, išėjo į gatves didžiau
siomis miniomis; ir 
smarki kova. Polici 
daužė žmones; liko vie

magneln. x

Maž:i.4 magnetas duoda pradžią diaphragmai 
priekyje nuo .jo virpėjimui^ir lokiu Hudu pagami
na garsų nuo toliau esančio balso.

Telefono priėmėjas \ ra opiausias šiurkščiam 
vartojimui, tūlos jo dalis gali but pal mosuojamos, 
jeigu padeda ant kablio su trankymu; dargi kieta 
guminė makštis 
ta arba sumušta.

vi m us.

no

Mes, 2000 lietuviu
L

musų teologų, kun. Maliausko: 
kiek jis tuksiančių gavo nuo cu
kraus kompanijos už ardymą 
darbininkų vienybės ir už pri-

Kun. Maliausko organas “Drau
gas” ir i ji panašus šlamštai N.

alkanu

mi mus nuo I. VV. W., ir tame 
prieraše šmeižia' ne tik
bet ir pirmeiVitį laikraščius ir 

yves organizacijas. “Dr- 
Ka ta likus” ir “Darbiniu-

manu ji nušovė; mat, ji

nu suviais.
4.

rnoms visi draiveriai, kurio va-1

kompanijos cukrų. Tikimės da-

nepildžiusios žmonių statomų 
reikalavimu, c

Broliai ir sesers! Kurie lik- 
lai užjaučiate mus ir musų da
bartinį padėjimą, remkite mus

uniją, I

'mel
as ir

nuo plačiosios visuomenės, kad 
savo susirinkimuose parodvlu-

lupomis.

pirmeivišk ų

menei tą sufabrikuotą “Draugo

cukraus Irusią ir juodašimtišką

Mes neturim jokių

išnaudoto-
lus. Mi

vienai unijai, o tokia viena uni
ja kaip sykis ir yra I. W. W.,
kuri,

gos visiems darbininkams lai-
* >

Buna ir piketų susirėmimų su

cios, nesilaiko nėkiek

tiems žmonėms.

les šeimynas ir n 
pirktis maisto kad 
nuo bado: kam b;

tas atsisakė prisiimt tąrpininky-

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT RRIDGEPORTO
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

BANK

Presos Komisija.
Pinigus siųskite iždininkui 

(kasieriui): Kaz. Rutkauskui, 
131 Tasker St., Philadelphia, Pa.

Rašl. Jonas Navickas, 121 
(Greenwich SI.

II Rašt. Jonas Gricius, 133

KARĖS IMTINIAI IR PABĖGĖ 
LIAI JIEšKO GIMINIŲ BEI 

PAŽĮSTAMŲ.

Panevėžio pavieto

<). Kri 
mania.

Povilas šilinskis i

linskių paeinančių iš 
sodžiaus, Ak 
cinus, Raseinių

1, Kom. 17102, Deutschland.

Kareivis Povilas Samoška, pa
einantis iš Tauragės, Raseinių

vilų ir Marijonos Vinckaitės, 
Kauno gubernijos, Raseinių pa
vieto. šidlavos parapijos. Mel-

$10 INDeJIMAS DANTIES .. $4.00 
LAIKE VASARIO MĖNESIO

$10 virSunėa .............................. $3.00 iki $4.00
Bridge work ............   $3.00 iki $4.5$

Specialistas Dantų Traukimu

v Tetraukiau 16 dan- 
' tų prie Bostono 

. . Dentistų visai b* 
skausmo Ir augltni 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman. krautuvft, 
<520 Evanston ar.dus .darbininkus su cukraus tru-

didžiausias skurdas ir vargas!
Valstijos ir miesto atstovai-

BOSTON DENTISTS
■’ * liS State 8t.,-Kanapa* A4am«.

Viri Pfacock’a. , prUi “Thfl Fair” krauturi 
" ' ' i, - 4 • • ' • 'k .

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. 
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačio Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų -fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčiu Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3' c už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis

Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 1 po piet. Subato-

Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj. J

“AUDĖJAI
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukila 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.

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

Chicago, Ill.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. . .

AMERIKOS PILIETIS
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S., Halsted Street



ftnm Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
aidžia NAUJIENŲ BENDRO VE inc

Kasdien, išskiriant nedeldienius

iddress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
BHytojy ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
ratili. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
0*Hekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
|Mi rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja

Utarninkas, Vasario ,27,1917

IV “NEUTRALITETAS

30 vai. vakAsmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo

Redakcijos Straipsniai

MELUOJA IR RIJOSI

ANTRU KARTU

Bereikalingas 
strakseįimas.

KAS SU JAIS 
DAROSI?

Daugiau 
rimtumo.

prieš
• net
mes

tuos lai- 
žmones 

Ji mano,

(lysinio 
so Filais 
si n u 
laisves

Jeigu lietuvių tautos laisve 
prigulės n 
toks pat p

is klerikalų organe vii 
skundžiasi, ka< 

graborius padavę 
‘Naujienas

j išlaikomoji kaina
JUcagoje —

savaitėje
Ckicagoje metams $6.00

J. Moonev t 
in.tas born

mcijos, 
Valstijų ūž
ia is ves i’ci- 

{

nesvarbiu 
del tokio 
stovis nc-

patriotizmas” įgijo nerimtą, 
juokingą prasmę daugelio 
socialistų akyse. Nuo tra
gedijos iki farso, mat, yra 
tik vienas žingsnis.

Taigi daugiau apsisvars- 
tymo ir rimtumo, kaip ko
voje su kare, taip ir kriti
koje savo partijos draugų.

prjrodinėti, kad 
buk esanti veid- 

kursto žmones
Gi “Lietuva” kur-

Citur, ne Chicagoje, metams $5.00
Pwsei metų................................$3.00
trims mėnesiams ................ $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Canadoje, metams .............. $6.00
<wropoje, metams .............. $7.00

Girdi, ‘‘Naujin
us galas, jos neatsi- 
Mes tečiaus sakėme

kiekvieno pi- 
au j ienos” ne- 
Reik stebėtis, 

to nesu- 
dis ir pa- 

redaktoriaus

per išnešiotojus 15
Pačtu siunčiant

pusei me-

Daugiausia tie jų užsipul
dinėjimai kreipiama prieš 
“Naujienas”. Mums todėl 
jau daug kartų prisėjo at
remt juos ir protestuot prieš 
negražius “Kovos polemikos 
budus. Išrašinėjome net iš
tisus visokių “Kovos” “per
lų” špaltas, kad jos vedėjai 
galų-galė pamatytų, kaip ne
padorus yra toks jų elgimą
si. Bet niekas negelbsti. Jie 
vis tebevaro savo.

Štai paskutiniame (8-am) 
“Kovos” numeryje vėl užtin
kame krūvų komplimentų

Chica 
nas žmogelis 
prieš jo norą 
apskelbimų į “Naujienas.” Prie 
šito nusiskundimo “Draugo’ 
red. deda tokių pastabų:

Ii su ja pradėt, jeigu ji musų 
argumentų nesukritikuoja, 
o tik smerkimais užsiima?

Bet “Kova” sako, kad 
“Naujienos” nupiešusios Wi- 
Isoną “prakilniu” ir “idea
liu”. Mes norėtume paklaust 
jos :kur tatai buvo? Jeigu 
ji turi omenėje “Naujienų” 
straipsnį, tilpusį 20-ame nu
meryje, tai ji tokiomis savo 
pasakomis visai falsifikuoja 
jo turinį.

Pamatinė minėtojo strain 
psnio tema buvo ne prezide
nto Wilsono asmuo, bet jo 
kalba. Apie Wilsoną rašo
ma tenai tiktai tarp kitko. 
Jam duodatna kreditas už jo 
pastangas ivykint taiką Eu
ropoje (kada jisai matė,

Tos klijentų ap- 
apskelbimus 

i, kur klijentai

“social-patriotizmą”. Kam 
tasai “izmas” nebuvo prikai
šiojamas? ! Rezultate, šian
die pats tasai žodis “social-

charakteristikoje, o jo kal
bos turinio gvildenime. Te
nai mes, ištiesų, radome “i- 
dealių” ir “prakilnių” daly
kų. Bet kokių? Tokių, ko
kių sunku buvo tikėties iš 
galingos kapitalistiškos val
džios atstovo. Taigi,. jeigu 
socialistas butų išreiškęs 
tuos dalykus, tai mes nebū
tume stebėjęsi jais; socialis
to lupose jie butų paprasti. 
Vadinasi, ir čionai nurody
ta prakilnumas tų minčių, 
kurias pasakė prezidentais,

NAUJIENOS
The LithMmSm Daily News

pavojum ir jie privalo kovot 
įsu juo kuogriežčiausiai. Bet 
ta kova neturi iškrypt
žiu. Ant nelaimės, tokių iš
krypimų jau galima paste
bėt nemažai.

Kaikuriuose socialistu su- 
L-

s i r i n k i m u ose buvo svarsto
ma, kokia turėtų but socia
listų taktika, jeigu kiltų ka
rė. Girdėt, kad vienur-kitur 
karštesnieji socialistai siūlė 
tokiam atsitikime pavartot 
visuotiną streiką ir net gin
kluotą sukilimą. Šitokie pa
siūlymai, jeigu jie butų pri
imti partijos, 
daug pakenkti

Bet kapitalistai nori jo 
kraujo. Mooney buvo susi
pratęs žmogus ir smarkiai 
veikė darbininkų judėjime. 
Darbininkų išnaudotojai jo 
neapkenčia, todėl jie ir tyko 
jo gyvasties.

Tik darbo žmonės dar ga
lėtų jį išgelbėt, jeigu jie su
bręstų.

Bereikalingas, vadinasi 
buvo straksėjimas ir berei
kalingi pasigyrimai. Kas 
kitam duobę kasa, tas pats

rai-nors kariaujančia jai pusei, ir 
kovai prieš karę, ir kritikai val
džios. Palieka tuomet tiktai 
“stovėt su prezidentu.” “Stovėt 
su prezidentu”, pasak “Ateities”, 
reiškia “Imti lietuviu.” Tai bent

dejomis, kurias paprastai 
skelbia kapitalistų atstovai. 
Bet ar tai buvo .neteisingas 
nurodymas? Ar pripažini
mas, kad Wilsono išreikšto
sios mintįs yra prakilnesnės 
už kitų buržuazinių politi
kierių mintis, gali kuo ^pa
kenkti socialistams? Juk 
daugelį tų dalykų, kurie ran
dasi toje jo kalboje, skelbia
me mes patįs, socialistai!

Prie to, “Naujienos” pa
žymėjo, kad prezidento iš
vadžiojimuose “yra truku
mų ir silpnų pusių”. Pama
tinis tų silpnumų buvo iš
aiškintas tame-pat straips
nyje; o klausimas apie pri
verstinos taikos Lygą buvo 
atskirai kritikuojamas dar 
sekamuose “Naujienų” strai 
psniuose. Ir po viso to “Ko
va” nesidrovi šukaut apie 
Wilsono “garbinimą”!

Kas del musų nuomonės a- 
pie kongresą, tai nėra reika
lo čionai aiškinti ją plačiau, 
xadangi jos sukritikavimui 
“Kova” nepasakė nieko rim-

šventa pareiga 
liečio. Ir to “j 
gali užginčyti, 
kaip “Naujienos 
pranta, nors šita 
ties “Naujienų 
kailį apsaugojo nuo pavojaus

Kas del “Naujienų” redakto
riaus kailio, tai “Lietuva” paša- 
koja niekus, kadangi politikos 
“prasikaltėliams 
landą

“Ateitis” kritikuoja 
kraščius, kurie ragina 
protestuot prieš karę, 
kad protestai reikštų simpatiza- 
vinią vokiečiams, tuo-gi tarpu 
lietuviai 
nerodvt sav 

•s

nai kariaujančiai 
“būti lietuviais.”

“Naujienų” adresu. Vieno
je vietoje jos redakcija kar
toja (jau kelintu kartu!) tą 
savo negudrų prasimanymą 
apie musų neva “Wilsono 
garbininmą”. Prie to pra
simanymo ji ten-pat prideda 
kitą: buk “Naujienos” “bal
tinančios” buržuazinius po
litikierius, traukiančius į 
karę Suv. Valstijas. Kitoje 
vietoje ta pati redakcija pri
kiša “Naujienoms” “apgai
lestavimą” tų laikų, kada 
vadovavus socialistų judėji
me laikraščių Sandora. Dar 
kitoje vietoje “Kovos” pa
stabų rašytojas sako, kad 
“Naujienos” norinčios svie
tui įkalbėt, jogei susikirti
mai tarp laikraščių paeiną 
tik iš bizniškos jų konkuren
cijos...

Tai dalykai, kurie metasi 
į.akis, tik ant greitųjų per
žvelgus “Kovos” numerį. 
Mažesnių priekabių jau nė 
neminime. Tie įkyrus “Ko
vos” prikaišiojimai, tas at
kaklus jos užsispyrimas di- 
skrediduot savo oponentus, 
vartojant stačiai neleistinus 
polemikoje įrankius, gali iš 
kantrybės išvesti ir kant
riausius žmones.

Pažvelgkime tik truputį 
arčiau į augščiau minėtuo
sius “Kovos” priekaištus.

“Naujienų” nuomonė apie 
socialistų laikraščius ir jų 
santykius buvo išdėstyta ga
na plačiai ir aiškiai. Mes ra
šėme ir kartojome, kad yra 
nenormalis padėjimas, kuo
met socialistų judėjime va
dovauja laikraščiai, o ne or
ganizacija. Bet “Kova” 
tvirtina, kad mes kaip tik 
pageidaują tokio dalykų sto 
vio, ir ji tvirtina tatai, ne
žiūrint to, kad prieš tokį jos 
priekaištą jau mes esame 
kartą protestavę! “Naujie
nos” taip-pat sakė, kad pa
matinė priežastis kivirčų su 
“privatiniais” soc. laikraš
čiais buvo ir yra organizaci
jos pastangos paimt vadova
vimą į savo rankas; jos nu
rodė, be to dar visą eilę ir 
kitų priežasčių. O “Kovos” 
bendradarbis, be jokios pa
stabos iš jos redakcijos pu
sės, tvirtina, kad “Naujie
nos” suradusios vienintelę 
priežastį — biznišką konku
renciją.

Vadinasi, ir vėl aiškiausi 
musų minčių iškreipimai.

Aršesnis tečiaus, negu ši
tie dalykai, yra minėtieji 
“Kovos” prasimanymai apie 
“Naujienų” atsinešimą link 
Wilsono ir kitu “buržuazi- 
nių politikierių”. Jais “Ko
va” mėgina užmesti juodą 
šešėlį ant politiškos musų 
dienraščio pakraipos, t. y. 
užduoti skaudžiausią smūgį, 
kokį tik galima:, politikos lai
kraščiui.

Kadangi “Kova” atkarto- 
tinai daro “Naujienoms” tą 
nepadorų priekaištą del 
“Wilsono garbininmo”, tai 
esame priversti plačiau ap
sistoti prie jo. Kartą jau 
mes parodėme, kad pripaži
nimas geromis kokių-nors i- 
dejų, kurias skelbia buržua
zijos atstovas, dar visai ne
reiškia nusidėjimo prieš re
voliucinę darbininkų pozici
ją, ir ypatingai tuomet, kuo
met kartu dar parodoma, 
kad tosios idėjos prieštarau
ja buržuazijos politikai, — 
kaip buvo padaryta! “Nau
jienose”. Tas musų argu
mentas tečiaus nenumalšino 
“Kovos” redakcijos (nors 
kritikuoti ji jo ’nemėgino). 
Ji vis dar tebešukauja, kad, 
“Naujienos” papildžiusios

Kas čia darosi 
draugais iš “Kovos’ 
senai neišeina nė vieno “Ko
vos” numerio, kuriame ne
būtų užsipuolimų ant kitų 
socialistų laikraščių; jau se
nai nėra to “Kovos“ nume
rio, kuriame nebūtų svaido
mas! prasimanymais ir insi
nuacijomis į kitų socialistų 
laikraščių pusę. Ko tie ko- 
viečiai nori šitokiais darbais 
atsiekti ir kodėl jie taip da-

San Francisco’ 
pasmerkė myrio]) 
kų veikėją 
kuris buvo < 
bos metimu 
parodoje. Apkaltintojo ad
vokatai padavė apeliaciją, 
bet ji tapo atmesta. Mirties 
nuosprendis tapo patvirtin
tas, ir jo nugalabijimui tapo 
paskirta 17 geg. mėnesio 
diena.

San Francisco’s lobiu inkai 
yra pasiryžę nužudyt darbi
ninkų veikėją. M< 
la parodė, kad jo 
ra nieku kitu neparemta 
kaip tik abejotinos reputa 
cijos žmonių liudijimais, ku
rie teisme viena-svk skam u * 
bėjo vienaip, kitąsyk kitaip 
Kaltinamojo apgynėjai pri- 
rodė, kad eksplozijos laiku 
Mooney negalėjo būti eks-

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

12 cents. By mail one year, $6.00;
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one
year ..................................... $5.00

Six months............................... $3.00
Three months ........................ $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

icg- 
vicna tik Amerika, o 

viso pasaulio šalįs.
Bet kam “Lietuva” taip ne

gražiai iškreipia prasmę musų 
pastabų apie jos poziciją kares 
klausime? Kada mes kaltino
me ją kurstyme prie kares? Mes 
sakėme tiktai, kad “Lietuva” už
taria karės kurstytojus ir patai
kauja valdžios politikai, kuri ve
da prie kares. Nejaugi ji to ne
supranta, kad jau antru kartu 
daro mums ta negražų priekaiš-

Ne visuomi Naujienos 
skiriasi nuo buržujiškų dien 
raščių, kurie, gaudydami ap 
garsinimus, paperka ląidoji 
mo įstaigas, 
mokamuosius 
kreipia ne tei 
nori.

rųjų to socialistų veikėjo sil 
Panašias negeisti 

nas pasekmes atnešė ir mu

vokiečiams
jos nuomone, privali 

simpatijų ne vie 
pusei, o til

Dabartinio kriziso 
doje socialistai juo 
patarnaus savo judėjimui ii 
šaliai, juo rimčiau jie elgsis

Nereikia užmerkt akiu 
prieš faktus. Faktai rodo, 
kad ir ne socialistų eilėse ra
ndasi daug tikrų ir energin
gų taikos apgynėjų. Dau
gelis jų yra net ištikimesni 
taikos idėjai, negu kaikurie 
socialistai. Užginčydami ši
tuos faktus, mes tik parody
tume, kad nesame nuoširdus 
arba nepajiegiame matyt to, 
kas yra. O tuomet kaipgi 
mes galėtume reikalaut, kad 
žmonės turėtų užsitikėjimo 
prie musų ir musų darbo?

Stambesnių visuomenės 
sujudimų laiku socialistai 
privalo dėti kuodaugiausia 
svarbos ant takto ir nuosek
lumo ir atsinešime link kits 
kito. Neatsižvelgiant kriti
škai į savo žodžius ir pasiel
gimus, galima tokiu laiku 
daug pakenkti savo organi
zacijai ir savo idėjai.

Bepigu, kada gyvenimas 
eina normalėmis, paprasto
mis vėžėmis. Tuomet tiems 
šimtams tūkstančių žmonių, 
kurie dalyvauja socialistų 
judėjime, yra lengva palai
kyt savo eilėse vienybę ir su
tikimą, sekant priimtomis ir 
ilgoje praktikoje išbandyto
mis taisyklėmis. Bet kada 
gyvenimas staigu pastato 
prieš tą judėjimą naujų di
delių klausimų, į kuriuos 
priseina urnai duoti’ atsaky
mas, tai atsiranda pavojus, 
kad socialistų nuomonės ir 
pasielgimai bus nevienodi. 
Šitokiam momente nėra nie
ko pavojingesnio, kaip sku- 
binties tuos nevienodumus 
padidint, išpust, iššaukt dė
lei jų kivirčų.

Deja, dalis musų draugų, 
taip ir daro. Perskaitę laikra 
ščiuose, kad toks ir toks so
cialistas kitaip apvertino da
bartinę situaciją šalies poli
tikoje, negu jie, arba pavar
tojo kokį nepatinkamą jiems 
žodį, jie tuojaus ima šukaut 
ir triukšmą kelt. Tūli karš
takošiai, nesuspėję dar nė 
tikrų žinių patirt apie vieno 
arba kito socialisto žingsnį, 
jau net ima šaukt “lauk juos 
iš partijos!” ir panašiai.

Šitokie negudrus užsivari- 
nėjimai žemina socialistų or
ganizaciją žmonių akyse, nes 
šiems pradeda tuomet rody- 
ties, jogei pas socialistus 
viešpatauja ne demokratu- 
mo tvarka ir dvasia, o bai- 
siausis svetimų nuomonių 
neapkentimas ir rėksnių ko
manda. Beto, tie užsivari- 
nėjimai trukdo ir kovą su 
tais socialistų elementais, 
kurie ištiesų traukia savo or 
ganizaciją į oportunizmo ir 
patriotizmo balą.

Neteisingas arba nepama
tuotas užsipuolimas ant žmo 
gaus iššaukia visuomenėje 
simpatiją prie jo. Tas-pteit 
esti ir socialistų tarpe. Ka
da dalis sąjungiečių ėmė be
reikalingai užpuldin’ėt Ber- 
gerį, tai bešališkai protau
jantis sąjungiečiai buvo pri
versti jį ginti, ir ačiū tąm

galėtų jai 
Nes aišku, 

kad jvykdint juos nebūtų 
galima; jie tik išprovokuotų 
valdžią atkreipt prieš socia
listų judėjimą aštrius suvar
žymo ir persekiojimo įran
kius.

Bet bais neapgalvotais pa
siūlymais karštuoliai kenkia 
jau ir dabartinei musų agi
tacijai prieš karę. Jie įneša 
į tą agitaciją nerimtumo e-*

Apie metai laiko atgal 
Chicagos klerikalai sumanė 
pakišt koją “Naujienoms”. 
Išleido dienraštį ir padarė jo 
atskirų kopijų kainą dvigu
bai, pigesne, negu “Naujie
nų”. Tas “pigus dienraštis” 
paskui mėginta kokiais tik 
įmanoma budais įbrukti žmo 
nėms.

Klerikalų armija jau tri
umfavo 
noms” 1 
laikys.
visai ką kita. Mes užreiškė 
me, kad tos klerikalų pasta 
ngos atneš nuostoliu til 
jiems patiems 
noms” jos yra nepavojingos.

Musų žodis išsipildė. Kon
kurentas, mėginusis užkenk
ti “Naujienoms”, pats įklim
po į bėdą ir dabar jau yra 
priverstas kelti savo prenu
meratą. Nuo ateinančio 
mėnesio pradžios to “pigaus 
dienraščio” kaina bus 2c už 
kopiją.

Mes turime to “pigaus die
nraščio” leidėjų apyskaitą, 
ir iš jos matome, kad jie, be- 
'UŽsivarinėdcrmi prieš “Nau
jienas”, pasidarė trylika su-

mėgina 
“Lietuva” 
maininga ir 
prie karės, 
sto žmones pęoprie kąrės, bet 
ragina juos, kad jie butų iš-, 
tikinti Šiam ^raštui, kas yrą

žinoti, iškur 
kuris redaguoja 
ištį, patyrė, kad 

“Naujienos” papirko tą laidoji
mo įstaigą arba papirkinėja ki
tas kokias įstaigas. “Naujienos” 
nieko panašaus niekuomet nėra 
dariusios. Ir ta kunigo pasaka 
yra šmeižimas.

Muliausko įpėdinis, matoma, 
yra toks-pat “doros specialis
tas.” Tik jisai, šmeiždamas 
“Naujienas”, kalba su visokiais 
palyginimais, bijodamas 
melagingus apkaltinimus 
kyt tiesioje formoje.

First Lithuanian Daily iri America 
Published Daili) Except Sunday
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tarimas Lietuvos 
kalo gali išrėdyti 
ar beverčiu. Bet 
supratimo dalyką 
atsimaino, šiaip 
laisvės, demokratiškumo ir 
žmoniškumo principai šiose 
valstybėse daug*labiau įsigy
venę, negu tokioj Rusijoj ar 
Vokietijoj, ir tą šalių atstovai 
taikbs kongrese musu reika
lavimus gali geriausia supra
sti. Jeigu mes dabar pasiro- 

gcrmanofilais ar ru- 
— lai tuo pačiu duo- 

suprasti, kad ir musą 
supratimas yra “vo- 
arba “rusiškas” t. y. 

nevertas parėmimo.

Ruki m e lietuviais ir tik lie
tuviais be jokių “pro” bei rei
kalaukime pilnos liuosybėę 
sau, pripažindami laisvę ir vi
siems kitiems, - tai turesi-

Apskritai imant, “Kovos” 
įžvalga į valdžios ir kon
greso politiką skiriasi nuo

JSeka ant 6pusi.).

tuvai” davusiai pa
ntie valdžios 
vadinasi, yra

tymo darbo; jiems kaštuo 
davo beveik tik popiera, ( 
jie imdavo už tą savaitinį 
kaip už naują laikrašti. Pa 
galios, jie net ir “kontestą’ 
darė, įkinkydami į savo “die 

platinimą krūvą na 
m o n e l i u, “pasi 1 ok am i- 
laimėt dovanas.

Ir po to visko leidėjams 
priseina pažymėt savo at
skaitoje trylika tūkstančių 
trukumo ant laikraščių! Ai
šku, kad jeigu klerikalai ne
būtų turėję iškur pasisemt 
pinigų tai skylei užkišti, tai 
kreditoriai butų jiems senai

linčią žmonių ir tautą. Vo
kiškas gi ar rusiškas “orien
tacijas” meskime į šalį,.

“Ateitis“ savo išvadžiojimus 
kreipia daugiausia prieš kleri
kalų “Darbininką”, todėl jie iš- 
dalies turi pamato, kadangi kun. 
Kemešio organas ištiesų iš ruso- 
filo pasidarė germanot’ilu, kuo
met jam ėmė rodylies, kad Lie
tuvos likimas priklausys nuo 
Vokietijos. Bet “Ateitis” mėgi
na savo “lietuvišką neutralite
tą” pastatyt ir prieš tuos, kurie 
apskritai priešinasi karei; ji pri
taria ir 
tarimą susilaikyt 
kritikavimo. Ji.

uo vokiečių, tai bus 
tvojus kaip kad pri- 
) rusų, o gal dar di

desnis (prie rusų netvarkos 
ir del daugybes Rusijos pa
vergtųjų tautų gali būti dar 
didesne viltis ir proga 
jungo atsikratyti) 
tiniu momentu viešai išsto
ja n t už “vokiškąsias simpati
jas“ ir griežtai pasistatau t ne 
tik prieš Rusiją, bet 
Franciją su Anglija 
prieš Suv. Valstijas, 
galime kaip lik’ galutinai nu
stoti simpatijų bei užtarimo 
ir šiose laisves šafise.

Ii įvykti) ir už jo sugebėji
mą matyt “daug toliau ir 
daug aiškiau, negu paprasti 
kapitalistiškieji politikos 
veikėjai.” Bet kartu tenai 
pastebima, kad jisai vis dėl
to “nesupranta ir suprasti 
negali” dabartinės visuome
nės sutvarkymo. Ar tai yra 
“idealumas” ir “prakilnu
mas”? “Naujienos” ne tik 
kad nepriskaitė Wilsono prie 
idealių ir prakilnių žmonių, 
bet jos aiškiausiai pabrėžė, 
jogei jisai toks nėra. Jos pa
sakė, kad jisai nepajiegia 
matyt toliau tų ribų, kurias 
jam stato jo buržuazinis ho
rizontas; tiktai tose ribose 
jisai orijentuojasi daug ge
riau, negu paprasti kapitali
stiškos politikos veikėjai. 
Jeigu šitokia charakteristi
ka reiškia “garbinimą”, tai 
mes nežinome, kas tuomet y- 
ra negarbinimas.

Vienok to “Naujienų” 
straipsnio svarba,Akaip pa-

v i r su m t u kstančių doleri ų 
nuostolio ($13,088.60). Ir 
tai, nežiūrint to, kad jie visą 
savo “dienraščio” medžiagą 
dėdavo i “savaitini laikraš- 
ti”, kurį duodavo, kaipo or
ganą, Kymo-Katalikų Susi
vienijimo nariams. Taip el
gdamiesi jie sutaupydavo iš-

Trukdo ir kompromituoja pnumų 
tą agitaciją taip-pat ir ne 
taktingi tūlų užsikarščiavu-Įsų karštuolių riksmas apie 
siu socialistų užsipuldinėji
mai ant buržuazinių pacifi
stų (taikos šalininkų). Ge
ras yra dalykas nurodyt ski
rtumą tarpe socialistinio ir 
buržuazinio taikos judėji
mų, bet kada pradedama 
niekint ir koliot tie karės 
priešai, kurie nepriklauso 
prie socialistų, tai tuo teikia
ma pagelba karės apaštalų, 
o ne taikos reikalui.

lementą, taigi mažina jos i tapo apsunkintą kritika tik 
vertę
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už musu laukinius Nesusipratimas.

Jaunuomenes Skyrius veninio. Kiek tau metų?
Kranklys. Man — 376 metai.
Aš.—0-o! Vienok! Nėra kas

RYTOJUS.
Dar vakar regėjau: lyg žiedas jaunutis, 
Jis puošės gėlėmis skaisčios ateities, 
Ir minčių skaidriųjų, pilnas, kupinutis, 
Tekančią saulę, regėjo vilties...

Ji vakar linksmutė, su šypsą ant veido 
Prieš jąją vaidenas lyg ryto saulutė... 
Bet dabar toji grožė jos sielą apleido 
Ir kūme pražuvo, svajota, tylutė!

.Jos puošė jų sielą lyg
akis jausmingas, 
miško ošimas...

vo vietoj, seni, aš velniai žino 
kiek įvairių straipsnių^ bučiau 
parašęs! Pagyvenk aš 376 me
tus, tai, įsivaizdinu, kiek aš bu
čiau parašęs apysakų, scenų ir 
kitokių dalykėlių! Kiek aš bu
čiau paėmęs honoraro! Ką tu, 
knyikli, padarei per tiek metų?

Kranklys. — Nieko, p. 
gan! Aš tik geriau, va 
miegojau ir dauginaus...

Aš. Samiatykis! Man net 
reikia parausti už tave, tu kvai
las paukšti! Pragyvenai ant šio 
balto svieto 376 metus, o pasi
likai taip jau kvailas, kaip kad

pasirodo, kad šiandieninis civi
lizuotas žmogus yra niekas dau-| 
gitui, kaip tik nupoliruotas lau
kinis žmogus. Senovėj žmonės 
pavartodavo kupustų galvas 
prieš savo priešus, dabar mes tu
rime tam tikslui kanuoles. Ka
rėj laukiniai žmonės vartodavo 
karštą vandenį, musų dienomis

mas. Tai nekurie progreso vai
siai.

Iš tos nelaimes žmonės, - 
jei ne dabar, tai bent ateityj, — 
gali pasiliuosuoti. Reikia tik 
tinkamai auklėti busimąją gent-

Dar vakar... žvaigždelė žinojo auksinė, 
Kij puošė takelį juodojo likimo,

Jų sielą jausmingą kupiną patvino...
Bet dabar — rytojui atėjus,
Kuomet nakties rubai, p ražuvo išlėto, 
Aš jąją regėjau — skau miais apsiliej 
Prakeikė likimą savo numylėto...

lis priglaudė jąją karšiai prie krutinės...
Pratardamas žodį kupiną kartybės!
Ir dar nenustodams vii ries paskutinės,
Jis laukė pagelbos iš tuščios berybės...

Po tam jis paėmęs prakeiktąjį kardą

žemutis Svyruoklis.Scranton, Pa. 18-11-1917.

ivau Turgenev. “Kaip puikios, kaip gaivingos 
buvo rožės”...

KAIP PUIKIOS, KAIP GAI
VINGOS BUVO ROŽĖS.” girdžiu linksma šeimynos šne-

C. v

Aną kartą prie vieno polemiš- 
> straipsnelio mes padėjome' 
ierašą. , Rodos, pats savaimė

prierašas palietė vien tik tuose 
ginčuose užinteresuotus asme
nis. Tečiau, kai-k uric suprato,

nius, kuriuose bus gvildenama 
meilė. Tos oriežasties dek i ne-

liai buvo laikas pasakyti amen 
meilės klausimui; jis įgriso iki 
gyvam kaului. Vienok, didžiu

jeigu tik juose 
naujo pasakyta, 
tos “Jaun. Sk.”

Rodos, musų

nuomonių varžymą negali būti 
ir kalbos. Iki šiol niekas mums 
to negalėjo primesti. Jei nelai
pinome kai-kurių straipsnių, tai 
visai ne dėlto, kad nesutikome 
su išreikštomis nuomonėmis,

naudeliai. Kol dar jauni, turi- 
: mc dirbti savo ir visuomenės, 
■ labui. Mokslas ir apšvieta su
teikia žmonijai naudą, (odei mes 

j turime stengi ies įgyti tuos daly- 
i kas. Tverkime L. S. J. Lygos
kuopas. Mums, jaunuoliams

vien

Ipnai apdirbti.
u j, mes manome 
vandenį nevirtum 
vandeniu pasiliks.

ja ir tinka. Kodėl pasidarbuo
kime. Kiekviename miestelyj, 
kur lik randasi jaunuomenes, 
biri būti ir L. S. J. L. kuopa. 
Musų, kaipo pirmeivių, užduo
tis yra pritraukti prie savęs imi*

Kur-tai, kadaise, senai-senai, 
skaičiau poemą. Greitai ją už
miršau... vien tik pirmoji eilutė 
užsiliko mano a (mintyj:

*‘Kaip puikios, kaip gaivin
gos buvo rožės”...

Žiema dabar; langai užmun- 
ti Ičdu; šiltame kambaryj dega

lės, susiglaudusios spindančio- 
mis akutėmis, drąsiai žiuri į ma
ne; raudoni skruosteliai dreba

kitą; ir 
jaukaus

kampe; ir mano galvoje nuola
tos skamba ir skamba:

k mes meilingai sujungtos; jų 
jauni, malonus balseliai skamba 
lenktyniuodami viens 
kiek toliau, gilumoj
kambario, kitos jaunos rankos 
mažyčiais piršteliais laksto per 
raktus seno mažo piano, o betgi 
Lanner’io valcas negali pervir
ši n ti murmuliavimo senoviško

buvo rožės”... samovaro...
......

priemiesčio grintelėj. Vasaros

tamsumoj, oras -pripildytas ro- 
zctų ir liepų kvapsniu; — lange, 
galvą nuleidusi, ant rankų pa

buvo rožės”...
Žvakės šviesa užsižiebia ir už

gęsta... Kas ten taip dusliai ir

fui rimoja sekdama gęstantį va- 
fcaro gaisrą, ir lyg laukia pasi
rodymo pirmosios vakaro žvaig
ždes. Kaip prakilniai žėri pro
tingos akįs; kaip jausmingai ne
kaltos yra pravertos klausian- 
čios lupos; kaip ritmiškai kvė
puoja jos dar nesubrendusi ir 
nickeno neliesta krūtinė; kaip 
skaistus ir malonus jos jaunas 
veidelis I
kalbinti, bet kaip brangi ji man, 
kaip smarkiai plaka mano šir
dų!

‘‘Kaip puikios, kaip gaivingos 
buvo rožės”...

Kambaryj darosi vis tamsiau 
ir tamsiau... Baigianti degti 
žvakė pradeda mirgėti; balti še
rdim slankioja žemomis palubė
mis; už sienos braška, pyška šal-

no senas šuo, mano vienintelis 
(įrangas, guli ir glamonėjasi 
drebėdamas prie mano kojų...

J Jaučiu šaltį... Drebu... Visi jie 
' jau mirė... visi mirė..

bu vo rožės”...
Vertė

KRANKLYS.

Aš nedrįstu jos pra A tiekė krankliai 
suk ties apie išartus 
sirinkęs stambiausi 
kiaušį iš jų tarpo, aš pradėjau
su juo kalbėti. Ant nelaimės,

ir Į) radėjo 
laukus. Iš~ 
ir solidariš-

nerius ir moralistas, ir todėl pa
sikalbėjimas išėjo gan nuobo
dus. štai apie ką mudu kalbė- 
jova.

Aš. Kalba, kad jus, krank
liai, labai ilgai gyvenate. Jumis

alus pasenęs šnabždėjimas:

: NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
piffiat, kurie kreipsis pas mus.

*«*

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainų, 1000 adatų ir 
albomą.

Grafafonas tik 20 dol. su gva- 
ra nt i ja ant 10 metų. Tik 20 do
lerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafa fono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajinimo. Tinka rekordai 
•vairaus dydžio. Balsą išduoda 
Čystų, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti j musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kataliogą mu- 
'.ikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:
PHONOGRAPH CO.

v N....

nei už skatiką!
Kranklys. Protas yra įgija- 

mas, p. žmogau, ne metais, bet 
auklėjimu ir apšvieta. Pavyz
džiui, paimkite Chiniją... Ji 
pragyveno, kaipo viešpatija, ne 
sulyginamai ilgiau už mane, o 
vienok ir dabartiniu laiku ji y- 
ra toki jau paika,, kaip kad bu
vo 1,000 metų atgal.

Aš. 376 metus! Juk ką tai 
reiškia! Tai visa amžinastis! 
Per tiek laiko aš bučiau suspė
jęs užbaigti visus universiteto 
fakultetus, bučiau numarinęs 
mažiausia 20 pačių, išbandęs vi
sas karjeras ir užsiėmimus, už
sitarnavęs velniai žino kokį aug- 
štą ciną ir, be abejonės, mirčiau 
Rotschildu. Juk tu suprask, 
kvaili: vienas rublis, padėtas į 
banką penkiais sudėtiniais nuo
šimčiais į 283 metus pavirsta į 
milioną rublių! Išrokuok gi! 
Vadinasi, jeigu tu bu turn padė
jęs 283 m. atgal į banką 1 rub
li, tai dabar turėtum milioną 
rublių! Ach, tu, kvailas, kvai
las sutvėrime! Ar-gi tau ne gė-

— kas gražu, dora ir prakilnu.
Paprastai mokyklos turi di

delę intaką į žmones. Sakoma, 
ką išmoksi būdamas Joneliu, tą 
teberasi būdamas ir seneliu. 
Vadinasi, mokyklos metai už
deda savo rūšies antspaudą, ku
ri pasilieka visą gyvenimą.

Tos priežasties delei ypač 
svarbu dėti visas pastangas, kad 
užkirtus militarizmui kelią ir 
neįsileidus jo į mokyklas.

Pirmyneiga reikalinga tuose 
dalykuose, kurie neša žmonėms 
palaimą, o ne pražūtį.

iną. Esą mes norį uždėti cen
zūrą, norime priversti žmones, 
kad jie manytų vienodai. Gir
di, tai pasikėsinimas ant žodžio 
laisvės. Esą reikia duoti žino- c.
nems luošai išsireikšti, pasaky-

sa tai labai puiku ir teisinga, 
bet... nepataikyta į tikslą.

Manome, kad mums del žo-

Jeigu ištiktu karė.

Mainosi laikai, mainosi ir 
žmonės. Tos permainos įvyk
sta tiesiog su pastebėtinu grei
tumu. Ypač indomu studijuo
ti žmonių psycho! ogi ją šiuo lui

neprisieis kardų laužyti. Bet 
jeigu jau nesusipratimas įvyko, 
tai reikia jis prašalinti, Tad 
kartą ant visados mes išreikši- 
me savo atsinešimą link to ne
lemtojo meilės klausimo.

Jau seniau mes užreiškime, 
.jog meile lošia žmonijos gyve
nime nepaprastai svarbią rolę. 
Tai, žinoma, galime ir dabar 
pakartoti. Bet’ tuo pačiu laiku 
turime pasakyti, kad, turbut,

inu, kaip meilė. Tiesa, atsi
randa žmonių, kurie vienu kir
čiu nukerta medi: girdi, meilė

norėjo:

Musu santykiai.

vyrai sužinojo tai, ką

merginų tarpo. Jame pasakyta 
daug nemalonių dalykų vaikinų 
adresu. Girdi, norite žinoti, ko
dėl mes tylime? .Gerai. Todėl 
mes tylime, kad jus lo norite. 
Kada mes rašėme, tai jus sakė
te, kad mes ne savo vežime va
žiuojame.
lojatės, kodėl mes

, o dabar vėl sie- 
nerašome. 
dvara - c 

gausi mušti, neisi...  taipgi gau
si.

Vienok, kiek mes atsimena
me, tai buvo labai senai. Da
bar juk ir vyrai pamate, kad

kšti savo nuomones, o pamatę

Antrą vertus, mes turime žiūrė 
ti ne i tai, kas buvo nraeitvi

Mes
su ra

Kranklys. Nei kiek... 
kvaili, bet galime save 
minti tuo, kad begiu savo 400 
mėtų gyvenimo, mes darome 
nesulyginamai mažiau kvaily
bių, negu žmogus kad padaro į 
40 metų... Taip, p. žmogau! 
Aš pragyvenau 376 metus, vie
nok nei karią nemačiau, kad 

. krankliai kariautų, tarp savęs 
ir užmušinėtų vienas kitą. O 
jus negalite atsiminti tų metų, 
kada nebūtu buvusi karė... Mes v
neplėšame vieni kitus, neati
dengiame skolinamųjų bankų ir 
pansionų be. senoviškų kalbų, 
nešmeižiame, neapgaudinėjame, 
i e rašome blogų romanų ir ei
lių, neiškidžiame šmeižiančių 
laikraščių... Aš išgyvenau 376 
metus, betgi nemačiau, kad mu
sų pačios apgaudinėtų ir skriau
stų savo vyrus, — o pas jus, p. 
žmogau? Musų tarpe nėra lio-

Bet tuo laiku pasigirdo jo 
draugų balsai, ir kranklys, ne
užbaigęs savo tirados, nulėkė
tink ui jų.

JAUNIMO DIRVONAI.

Pirmyneiga.

Sakoma, kadi dabar žmonės 
pasiekė augščiausio civilizacijos 
laipsnio. Šimtmečiams reikėjo 
prabėgti, kol gyvenimas galėjo 
įstoti į tas vėžes, kuriomis jis 
slenka šiuo taiku.

Taip, mes didžiuojamės dvi
dešimtu šimtmečiu. Mokslas, 
literatūra, industrija jame stovi 
nepaprastai augtšai. Daug ge
nialių žmonių pašventė savo gy
venimą mokslui ir dailei, kad su
tverus dabartinę kultūrą. Juo 
žmonės daugiau išsivysto, juo 
daugiau jie įgauna žinių, tuo jų 
gyvenimas turėtų būti geresnis. 
Visai na tu ralis juk dalykas ma
nyti, kad tarp daugiau išsilavi
nusių žmonių turėtų viešpatau
ti didesne santaika. Nieko pa- 
v aSaus, vienok, nėra tikrenybėj.

Kartais mes manome, kad ci
vilizacija suvis permainė gyveni
mą, kad mes visuose atvėjuose 
nesulyginamai stovime augščiau

Mes, kaipo visomenės dalis, 
turime sėti tą sėklą apšvietos. 
Turime pastoti kelią visiems iš~ 
naudotojams, kurie savo labui 
smaugia žmoniją kaip įmanyda
mi Ateities likimas atsakomy
bė krinta ant musų. Mes esame 
los geresnės ateities viltis. Pa-

bus, ką mes nuveiksime gyven
dami, ant kiek mes pakelsime 
tą šviesos žvibintuvą. Prireng- 
kinie dirvą, kad ateities gent- 
kartė neišmetinetu mums už v
musų nenaudingą gyvenimą.

Prie šviesos, jaunuoli,

Prie josios tu žengdama 
Laimę atrasi.

J. J. Webber.

CENZŪRA.

rastas, įtemptas. Visi nerimąs- 
tauja, laukia kokių tai pervers- 
:uių. Žodis “karė” nešiojas ore, 
ūžia ausyse, piešia prieš akis 
baisių-baisiausius paveikslus.

Tokiuose laikuose kai-kurie 
žmonės nebetenka lygsvaros, 
tampa užhypnotizuotais.

" Dar taip nesenai Clare'ncc S. 
Darrow ir kiti įžymus žmonės, 
kiek drūti, smerkė kares, bet da
bar jie staigu perkeitė savo nuo
mones. Girdi, principaliai mes

(iškas patraukimas. Kode! gi

Todėl pastatykime visiems pra
eities nesusipratimams kryžių ii 
pradėkime visi bendrai veikli.

K. A.

Aš visada buvau priešingas 
uždraudimui arba cenzūrai. 
Tečiau, kitaip atsitiko su manim 
ši kartą. Pa teini jęs “Naujie-
nose (J. o.) nr 
labai nudžiugau, 
stina, kad tas žodis

di icnzurą
Ir butų gei- 

amen” ne
tiško patraukimo atstovai turi 
omeny j-, tik daug aiškesnei ir 
suprantamesnėj formoj. 'Kokis 
meilės supratimas — tai ne šios 
gadynės išda vinys. Praeitame 
šimtmetyj ją atstovavo rusų ni
hilistai. Žinoma, ghičytics su 
tais žmonėmis neužsimoka. Jų 
neįtikrinsi. Bet ir jie neturi tic-

MUSŲ UŽDUOTIS.

“Kol jaunas, o broli, sek

jaunuolis bei jaunuolė gerai su
prasti; tie žodžiai turi Imti mu
sų kelrodžiu. Mes juos turime 
netik lupomis bei mintimis kar-

ištiktų karė, tarp Vokietijos ir 
šios šalies, — mes kariautume 
už Suvienytas Valstijas, 
vaikiškas protavimas. Tai 
jimas į n eis vengimą.

Karės maštinka pačios savai- 
mi„ nors jų surengėjai ir sten
giasi įkalbėti žmonėms, kad jos 
negali būti žmonių kontroliuo
jamos. Kares rengia tie žmo
nes, kurie iš jų turi naudą. O 
jeigu jos yra rengiamos žmo
nėms, tai žmonės jąs gali ir pra
šalinti.

Protestuoti prieš karę, tai yra 
toli gražu ne tas pats, ką “loti 
ant menesio.” Valdžia turės at
kreipti domos į žmones, turės 
skaityties su jais.

Tie, kurie visais budais sten
giasi įtraukti šią šalį į karę, tu
ri savo rankose spaudą. Su jos

tikė-

ve. Jei jiems meilė tik lytiškas 
patraukimas - it is up to them. 
Bet juk yra žmonių, kurie į 
meilę žiuri kitokiomis akimis. 
Jų supratimu, meilė yra ne tik

didesniame laipsn y j psycholo-

Einant tuo keliu, mes pama
tome, kad rašyti apie meilę, tai 

į ne blynas valgyti, kaip kad di
džiuma mano.

Ir ištikrųjų, “Jaun. Sk.” buvo

mę, privalome atlikti

tusi kunti.
Daug sykių buvo rašyta, kad 

“Jaun. Sk.” nėra gvildenami 
svarbus klausimai. Manding, 
dabar yra patogiausias laikas 
tiems klausimams. Pergyvena
mas momentas yra nepaprastai 
svarbus. 0 juk laikraštis ir y- 
ra tam, kad atvaiždinus bėgan
čius reikalus. .Kitaip sakant, jis 
privalo būti gyvenimo veidro

Ta minima dirva 
dabarties momentas. 
prieš musų akis, apaugęs juodais 
kupstais; jis reikalauja musų 
darbo. Pakol dar mes jauni, 
energijos ir jiegų kupini, musų 
užduotis tą dirvą išdirbti tuos

tai musu s

ir prirengti naudą nešančią dir

mą intaką į Washingtoną. Jie 
nesustoja prieš nieką: falsifi
kuoja begėdiškiausiu budu ži
nias, kursto žmones, iš piršto 
išlaužia neesamą pavoj.ų. Ir 
jeigu žmonės tylės, tai džingo- 
istak be abejonės, atsieks savo.

Daleiskime, darbdavis kėsin
tųsi numažinti darbininkams 
algas. Darbininkai ir jų lyde
riai, prisilaikydami tariamųjų 
kares priešininkų teorijos, pa
sakytų: “Mes priešingi algų su- 
mažmhnui, bet jeigu tai įvyks, 
— mes žiūrėsime į tai, kaipo į 
neišvengiainą dalyką.” Nėra 
mažiausios abejonės, kad tokia^- 
me atvejuje darbdavis tuoj su
mažintų algas.

Panašiai, žinoma, pasielgs ir 
karės rengėjai, jei tik žmones 
atsiduos ant Dievo valios.

Todėl dabar reikalinga vi
siems sukrusti, kad prašalinus 
karės šmėklą. Taisyklė — ne
sipriešink piktai —- yra dldžiau- 
»is absurdas. Atpenč, reikia vi- 
sais galimais budais priešinties 

kad tuo budu išvengus

pasakyta apie meilę. Nek lysi
niu pasakę, kad dabartiniu lai
ku, mes tiek jau daug sužino
jome apie meilę, kiek žinojome 
apie ją ir pirma. Neveltui sa
koma — apie velnius visi kal
ba, bet kas juos yra matęs? 
Lyginai tas pats išeina ii- su mei
le. Apie ją kalba visi, bet kas 
ją tikrai pažįsta?

Deja, buvo kalbama apie vi
sokias “dirbtines”, “slaptingas”, 
4

Gyveinmo laikas bėga greitai. 
Mes jaunuoliai (lės) turime* jį 
nepraleisti dykai, turime s te nu
ties, kad sunaudojus ji prakil
niam darbui. Turime lavinties, 
šviestiem, spiestis į draugijas, 
tverti pirmeiviška s-darbininkiš
kas organizacijas. Ypač 'mums 
jaunuoliams (lems) yra reika

L. S. J. Lyga. Susispietę į to
kias draugijėles-kuopas, mes ga-

”, “pirmąsias” ir 
” meiles, bet tas nei 

ant nago juodimo neišaiškino 
dalyko. -Visa ta litanija mums 
primena sekamą atsitikimą.

lėles, kuriose liuosą laiką galė
tume praleisti mokmdamiesi, 
kaip tai: rašybos, matematikos, 
gvildentume draugijinius klau
simus, diskusuotume ii* tt. Mes 
tai galėtume attikti patįs, be jo-

■ astronomijos. Lektorius vaiz
džiai kalbėjo apie stebėtinus 
dangaus kimus, jų nepaprastą 
didumą ir ypatybes. Daug taip
gi kalbėjo apie atskirų žvaigž
džių atstumą nuo žemes. Kada

; viskas buvo pasakyta, — atsi-
■ kelia vienas žmogelis ir sako: 
“Ponas lektoriau, tamsta stebė
tinai puikiai viską išaiškinote. 
Dabar man viskas aišku, kai 
ant delno. Tečiau, prašyčiau iš
rišti vieną klausimą: kokiu bu-
du žmones sužinojo
vardus ?”

Taip, kokiu budu sužinota a- 
pie visokios rųšies “meiles”...

Tečiau,juokai į šalį. Iškalbo 
perspėjame, kad mes visai netu
rime mintyj uždėti “veto” (ne- 
lalpihti) ant tų straipsnių, ku- 
riuošb bus gvikHenama meilės 

Tokie ntra;psniniįminąs

jaunu olių yra 
prasilavinusių, 

žinantiems dra li
pa gelbėti. Tarp

susivieniję į

nes tarp musų 
gana gabių ir 
kurie mažiaus 
gams galėtų
musų jaunuolių randasi ir gana 
gabių, bet kadangi jie nieko ne 
veikia, tai ir patįs nežino, ką jie 
gali, jiems nei į galvą neateina, 
kad jie gali ką-nors svarbesnio 
nuveikti.
viršininėtas draugi j ėles-kuopas, 
mes paragintume viens kitą prie 
darbo, o pamatytume, kad mu
sų tie “negabieji” draugai palik
tų veiklus ir naudingi draugi
jos nariai. Turime atsiminti, 
kad ateitis priklauso nuo musų:

lu yn, ant tiek bus šviesesnė at
eitis. Todėl nei) u leiskime ran
kų ir nelaukime, kad kas už 
mus veiktų, o mes tik jų (laitam ' 
naudotunres. Nebūkime ne

Be to, jaunimui reikėtų dau
giau rupinties lavinimus klau
simais. Neturtingas žmogus, 
jeigu negali įsigyti gerų rūbų, 
tai visgi stengiasi įsigyti nors 
šiokių-tokių, kad pridengus kū
ną. Mes ir-gi panašiai privalo
me daryti. Jei jau negalime pa
siekti augšto mokslo, tai visgi 
privalome įgyti kadir reikalin
giausias žinias. Mes privalome 
savitarpiniai lavinties. Vienas 
pažįsta geriau vieną dalyką, ki
tas — kitą, h’ tokiu budu besi
dalindami tarp savęs nuomonė
mis, mes tuo pačiu laiku moki
na nries. Pradinis.

Ateikit | j Iff) B I Aš jus x V r KAI ž.
m ei v Ši

no

Beturčiai taipgi akliui peš mane tt 
visų kruitų, dėlto kad jie patyri, jos 
h# cBiui ex pertas specialistas. Jit 
realizuoja, kad jeigu galima ilgydyti, 
aš gnhu tų atlikti. NegaMuek ir tin 
rėk kuomet jųsų sveikata ir stipruma* 
nyksrta, kuomet jus turite ją savo ra*> 
koše. Jeigu jų.s atsilankysite paa nm- 
ne j laikų. Ai gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sųriningni, ir naoksUdkai, iv 
HUgrųiinsiu jum j svaikat^ j UumjiMr 

laikų, ir ui mažiausią mokaatf <M 
MimaiiHiis ir lauekmiago patarnaviZBO.

Ai gydau vyrus, ir vyras tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir viskbkai, 
vėKaasiom;* nirtedooUa ir ut piraaafr 
mokestj del sumanaus pataraavBao ir 
pridek m iagn gydymo.

Pasikalbėjimas ir patarimas 
dykai

“NAUJIENAS.
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žiuojahčius pasivažinėjimo ve- Turgaus Žiniosna--

Kada šnipas apie lai viršinin- na-

vellas i baisiausia suklaidinimo
žemiau paduodamos produktams 
linos dera tik uzdamu (wholesale) MINTIES BLAIVUMASpriešų šni-

*
Ladles

prie Cbi- 
po jos at- 
nuo laiko

svarbius straipsnius, apginan
čius valdžią ir prisakęs, kad jam 
niekas nekliudytų, šnipas ne
tikėdamas moterų pasakoms, o

mie per liek laiko veikti.
šnipas nuėjo į Jablonskio 

mus, ir atrado Jablonskio mo
liną ir seserį, kurios pranešė,

Valgomieji produktai.
• CHICAGO, Vas. 26, 1917.

kainos----- ------------------ , .
perkant; iš sankrovų perkant seimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery

ženklas Rankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas
bent sykj Į metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo

40—40
38—39
34—36
32—33%
28—29kad nelandvtų visur. Išdalies 

daug tuom revoliucijonieriai ir 
atsiekė. Daugel v i atsitikimu

Kelioms dienoms prabėgus

Oleomargarines

nors ten

Kepimui
Kiaušiniai

Extras . .

22—24
16—18

41—42

Vieną tokių atsitikimų paduo-

buvo caro šnipai ‘dūlinami" il-

kad Jablonskis buvo matomas 
važiuojant iš priemiesčio mies
tan drožkoje. Pranešėjas ne
buvo ganėtinai išlikimu val
džiai, per tai ir nebuvo daromi 
žingsniai persekiojimui Jablon-

ris, pamate Jablonskį sėdintį 
prie stalo, bet šnipas labai nu
sistebėjo, kad Jablonskis nei 
Diskelį nekruptelėjo, nesukru tė
jo nei nežiūrėjo, kas kėsinasi jo

Maišyti . . 
Purvinieji

Suris;
Twins

35—37
35—37

33—34

Povilas Jablonskis, 
nuosavame name P

šininkas, vienok siunčia vieną 
savo geriausių, ištikimiausių 
šnipų j Jablonskio namus persi-

dinti.
dos.

Young American

24
24 y2 

.24y2

mus, tai socialdemokratų išlei
stas brošiūrėles apie verdančią 
europinę revoliuciją —- taip už
siinteresavo, kad išsižadėjo sce-

na m it'.
matomas

šalies žmonių tarnavimui: užsi-

namie.
negalė

Jablonskio neras

nems budus, kaip kovoti su val
džia, kad lengviau išgavus tai,

namie, ITisiarlinęs
lonskio namų, užvertė

rio

bo žmones, kad jie žinotų ir mo- bet nepatomijo šnipas Jablons
kio paprastoj vieloj. “Aha, šį

negu kad caras vra su-

Kadangi Jablonskis nebuvo 
paprasto darbininko padėjime, 
tai ir nežinojo pilno dalykų sto
vio — parašęs u* išleidęs pirmą
ją savo brošiūrą — laukė pa
sekmių: kaip link tos brošiūros

‘’užtiksime namus, kada paties 
.Jablonskio juose nebus.” Drą
siai šnipas įeina per duris į vi
dų ir atranda sena Jablonskio

šiury, kurias parašė ir 
tamsios sūnūs. Tai

tik ir reikalauja. Tada nuspren- kio valdžiai priešingo jose yra.”
“Ištikrųjų?” — nustebo senu-

tinti kur lik galima brošiūras,
vo sunu, kurisL

nesulauke. lai buvo nebilys 
labai panašus į Jablonskį. Tik-

nužudytas minėtas viršininkas.
Valandėlei prabėgus, šnipas

damas perkeisti kostiumą, pa
likdavo ant scenos visai panašią

lonskis ant scenos, kuomet Ja-

a figūra. Tokiu budu 
ir patyrė paslaptį, kad 
atstovavo revoliucijonie- 
e Jablonskio namų lan-

Jablonskio

blonskis nebūdavo namie,

valdžios pienus ir informuoda

kurios jei ne viena, tai kita, tą 
mumiją reikiamoj valandoj pa
dėdavo prie lango ir vėl at
imdavo. Tas buvo daroma tuo

mus naudotoją darbeliai. Tuo
jau jis apleido savo namus ir iš
keliavo į skirtingas vietas or
ganizuoti, agituoti, patarimus 
duoti ir paakstinti prie veikimo 
įvairias slaptas organizacijas ir 
atstovauti liberališkiausius revo
liucijos elementus. Žinoma, at-

valdžiai neištikima ypata. dė
čiau ne taip greit viskas išėjo

Jablonskis butų revoliucijonie- 
riu.

Vieną dieną ateina telegrama

visai panašus

m as, kas dar

Jablonskis namie4 ir sužinoti a-

gerai pažino jį iš
matymo. Kada šnipas prisiarti
no prie Jablonskio namų, pa be

Jablonskis sėdi prie antrų lubų 
lango. Tuomet šnipas nieko 
nelaukdamas sugrįžo atgal su

de, kad Maskvos revoliucijonic-

skis, bet kas nors kitas — pana
gus į jį.

Tūlam laikui prabėgus Va r*

do policijai, kad Jablonskis yra 
vienas konspiratorių bundes,

gulįs. Čia jau įtikėtinas daly
kas. Šnipas priguli toje pačio
je organizacijoje, narių vardus 
žino, bei ypatiškai pažįsta. Vie
nok, Petrogrado policijos virši
ninkas liko ir vėl suklaidintas. 
Jis pasiuntė tą patį šnipą, kurį 
buvo pasiuntęs pirmą sykį pas 
Jablonskį. Puškelyje šnipas su
sitinka Jablonskį su seserim va-

augštyn. Po va- 
žo — su kuo gi? 
Jablonskis ėjo su

dainas susimaišiusį veidą pasa
kė Jablonskiui: — “Gera die
na.” Paėmęs brošiūra iš Jab- v t

Jablonskį,

Tuojau

rogradau ir pranešė policijos 
viršininkui, kad Jablonskį jis

klaida. Kur gi juk jo šnipas 
buvo pas Jablonskį ir net parsi
nešė brošiūrų!

Kartą vienas viršininką, uži
mantis gana augšlą valdišką vie
lą, tapo užmuštas savo ofise. 
Tarp užmušėją, kuriuos spėjo 
kiti palėmyli, yra ir Jablonskio

kuomet policijos viršiinin-

.Jablonskis yra juom ir tiek 
ą iškrėtė, lai jis yra vienu 

ibiausiii ir pavojingiausiu.

jau

štuoti Jablonskio, lik apstatė 
šnipais jo namus prisakydamas 
saugoti kiekviena Jablonskio
žingsnį, kada tas išeis iš namų 
Sargai-šnipai vienas po kitam 
diena po dienai praneša, kai

P. Silpnutis.

APŽVALGA
rzzzz

KAS SU JAIS 
DAROSI?

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

“Naujienų” pažvalgos tuo,
' kad “Kova” mano, joge! visi

Petrogradą, buržuazijos atstovai, esantįs 
lipas. Pel- tose įstaigose, trokšta ka

rės, o “Naujienos” mano, 
kad tik dalis tų žmonių,tik
rai stoja už karę. “Kova” to
dėl visus buržuazinių politi
kierių taikos žingsnius arba 
pasipriešinimus karės kursr- 
tytojams skaito veidmainy- 
be, o “Naujienos” ne.

Abi šitos pažvalgos gali 
but paremtos rimtais argu
mentais ir del jų galima bu
tų vest rimtas ginčas. Bet 
kodėl “Kova”, jeigu ji nesu
tinka su mumis, tik smerkia 
“Naujienas”, ažuot kritika
vusi jas? Ir kodėl ji, kalbė
dama apie “Naujienų” pozi
ciją, iškreipia, falsifikuoja 
ją?

Išrodo, kad “Kovos” vedė
jai turi “idee fixe”: būtinai 
pažeminti tuos, kurie nepu
čia su jais į vieną dūdą. Ir 
išrodo taip-pat, kad jie visiš
kai nepajiegia suprast savo 
oponento minčių.
šitokie nuolatiniai polemi-l

Jablonskis niekur iš namų ne-
eina ir kas r 
d i prie lango

Nesulaukdami Jablanskio nie
kur išeinant, nei ant revoliucijo- 
nierių susirinkimų einant, po
licijos viršininkas pasiunčia sa
vo gabiausį šnipą į Jablonskio 
namus, nežiūrint to, kad sargy
ba stovi. Mat, buvo užintcrc-

kra nelaimė socialistų judė
jimui. Jie daro gėdą socia
listų spaudai ir jie demorali
zuoja musų pasekėjų eiles. 
Laikas jau butų jiems pasi
liauti.

SKAITYK IR PLATINK 
’ “NAUJIENAS.”

Šveicariškas ........
Limburger .............
Brick.......................

N

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui) 
Vištos .................
Viščiukai .................
Antįs .....................
Žąsįs .........................

Paukščiai, išdarinėti :• 
Kalakutai (svarui) 
Vištos .......
Antjs ...........
Žąsis ............

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

Jautiena
Ribs (svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks

30—33
... 24y2
20—21

14—23
16—18j/2 
18—18j/2 
20—22
16—18

18 y2—19 
. 18—22 
. 15—19

Tai yra viena pui
kiausiu lietuviu 4 <
kalba išleistu knv < • 
gų tiek turinio 
tiek technikos 
žvilgsniu. Kada
ngi Lietuviu dar
bininkų literatū
ra vis dar netur
tinga, tai pasiro
dymą šito stambe 
snip veikalo, kur 

paprasčiausia, 
kiekvienam su
prantama kalba 
išdėstoma socia
lizmo mokslas, 

kiekvienas mąs
tąs darbininkas 
sutiks didžiausiu 
pasigėrėjimu.

si pinigai j ra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos. Tiktai tikra .apsaugos ver
iu gali but knygose parodyta. Abejo- 
lina tvarka arti a atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tas 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House n«-

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

nesubankrutijo., Reikalui e esant, 
Clearing House Lankos ateina vie
na kitai su pagelba.

The American State Bank priklan-

ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir

skaitąs Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.
xPinigai sudėti šiotje bankoje yra 

išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

svaruiM 
M

kauk
No.l No.2

.i8y2

.28

.14

. .13y2—14
14 y2—15

16—16
12—14

No.3 
.n y2 
.13 y2

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo 
piešto keturiomis spalvomis.

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

tuviams.
čia kalbama Lietuviškai ir lankti* 

kai.
Kapitalas ir perviršis; $660,OOO.OS.

.12
100 sv

.18

.22

.13 y2

.12%

.ny2
11 
.9%

Kiauliena, už
20—40 svarų ........... $12.50—14.50
40—60 svarų...................12.50—13.50
60—100 svarų ........... 11.00—12.00

Bulves, bušelis .......... V. 2.80—3.00
Saldžiosios, statine .... 5.00—6.00

Daržoves:—
Barščiai, statinė .......... 2.50—6.00
Kopusiai ,did. gurb. . . 3.50—3.75 
Morkos, statinė.............. 5.00—7.00
Kalafiorai, dėže .......... 1.25—1.50
Salierai, pintinė ...... 2.00—4.50 
Agurkai, dože ................ .. .75—<2.50
Salotos, gal v., gurbas.. 3.00—5.00 
Cibuliai, 100 svarų .. 11.00—12.00 
Žal. pipirai, pintinė .. 5.00—7.00 
Ridikėliai, tuz. rišulių .. .25—.60 
Špinatai, statinė.......... 6.00—10.00
Tomėtes, pintine.......... 3.00—4.75
Grieščiai, statinė.......... 5.00—6.00

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine.......... 3.00—6.50

* Grapefruit, d. 46—2.50 3.85
Apelsinai, dėžes 2.50—4.00
Citrinai, dėže ............ .. 3.25—4.00
Ananasai, gurbas ...... 3.00 4.501 
Žemuogės, kvorta ...............25—.45

H !
Cukrus, už 100 sv.:—

Piaustytas, II and E....................9.08
Standard cane, smulkus .... 7.90
Burokų, smulkus ................... 7.70

Vasarių kviečių—
Special brand .
Patents ............

Prastosios pušies
žiemkenčių kviečių

.... 9.80 
... 8.60

.. 8.40 
.... 7.75 

>.75—6.00

Standard
......... 8.35 
......... 8.25 
. 7.50—7.75 
. 6.25—6.75

Ruginiai—
Baltieji ...............................
Tamsieji .............................

i

Gyvulių turgus.

.. 7.50
.. 7.05

CHICAGO, Vas. 26. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 15,000; avių 
—. 18,000; veršių — 2,000; kiaulių— 
63,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji ,. 10.00—42.25 
Kiek menkesni .......... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.25
Sotckers and Feeders .. 7.00—8.35 
Veršiai, parinktiniai* .. 7.00—9.00 
Karves, vidutiniškos .. 6.00—8.25 
Buliai ............................... 6.75—9.25

Kiaules:
Sunkios, (250-400 .\v.) 
Vidui. 200—250 ....

arša'i, geri

12.85—13.20
12.90—13.15
12.70—13.10
10.50—11.50

Avis:
Mitulės . ..

Avinai, geri
Erai............

11.90—13.85
9.00—12.00

11.00—12.25
13.00—14.50

Kornai

Miežiai 
Avižos

.. .99—1.00
1.40—1.48y2
.......... 1.51

57 %—59 i

17.50— 18.50 
16.00—17.00
14.50— 15.50 
13.00—15.00
8.50—10.50 

_____  13.50—15.00 
Prerijų, sulig rųšies 10.00—15.00 
" ” -______________ . 7.50—8.50

10.00—11.00 
. 8.50—9.50 

8.50—9.50

Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No. 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas . 
Kultų motiejukų ... 
Dobilų, sulig rųšies ..

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai 
Avižiniai ____

A MUZIKOS MOKYKLA. 3 
X MOKINU mišrds vyrų, mo- J 
A torų ir vaikų chorus. DUODU A 
J privatiškas lekcijas (lainavi- X 
A mo, piano, smuikos, vargonų A 
J ir mandolinų. , _ X
i STASYS TURSKIS, Mok. i 
X 1531 Milwaukee ave., 2-os lub. J

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.

i Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir 
j jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti | 
1 socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasi- į 
i manę visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi i 
Ž žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo, f 
! dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per- | 
i skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ- Ž 
• mas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti ? 
| rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu- J 
t rėš bematant savo burną užčiaupti. |
I ‘ Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbiniu- i 
I kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos. j
X Pastebėsime prie to, kad Socializmo /Minties/ X 
į Blaivumas netiktai savo turiniu, bet ir technikos ! 
Z žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio (į 
? pažiba. Stambios, aiškios raidės, daili spauda, ge- a 
f ra gryna popiera. Ypatingai puikus knygos virše- j 
i lių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. J 
X Jono Šileikos. Tas paveikslas ant knygų viršelių t 
Z spausdintas keturiais dažais. Ž
S Knyga turi 230 lakštų. |
? Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais |
Į tvirtais audekliniais apdarais, $1. ?
I Užsisakykite tuojau.

NAUJIENOS i
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill. A

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

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

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ii’ Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai j Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III.

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomfai Ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais ir 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapanų Bargemi
Nauji, neatimti, daryti am užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamok
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo S&08 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

8. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicaasu Ui.

ių overkot

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00. 

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 > 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolų 
ant pianų, sankrovos įrengimų,; 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt ’ 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus [ 
turite veikti su mumis. Mes kvie- ' 
čiame jus pasiteirauti musų už-

rovos įrengimų, ; 
apdraudos pali- 
ižt i k ri n imu. Mm

tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-los gtv., 2-ras augštas •
Telephone Drover 2116.

MOKYK1S 8IUT MOTERĮ AKUS 
RUDUS.

Išmokiname piešimo, tirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdaius. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. UŽ f 10 
išmokiname jus sint visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Westens wr.
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

8 JOSEPH C. WOLOH
W LIETUVIS ADVOKATAS
2 Bulmaa 002-904 National FMs.
■ $9 So. I>a Salla SL, Ohiearo, TU
J Tel. Central 6M0-4U1. Atdara: OUm* 
M ninko, katvaiYO ir lubatoc vakaraia mm 
V 0 iki 8 vai. vakar*, po musMcrta:

MII WAUKM AVB^ Cbiea«a. 1S
H Ta] HomboMt •*

WALTER F. SOMMER* 
ADVOKATAS 

RECTOR RTTHJDim.
* Umufm 8t. 'M

Cbicaffo. Uj 
■bonm Central
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BAŽNYTINIS “SHOW

dos Dievo bažnyčią seredoj at
vyks kun. Maliauskas. Visi, gir
di, kviečiami — tikintieji ir be
dieviai. Puse astuonių aš sku-

nuosiu bažnyčion. Prie durų 
u rinkęs pusėtinas būrys žmo-

Išpradžių maniau, kad 
.ksti. Priėjęs arčiau pu

lčiau, kad žmones ko tai ne- 
rimastauja. Girdžiu kalbas.

— »
Prasidėjo rodymas paveikslų. 

Tuo pačiu laiku buvo ir aiškini
mai. Viskas atrodo nepaprastai 
naiviai. Tarytum, tai buvo kai-

, nau buvo likęs foremanu. 
GeTiu pasakyti, kad jis daug 
ero yra padaręs lietuviams, su- 

teikdamas jiems darbą. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių. 
Velionis prigulėjo tik prie vie
nos pašalpines draugijos.

Wm. Pilypas.

lytoj bažnyčioj daryli

neturiu prilį

ninia sužinoti,

musu u

opai ir 
jums

prieinu
du ru . prie

i r
Nuzi-

nojęs, po

f naru*

su juodais pakraš-

nes sujudo
toliau. Po

vdduri.
Tuo tarpu prie durį 

deda tikras jomarkas 
bos nenori nusileisti ir 
Bet po audros visada 
tvla. Pasirodė kun. Ka, 
policnianu. Bobeles 1

Bet ikmga us kupčiui, tu r-

lies skelbimų. Pasakęs porą žo
džių, Makauskas liepia užgesin-

iosi tamsu, Gi žmonės sukru-
o:

•*■"11->1 * •> 
arčiau

Didelė ver
tė. Lovos
springsai.
Matrasai.
Visas įrengimas.

bargenų kuomet nor 
turi dviejų coliu nm 
nudirbti baltai arba 
ngsai turi kampuotus

cialiai po . . .

\ kauti ; 
-) kime i

Kalbėjo apie visuotiną tvaną, 
apie Nojų ir jo sūnūs. Parodė, 
kaip vienas Nojaus suims nešė- 
Dievui krepšį “porčiapo.”

Paskui Maliauskas teikėsi pa
aiškinti, kad tie paveikslai nui
mti ne Nojaus laikuose, bet da
bar. Esą tuosyk dar nebuvę fo
tografų. Gi dabar artistai įsivai
zdino sau, kaip tas galėjo būti, 
• r padarė tuos paveikslus.

Dr. .Toliu Jonikaitis, 3337 So. 
Morgan reikalauja persiskyri
mo. Rado meilišką laišką, ra-

Marie McKenzie užmušta tra
ukiniu.

vinejo svaiginančius gėrimus.

Ilarry Schaeffner, aktorius, 
areštuotas. Užkabinėjo gatve 
einančias merginas.

niai ir visokie šventieji pasiro
dydavo žmonėms, tai tuosyk ne

rado fotografai, nežinia kodėl

v o veidus. Lyginai kaip anam 
žmogui — kada jis turėjo su
los. —- nebuvo duonos, kada at
sirado duona — nebeliko sulos.

šis pavyzdis kuoaiškiausia pa
rodo, kas rupi kunigams. Jie

taipjau teatrališką

sakyti, kad dicvnamis yra del 
visų — raišų, kuprotų, biednų 
ir bagotų. Teeinu, tikrenybėje, 
kas turi daugiau pinigų, tas ga-

Ii- taip, musų kunigėliams ru
pi ne evangelijos ir Kristaus mo
kslo išguldinėjimas, bet rinki
mas iš žmonių dešimtukų ir

t na nusipirkti farina ir serus iš

Pu ra pi jonas S. Šimkus.

WEST PULLMAN.

West Pullman lietuvių korpo- 
L’ijos krautuvė uždaryta. Ją 
dare tūlas A. •• Mackevicz už

Tas atsitikimas, žinoma, nu
džiugino vietinį biznierių. Te
einu, kiek teko girdėti, žadama 
krautuve vėl atidaryti. Tuo tik-

jos uždarymo.
Reikia paminėti, kad nemažai 

bėdos pridarė krautuvei buvusis 
West Pull mano bankininkas B. 
\V. Šiužąs. šėrininkas.

WEST PULLMAN.

šiuo pasauliu J. Drungiląs, 42 
metų amžiaus, 11748 Peoria st. 
Paliko moterį. Velionis paeina 
is Kauno gub., Telšių pavieto, 
Plungės parapijos. Amerikoje 
.išgyveno 14 metų. Dirbo vienoj 
dirbtuvėje “Picine”. Ten bedir-

ir

rūmus ir $12.65
LENGVI 

IŠMOKĖJIMAI

"’i;i Kovos KcKoidai yra dabar paau- 
virno didesniame ir geresniame pasirin- 
negu kuomet-nors prima
leiskite mums pagrajinti del jus vėliau-it E111$ F■VWl Sra Mm KPv BU* H JBr aid Ketvergo ir Subalos

3948-50 West 12th St.
426 S. Wabash Ave.,

6137 So. Halsted St., 
1968-70 Milwaukee Ave.

Tor

Otto Peterson užmuštas ir

stas Northwestern traukiniu.

Daktarai padare Mike Monti-’ 
forai naujas lupas, ausis ir akis.

joj-

Nukentėjo nuo gaisro Herald

Kiek nuostolių padaryta — dar 
nežinia.

Del susižinojimo su 
giminėmis vokiečių 

užimtoj Lietuvoj.
Daug žmonių kreipiasi į mus 

laiškais, klausadmi, ar mes ne- 
apsiimtume pajieškoti jų gimi
nių vokiečių užimtoj Lietuvoj, 
arba kad patartume, kaip jie pa
lįs tatai galėtų padaryti.

Ncsuspėdami kiekvienam at
skirai laiškais ataskinėti, mes 
čia vėl paskelbiame, kad “Nau
jienų” Redakcija pa j ieškojimais 
užsiimti negali, bet duodame ši
tokį patarimą tieįąš, kurie nori 
susižinoti su savo giminėmis

arba gaukite,

kalba trumpą laiškelį savo gi
minėms. Indėkite tą laišką 
konvertan ir užadresuokite taip, 
kaip kad pirmiau adresavote sių
sdami savo laiškus Lietuvon, tik 
vietoj Russija, padėkite 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
dėkite reikalingą pačto markę, 
už 5 centus, ir užadresuokite ši
taip: HILFSVEREIN DER DE-

ZER STRASSE 12—1, BERLIN 
W. 35, GERMANY.

Šitas “Hilfsvercinas” yra žy
dų įstaiga, kuri betgi tuo reika
lu pa tarnauja visiems, be skir
tumo, žmonėms, ar jis butų žy
das, ar lietuvis, ar kas kitas. Ga
vęs jam adresuotą pakietą, Hil- 
fsvereinas jį a t plėš, už indėtą 
“Couponą” nupirks ten vokišką 
krasos markę, užlipins ant jūsų 
siunčiamo giminėms laiško ir 
pasiųs pačtu. Jei giminės ten 
pat tebegyvena, tai jie gaus lai
šką ir į trejtą mėnesių galima

Naujienų agentai

Kurie užžiuri platinimą “Naujic- 
riŲ” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

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

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

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

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

8127 S. Normai Ave.
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičių, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood 

Atlantic City Skyrius*Atlantic Gitv Skyrius:
V. A. Janąuskas, 4563 Wentworth 
>1? c„„aKai o cF. Sandarga, 5418 S. Princeton

SaugusBankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir'yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vaL dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Šalie ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 
Kėnsingtono, Roselando ir Burnsi- 2204 Forbes St.
(16s. Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

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

306 Hamilton ave.
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson St. 
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 
Minden, W- Va.: F. Gumauskas, 

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 
5016 Baring Ave. 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 
3814 Deodor St.

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Box 122 Tolleston Station

Gary, Ind.: Tolleston Sta.: 
G. Gallagher, 1111 Roosevelt Str.

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis. 

809 Park St. 
Racine, Wis.: Tony Vegcla,

1029% Lach wood ave. 
Racine, Wis.: John Marais.

4005 Gideon Ct
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

Tarrington, Coml.: V. Kelrrielis, 
62 Lewis St' 

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank St 

New Haven. Coiin.: J. Vaitkevivius, 
286 Wallace St

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St.

West Side Sky r.: A. Ambrozeviftius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Račkeviče, 1012 S. Main St. 
W. Pullman, Ill;: W. Pilypas, 

720 W. 120 St. 
Harvey, HL: Z. Putramentas, 

45725 Finch AVe. 
Chicago Heights, HL: M. Remeika, 

1330—15tli Ave. 
Spring Valley, Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
Kewanee, HL: K. Valančiunas, 

506 E. 7 
Pana, III.: W. W. Petraitis, 

210 W. Wash
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis,
E. St. Louis, Ill.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, HL: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

St.
St.
St.

Ave.

Ave.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis pir- 
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir »2-ra GATVft.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas
1123 S. Halsted St.
/Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
127 N SL

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

St.
St

Ave.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

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

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 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. Bbčkus, 

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

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

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

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

242 Wayne St. 
Bayonne, 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
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 

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

451 Hudsin
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. Brazis,
650 W. t Loinbard St. 

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

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. Valenton,

2120 St. Glair Ave. 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 

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

Kulpmont, Pa.: Jos. Bukauskas,t :
av. Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 
av.

I VISKIO 
XSM0KYKIA

Čia gali ISmoktl Anglų kalbos nuo pradines 
ligi aukščiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikom AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitlA 
Ekonomijos, KnygvedystCs.DailiaraSCio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS, VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St-Cliicašn

av

139
407.

Patarimai

U Vyrai ir Moters 
/SS ' Pasitark su Dr. ROSS.
w įsC ištikimu gydytoju.
\.Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
J damas j rankas naujų ir nepatyrusių

daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 

Lįjfev senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo- 
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokia dak
taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių 
Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, 
vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūslės, šla
pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar
ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy
mo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, tu
rinčiu daugiausia patyrimo.

Laike jo dvidešimties keturių.metų prakti
kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą, 
f“ ■—"""'j— iuii Specialė

Ų Ų X-RAY
\sL EGZAMI

NO pm XK NACIJA 
'wSgroi |QJ aV_. /j j 4 Kuomet 

’ AL Nurodyta
Moderniš- 
ki Elektro
Medikali-
ški Gydy

mai.y 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,..............-................Chicago, Bl.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nerviioti, sergę ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokj silpnumą arba ligą, ’eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietŲ. Ne
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedčlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subalos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

DĄRBąs
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

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

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

1840 So. Halsted St., Chicago, DI.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTTEKORIUB ANT BRIDGEPORT©
VYRAMS IR S U AUGIEMS

Akiniai aukso )v>»uot;e nuo >8.00 ir au* 
srščiau. Sidabro rėmuose nuo >1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaiskus- Jvairių liffu, kuria gali 
būti praftalintoa Kerų akinių pritaiky
mu. Htyrimas uėdyką, jei perimti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jri sal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil
psta, neles k ilgiau, o jieėkok pagrelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma «- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes kai
nam gvarantuojam akinius ir kienki»- 
nam gerai prirenkam

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas,
Jei jų» sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai 
draugas Žmonių S. M. MESIROFF, 3J49 SO. MORGAN ST.,

(iarsinkis ‘Naujienose’

KODĖL NEZINO'I'I SEKANČIŲ ISAISKIMMĮI?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi.išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, D KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St. ; ............... Chicago, Illinois

*• S ii
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Pranešimai
* (PASARGA.—Drau<IJi pranešima* •kelbtame 

ba nimokectie*. Pranešimai betai tari bat
* brkitKHlaml Iš vakaro, lalftrdta arba telefonu 

1 BrHnoti tą pačlę dieną, kada spausdinama* 
a BfcmraŠtta, aebe<all bot įdėti. — "NaaJUną”
* «*■*.)

PROTESTO
MASS MITINGAS

So. Englewood.

L.S.S. 170 kp. rengia Pro- 
■ testo Mass-Mitingą seredoje, 
•- 28 d. vasario, 7 vai. vakare, 
4 A. Vasiliausko svetainėje, 
i 8132 Vincennes avė. Kalbės 
» drg. T. L. Dundulis, L. š. F.

sekr.
Draugai darbininkai ir 

darbininkės! Europos vals
tybėms kariaujant, A me r i - 
kos kapitalistai, pasinaudo
dami proga, pakėlė nesvieti- 

’ škai kainas ant gyvenimui 
’ reikalingų dalykų, taip kad 
. dabar žmonės nuo bado var- 

•. giai begali apsigint. Bet to 
negana. Tie ponai kapitali
stai sumanė dar ir šią šalį 
intraukti į tą pačią kruviną- 

< ją puotą. Ir intrauks, jeigu 
’ mes, darbininkai, tylėsime 
’ rankas sudėję ir lauksime, 
- kada pašauks prie ginklo.

Kas mums lieka daryt? 
Turime siųsti protesto rezo
liucijas prezidentui Wilso- 
nui, ir griežtai užreikšti jam, 
kad žmonės nenori karės! 
Tam ir šaukiamas šis susi-
rinkimas, 
si.

Atsilankykite vi a
J. Butkevičius.

KAS RADOTE?

Nudėlioj, L. M. P. S. 29 kp. v;i- 
kure. Mcldažio šulėj. prupu<>lč 
mini knygų su adresais. kurioj 
buvo pridėta daug Įvairiu kvi
tu. Kas radote, malonėkite su- 4.
gražinti adresu: P. Daubaras, 
2931 \V. 39th Place, arba į ’’Na
ujieną" ofisą, už ką busiu kibai 
dėkingas.

BRIGHTON PARK.

CICERO.

LSS. 138 kuopos mišraus 
choro nepaprastas susirinkimas 
įvyks ularninke, vasario 27 d., 
7:30 vai. vakaro, Tamaliuno ir 
Gudgalio svetainėj, 1447 So. 49 
avė. ir 15 si.

Visi choro nariai būtinai atsi
lankykite susirinkiman.

A. K. Linge, Org.

“BIRUTĖS” NARIŲ DOMAI.

Seredoj, vasario 28 d., Mildos 
svetainėj, 8 vai. vakare įvyks 
visuotinas “Birulės” nariu susi
rinkimas.

Visi nariai malonės atsilanky
ti paskirtu laiku.

Pirmininkas.

PARDAVĖJAI!
Reikalaujama 10 gerų vy

rų pardavinėti lotus lietu
viams.

Dykai vartojama automo
biliai. Gera propozicija tei
singiems žmonėms ir atei
tis geram darbininkui. Pa
tyrimas Real Estate nerei
kalingas. Atsišaukite į: 
54th and Kedzie avė., arba 
Telefonas 9635. Klausk po
no GEORGE VON KEENE.

v

L o K I S
Lietuvių Legenda.

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 S Halsted St,...............Chicago, Ill.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c......... ....... ...........

'SVIESTAS
I Geriausio*
<metonofi, ire- 
nMnik, negi 
eur jus ga- 
!ft gauti ..

43c

Pajieškojimai

Reikalaujama vyrų ir vaikinų—$25 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos dentisterijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 me
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos; nugšeiausi paliudijimai, rašykit 
del specialiu katalogo 28: National 
School of Mechanical Dentistry, 506 
So. Wabash ave., Chicago.

WEST 0IDJI
1871 Milwaukee Av.
2054 Milwaukee Av.
1045 Milwaukee Av. 
1510 W. Madison St 
2880 W. Madison St.

RYŽIAI
Geriausio* 

njiies, 10c v* rlA 
ACs. par»i- H P 
fuoda ui

1544 W. Ohicumo At. 
1886 Blue Islani Av. 
2612 W. Norse Av. 
1217 8. B*Wed St. 
1882 8. F^weted
1818 W. 14lh St.

lis-vPARSIDUODA moderniška “l 
krymo”, saldainių, cigarų, tabako, 
smulkmenų Tr valgomųjų daiktų 
krautuvė. Keturi dideli kambariai 
už krautuvės. Pigi randa. Paran
kioj vietoj. Priežastis pardavimo—

19c
COCCA

Gertwvert* * * 
tank < t, »uly- 1 Qp 
rink su bent | tu 
cokia, % ev

ARBATA
Friimnlau*

tla, Gvaran- B A _ 
luotą, vertZe QI IP 
0c p ami due lUU 

la po....

1108 W. 12nd it
SOUTH BH5H 

8082 Wentworth 
M27 B. BalsUd 
4726 fi. Ashlani

NORTH BW1 
I <16 W. Diviatea 

720 W. Nort* AVi 
264t Lincoln Av< 
8244 Lincoln Av« 
8418 N. QUrte

Pajieškau Franciškaus Siriaus iš 
Kauno gub., Telšių pavieto, Janapo- 
lio parap., Delbų kaimo. Girdėjau, 
kad gyvena Massachusetts valstijoj, 
Hatwort mieste. Kas jį žinote, ar 
jis pats praneškite man:

Antanas Urbonas,
I 1.58 So. I nion Ave., Chicago.

I     -

Pajieškau pusbrolio Konstanto 
žalimo, iš Telšių, Kauno gub. Kiek 
laiko atgal išvažiavo į Midi, vals
tiją — į mainas; paskiausia rašė iš 
Painesdale, Mieli. Turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos. Jis pats ar kas jį 
žino malonės praneši:

S. Darginavičius,
2205 Kishwaukee St., Rockford. Ill.

Už DYKA PARUDAVIMAS SYSTE- 
MOS NEDĖLIOJĘ PO PIETŲ 

NUO 2 iki 4.
“COMMON SENSE CUTTING 

SYSTEM” mokama specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tų modelių su pilnomis instrukcijo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visų mierų, išžiūru ir formų, at
spausta ant kiekvieno modelio mo
kyt ies be mokytojo. Kaina nupi
ginta iki $5. Prisidėk prie musų de
šimts mokinių klesos dabar, sudary
tos po $10 kiekvienas. Už visą $50 
kursą, užsirašyk, pinigai grąžinami, 
jeigu neužganėdintas, tuojaus.

Prof. L. YONSAV, 
Kambarys 804, 37 So. Wabash Ave., 

Chicago, 111.

3764 S. Halsted St Chicago, Ill.

PARSIDUODA namas su groser 
ne, vieta del bučernės, arti lietuviš
kos bažnyčios ir bulvaro, medinis 
namas, 3 mėnesiai kaip statytas, 
gazas, elektra ir maudynė, 79x21, 
aukštas cemento bcizmenlas. Par
siduoda už grynus pinigus. Didelis 
sandėlis groserio. Kaina 6500 dol. 
už viską, $1,000 grynais pinigais, o 
J<2500 mortgačiais. Parduodu todėl, 
kad nemoku lietuviškai. Alsišauki-

PARSIDUODA 1 
vol k ei si s vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
sowkeisai 4 po de
šimts pėdą 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 
dol.

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių

MM

•1500 Tai man Av

LABAI gera proga budavotojui —

12 lotų vienoje vietoje t rans-

Pajieškau pusbrolio Juozapo ir 
pusseserės Onos Malimaitės, Kauno 
Mub.. Raseinių pav. iš Sartininku. 
Meldžiu atsišaukti. ar kas juos žino
te malonėk ite pranešt i:

Vincent Wikert,
P () Box 166, Argo, III.

REIKALAUJAMA 2-jų duonos ke
pėjų — pirmarankių. Taipgi vieno 
automobiliaus draiverio (turi turėti 
laisnį) prie duonos išvažiojimo ii’ 
turi kalbėli angliškai ir lietuviškai.

New Process Bakerv
919 W. 3 11h St., Chicago. 111.

Phone Drover 1018.

portacijos; suros,

išmo-

kėjima geram žmogui; parduodama

Pajieškau savo tėvo, Jono Jokn- 
bausko. purina iš Kaimo gubernijos, 
Telšių pavieto. Apie 15 metų kaip 
\mcrikoj. Kas apie ji žinote malo
nėkite pranešti.

Pajieškau pusbrolio Petro Juro. 
Kaimo gub., Šiaulių pav., Radviliš
kio par.. Siauraiėin kaimo. Jis pats 
mai<mės atsišaukti arba kas jį žino
te | >ra liesk i t e.

Justinas Slankus,
22 1 Lardon i si r.. 1 )et roi I, Mieli.

Pajieškau Tony Stašaičio. Mel- 
| džiu atsišaukti, arba kas ji žinote, 
i malonėkite pranešti. Turiu svarbų 
' reikalą. Mikolas I tekši i s.

1 Uiti So. Wood St., Chicago. HL

Randai

REIKALAUJU VYRŲ Pagelbėti 
man pardavinėti lotus ant viso 
laiko arba laikinai, patyrimas pa
geidaujama, bet Imtinai nėra reika
lingas. Aš išmokinsiu jus. Atsi
šaukite laišku j “Naujienų” Ofisą, 
No 139

Reikalaujama 2 patyrusių geležų 
karpytojų. Gera mokestis. Atsi
šaukite: 1717 N. Western ava*., Chi
cago III.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į 

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

j ienų

* ±A JSIGYK musų nuosavybių su- gj
T rašit del pirkliavimo. v
J McDonnell, X

I 2630 W. 38 st., Chicago ®

DU 30 pėdų lotų, su suromis, vau

Ant kclelos dienų tiktai. Ad resno-

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite į laikrodžių 
storą — P. Millerio, 2256 W. 22 SI., 
Chicago, III.

PARSIDUODA už pusę kainos ta 
bako, saldainių ir indų sankrova, 
taipgi parsiduoda naminiai rakan
dai. Išvažiuoju j kita miestą. Grei-

631 W. 18th SI., tarp String* ir Ruble 
st., Chicago, III.

PARDUODA savininkas penkių 
kambarių medini namą, naujausios

dynė. Prieš parką už $2600. Mažas 
j mokėjimas. Atsišaukile:
5301 Aberdeen SI. ((Barbernč).

BARSI DUODA pigiai labai geras,

šaukite pas: K. Jaimmals,

1810 So. Halsted SI.,

PARSIDUODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuvių ir svetimtaučių

ibisinaudokite .šia proga! Veikite 
tuojaus. 1619 S. lląlsled St. Chicago

Telephone Drover 9693

Šiai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KOREBPONDENCLJJNI8 SKYRIUS.— Kiekvienas rali Ilmokti 
ANGLIŠKAI labai Rrvitai savo namuose ii lekcijų sutaisyti 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paransus kiekvienam, 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan
kytiem j mokyklą ypatižkai. Geresniam x>ersitikrinhnuL siun
čiame gražiai iliu.Hruot^, su daugeliu paaifekinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laiiką tuojaus ; iudėk dvi markes prUiuntfmul 
KATALOGO.
KLĖSŲ SKYRIUS, 
kyklą ypatiikai, turime dienines ir vakarines klesas. 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos, 
įme atskirą kursą, sutaisyta musų pačių 
greitam iimokinimui Anglų kaliais. _ 1"

American ‘ M'hool 
of Lbnjruagts

A»«Tlk»«innre Tiems, kurie Rali pribūti t muši)
Mokin*- 

.KJesose irgi turi- 
del i<r adiiamokaHw 

_ _ _ Dauriau »uprantantiene*
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School oi Languages, 1741 West 47lh St., Chicaff*, (X,

DYKAI

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS I
1 Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popierot i

CARR BROS. WRECKING CO. 1
, 3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, III. ;

Telephone Yards BOSI

Dr. M.Stupnicki
1101 So. Morgan SU, Chicag®. 
VALANDOS: nuo 8 iki H ii
ryto, nuo & iki 8 vakar©.

Br. ft. I. EPSTEIN
GYDYTOJASirCHIRURGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir vplkų ligų

4

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted
Tel. Drover 7179 

VALANDOS : 9 - 11 išryto;
2- 3 po pietų ; 6—9 vakar*.

GYVENIMAS; 3341 So. Union Ave
• Tel. Yards 587.

------------------------------------------------------------ ----- —-

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Xm turi skaudančiai arba silpnas aki*, M 

U&Jvoa skaudėjimą, atsilankykit* pa> sum 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ave. 

Valandos: Nuo » ryto iki • vakar*. 
Nedčliomta nuo 9 ryto iki 1 po pietį-

Valgomųjų Daiktu Bendroves 
nariu visuotinas susirinkimas L
įvyks surėdo). vasario 28, 8 v. v..
Liberty Hali, 3915 S. Kedzie 
ave.

Kviečiame ir pašalinius, nori- 
i eitis patapti Bendroves nariais 
atvykti ir prisidėti.

P. Daubaras.

PUIKI PROGA
Smarkus vyras su $500 ar $600 gali 
trumpu laiku uždirbti apie $2,000. 
Proga, kokio* antru kartu neturėsi
te. Atsišaukile tuojaus per laišką 
antrašu: No. 3. i Naujienas, 18 10 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Naujienų Dr. A. A. ROTH
Offnaa Ir Gyvenimas:

8600 S. Halsted St., k* m p 16 st
Ofieae atdarne iki 18 vai. ryto, 1—S 
po piet^ir vakarais.

Telephone Drover 4S74

Jaunu Vyrą Draugiškas Pa.šel- 
pinis Kliubas savo mėnesini su
sirinkimą laikys kovo 1 d. Hri- 
nevičiaus svetainėje, 18 13 So. 
Halsted si. Pradžia 8 vai. vaka
ro. ' Draugai, visi malonėkite' 
kuoskai t lingia usiai a įsi lankyti, 
nes turime daug svarbiu ir ne
atidėliotiną dalyką, o taipgi ne
pamirškite ir nauju draugą at
sivesti. Valdyba.

i

f 
i

H

I’A RSI R A N I) A V( ).l A puikus frun- 
linis kambarys del dviejų vaikinų— 
by valgio. 2956 Emerald Ave., Phone 
5 arils 1775. Galite matyt vakarais 
arba nedėliomis.

REIKALAUJAMA patyrusių vyrų 
dirbti i scrap v ardą. Darbas pasto
vus. Atsišaukite:

Leopold Cohen Iron Co., 
31st Street and Homan Avenue.

Reikalavimai

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite:

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago. Ill.

REIKALAUJAMA karų karpenle- 
rių. Pastovus darbas. Gera mokes
tis. Užtektinai materiolo. Atsišauki
te j RYAN CAR CO.,

, Hcgewisch, Ill.
---------------------- --*-------------------------r ».... .fui

REIKALAUJAME kriaučių prie 

moterų drabužių siuvimo. Atsišau- i ~ ‘ ___ __
kite tuoj: J. Szkutas,

3106 S. Halsted St., Chicago, 111.

Pardavimui
ŪKĖS.

TIK š200 LNMOKeT.
Parsiduoda šluba vieni melai kaip 

pabudavota, aid 2-jų pagyvenimą, 
8 pėdų cemento bcizmenlas. Bandos 
neša $25 į menesį. Kaina tik $2100. 
Priimsiu Įmokėjimą Oisewskio ban 
ko knygutę. Marį kainavo $3000. Iš
važiuoju į kitą valstiją, todėl turiu 
parduoti. Parduodu karvę, pieno

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriikų, Vyriiką, Vaiki 

ir visų chrouiiki ligų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, Y—8 
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago
va-

tu, arklį vežimą, 
dų nuo Archer

Šluba lik 150 pe-

rus lig Wenonah ave. 150 pėdų 
šiaurius ant Wėnonah ave.

MIKE MORKUS
5448 So. Nordica Avenue.

| Or. G. M. Glaser
B Praktikuoja 25 metai.
Q Gyvenimas ir Ofisas
q 8149 S. Morgan St., kertė 32 at.
M Chicago, III.
įj Specialistas ant
M Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
4 Taipgi Chroniškų Ligų
j Ofiso valandos:
5 iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
4 ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
1 niais vakarais ofisas uždarytas 
j Telephone Yards 087

■ OR. M. HERZMAN
; iš rusuos

Gerai lietuviams Žinomas per 16 m«- 
į, tų kaipo patyręs gydytojas, cbirur- 
( gas ir akušeris.
j Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
li rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
t metodas X-Ray ir kitokius 
J prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025 
t St., netoli Fisk 
į VALANDOS: 
|» 6—8 vakarais.
į Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 
g Valandos; 8—2 ryte, tiktai.

ele.ktros

W. 18th
st.
Nuo 10—12
Telephone Canal 8110

pietų, ir

1

PARDUODU pigini lotą, 26x125 
kampinis, geroje vieloje ant Rock
well and Archer nve. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į kitą mie
stą. Atsišaukite greitai.

Vhon*: Yard* 4I1V

Or. A.R. Blumenthal

912 W. 181h Place. Chicago, 111.

Tel/Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTIST.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 yųfi 
Nedėliomis pagal m tarimu

4712 So. Ashland Art.
arti 47-toi fatvCi,

D r. Ramsęr
AKIU 8PKCIALISTAJI

Prirenka visiems tinkamus akinius, egTuusafa 
nueja ir patarimus duoda lykaL
784-88 Milwaukee Are., arti Chieag* Av*. B-r*| 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 iiryto iki vakx 
r u L. Nedaliomis nuo > iiryto iki 1 y*

Tel. Haymarket 2414.

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

P r i m i t v v i š k a s k o m u n i z m a s.

Buržviaziška nuosavybe

in-a tini supratimą a į ) i e

1840 So. Ilalsted St.,

Nukirsto miško su 2 aker. 
išdirbtos žemės. Namais, 
karvė, 2 kiaulės, 12 vištų la- 
bai lengvais išmokėjimais.

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų. Jus gali
te išsirinkti vietą prie mies
to ir mokyklos.

Mes tveriame čia naują 
Lietuva, c-
SANBORN COMPANY, 

c-o Lithuanian Colony direc.
Eagle River, Wis.

PARSIDUODA anglių expreso bi
znis su pastovia vieta. Neniekinsiu 
teisingo pasiūlymo. Atsišaukite

Kirby,
3218 Wallace SI., Chicago, 111.

Phone Drover 84 13

TURTU paaukauti $165 seklvčios 
setą vėliausios stailės už <$32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 kra.ses už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos <90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Ave. 

Chicago. III.

PARSIDUODA groserne lietuvių 
ir slavų apgyvento) vietoj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

Jau artinasi pavasaris ir^ laikas 
uždėti barzdaskulyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusnaujus forničius ant 
pardavimo. Kam reikalinga,, atsi
šaukite: Wm. Galeckas,
3525 So. Union Avi'., Chicago, III.

o

Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučeriiė. Greitu laiku atsišaukite:

Joe Szkleinik.
208 22 l.ake St., Melrose Park, III.

I ! ‘ ............. .............. ......—-------- ------- ------- -----------

PARSIDUODA pigiai bučeiaiė ir 
grosernė iš priežasties savininko li
gos. Vieta išdirbta per 6 melus. 
Daugiausia parduodama “cash”. Me
ldžiu atsišaiditi laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 2. r7 Chicago

o
0 
o

PIRK SAU vi8a» PIumbavojL f 
rnui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. ’ T

LEVINT.HAL PLUMBING f
SUPPLY CO., I

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. i

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re- 

Į gejimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer

. • piania į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*; in*4*U*- 
mis nuo 10 iki 12 diena.

4449 S. ASHLAND AVM. kaupas 47 ML

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligo*

Elcktrinkn Dinsrnoza ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandonetfl mcdegH sliptim Ilgėm

2059 W. MADISON ST., kampan 
Boyne Ave., viri aptickon

Valandos : 7—9 vak. nedėld. 10—12

OTelephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D. s 
Henan Hunan Gydytojau Ir Chlrunran. L 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- £ 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligą. S 
OFISAS: 1579 Milwaukee Av*., a 

Kampas North Ave., Kambary* X04. <x 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; g 

1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar*. <

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu

Jeigu
Jeigu

Jeigu
Jeigu

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūva, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimų akių,

tau skauda akys skaitant arba aluvaal, (atkari 1st 
"reikalingas akinių.

Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II matų MM-t 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsij aklų U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Akiu S pečia i kata m 
TEMYKIT MANO UžRASA-

o 1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-toa gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras a saitai* 
Valandos: nuo V ryto iki U va. Nedaliomis nuo M ruto iki 12 dtaaų< 

Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG,
seno krajsus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSlOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, uinuodijimą kraujo, odenų 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gnrkll* 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėja jus išgydyti, ateikite či* ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir iftgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliomis Iki II dieną, 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-to* gat., viršuj Rankos. Tel. Canal IMJ




