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Iš JANITORIŲ STREIKO.

Paskutine Registravimosi Diena
išpil

Užsakė 16 dideliu laivų
NUGALI SAMDYTOJUS

Šaukia Soc. Partijos Suvažiavimą

Chicagos policija susekusi didelį suokalbį

Streikuojančių moterų balsas
GELEŽINKELIŲ DAREI 
NINKU STREIKAS ARTE

Reikalauja svarstyti išnaujo 
Airijos savyvaldos klausimą.

Valdžia inteikė svetimų ša 
lių ambasadoms užreiški 
mą, jogei ji apginkluosią 
ti pirklybinius laivus.

valdžios 
išplauki- 

busia nu-

DIDELIS TAIKOS ŠALI
NINKŲ SUSIRINKIMAS

DAR APIE AUDRĄ 
NEW CASTLE.

Į tris dienas vokiečių subma
rines paskandino 114,000 
tonų talkininkų laivų.

o f

Kynijos liberalų vadas pro
testuoja prieš talkininkų 
valdžias, bandančias jvelt 
karėn Kyniją.

Socialistų Partija lai 
kys nepaprastą 

konvenciją.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
TALKININKUS.

Sako, policija turinti žinių, 
buk simpatizuojantjs ja- 
intorių ir langų plovėjų u 
nijai žmones darę sutarčių 
i šd i n a m i t u o t i budi n kus.

Laivyno departamentas už 
sakė 16 didelių balionų 
kainuos 649,250 dolerių.

STATYS 16 DIDELIŲ 
ORLAIVIŲ.

Viena gatvekarių kompanija 
jau pripažino darbinin
kams unijų; eina derybos 
delei algų padidinimo.

S u s i r i n k i m e s u a u k a u ta 
000 dolerių prieškarinės 
gitacijos reikalams.

šiandie, kovo 13, yra paskutine balsuotojų registra- 
vimos diena. ^Piliečiai, kur dar neužsiregistravę, ar 
ba gyvenimo vietas permainę, neužmirškite būtinai 
užsiregistruot šiandie. Kas tatai nepadarys, negalės 
balsuoti rinkiniuose balandžio 3 dienų.

APGIKLUOS PIRKLYBI
NIUS LAIVUS.

Pertrauks diplomatinius ry 
sius su Vokietija.

BERLINAS, kovo 13. — 
Oficialis vokiečių admiralti- 
jos pranešimas sako, kad bė
giu trijų dienų (kovo 7, 8 ir 
11) vokiečių submarines pa
skandino 114,000 tonų talki
ninkų laivų.

Vokiečių pranešimai be to 
pripažįsta, kad anglams pa
vyko pagauti keliatą subma- 
rinų. Betgi tai nesusiauriną 
vokiečių submarinų veiki
mo: paimtų vieton vokiečiai 
pastatą naujų ir tęsia kovą.

>o smarkių 
tenai papra

stai siaučia kovo ir baland
žio mėnesiais, jie turėsią pa
sirinkti vieną iš dviejų: arba 
likti apsuptais anglų, ar jsi- 
briaut Portugalijos koloni- 
jon ir patekti portugalų ran- 
kosna.

SUSEKĖ NAUJĄ ŠUO 
KALBI.

KYNIJA PASEKA SUV 
VALSTIJAS.

giau tavorinių medinių lai
vų intalpos nuo 3,000 iki 3,- 
600 tonų, bus sušaukta kon
ferencija laivų statytojų se- 
redoj, kovo 14 d.

Apskaitliuojama, kad pir
muosius submarinų gaudy
tojus galima bus pastatyti į 
du mėnesiu laiko, o po to— 
po 50 gaudytojų kas savaitę.

Šiandie kapitalistai laivų 
statytojai inteiks laivyno de
partamentui savo išlygas ir 
pienus.

Gi kas link medinių pirkly- 
binių laivų, tai pastatymas 
pirmųjų iš jų užims apie 5 
mėnesius laiko, o paskui jau 
palyginamai trumpu laiku 
galima bus pastatyti apie 
1000 tos rųšies laivų.

AREŠTAVO BOMBŲ 
DIRBĖJĄ.

PASKANDINO 114,000 
TONŲ.

KOVA PRIEŠ MILITA 
RIZMĄ.

NEW CASTLE, Ind., ko
vo 13. — Oficialiai praneša
ma, kad laike andros, siau- 
tusios nedėlioję New Castle 
mieste, žuvo 20 žmonių. Va
dinasi, pirmieji pranešimai 
apie tą nelaimę pasirodo bu
vo kiek perdėti.

LONDONAS, kovo 13. — 
Airijos nacionalistai ir vėl 
pareikalavo valdžios, būtent, 
kad Airijos savyvaldos klau
simas butų pakelta iš naujo 
Anglijos parlamente. Ma
noma, kad Loyd George su
tiksiąs su reikalavimu ir 
klausimas bus pakeltas se
kamą savaitę.

AIRIAI NEDUODA RA 
MUMO.

Valdžia 
klybinius laivus

šiandie budinkų asociacija* 
prezidentas turės duot ga-r 
lutiną atsakymą
dys ar ne darbininką rei
kalavimus.

Kaip jau skaitytojams ži
noma, Chicagos budinkų a- 
sociacijos prezidentas John 
D. Bradley buvo pasiuntęs 
Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentui laišką, kuriame 
jis žadėjo išpildyt darbinin
kų reikalavimus. Tečiaus 
po dviejų dienų jisai atsiė
mė savo pažadėjimą. Delei 
tos priežasties Chicagos D&* 
rbo Federacijos prezidentas 
pasiuntė Bradley’ui laišką, 
reikalaujantį galutino atsa
kymo — ar samdytojai ma
no išpildyt janitorių ir langą 
plovėjų reikalavimus, ar ne. 
Šiandie taigi turės sugrįžti 
jo atsakymas, ir streikinin
kai nuspręs, taikinties ar 
tęst sykį pradėtą kovą. Jei
gu budinkų asociacijos pre
zidentas parodys noro tai-

Ido penktąjį Dievo prisaky 
ma — “neužmušk!”

Pildomasis Socialistų Par
tijos Komitetas putarė savo 
posėdyje, laikytame pereito
je subatoje, šaukt 7 d. balan
džio nepaprastą Partijos su
važiavimą iš 200 delegatų. 
Tikslas — apsvarstyt socia
listų poziciją dabartiniu kri- 
ziso laiku ir karėje, jeigu ji 
iškiltų. Pildomasis Komite
tas tikisi, kad Partijos na
riai pilnai pritars tam jo nu
tarimui.

skers mastyj 
uigščio. Ba- 

įprupinti bevieliu 
r 100 arklių spė- 

Balionų grei-

Pradeda kovą prieš privers 
tino kareiviavimo suma 
nymą Illinois valstijoj.

igščiausias šalies teismas 
atidėlioja Adamsono bi 
liaus klausimą.

MULKINA DARlhNlN 
KUS.

reikalavimus. Viena jų, bū
tent Capital Traction kompa 
n i ja jau išpildė savo darbi
ninkų reikalavimus — pri
pažino uniją ir sutiko vesti 
tarybas delei algų padidini
mo. Antroji, Washington 
Railway and Electric kom
panija, dar spiriasi. Kom
panijos prezidentas King at
sisako tarties su darbinin
kais. Kompanija jau pra
deda gabenties streiklaužių 
iš New Yorko ir kitų vietų. 
Labai galimas daiktas, kad 
tos kompanijos darbinin
kams reikės streiko keliu 
priversti samdytojus išpil
dyt jų reikalavimus.

Nors brolijų viršininkai 
šito nepatvirtina (jie atsisa
ko tuo klausimu ką nors kal
bėti, kol bus užbaigta konfe
rencija su geležinkelių kom
panijų atstovais, kuri įvyks 
ketverge New Yorko mies
te), bet atskirų skyrių vir
šininkai, kaip skelbia tele
gramos, jau gavę paragini
mų būti prisirengusiais.

Šiaip ar taip, streiko pa
skelbimas dabar priklausys 
nuo kompanijų. Jei jos iš
pildys darbininkų reikalavi
mus — streikas galės būti iš
vengtas.

dinkus, kur mes streikuoja
me, kad jie neatimtų iš mus 
paskutinio duonos kąsnio, 
nes mes su savo kūdikiais tu
rime kęsti badą ir skurdą.

Štai vienas iš jųsų vyriau
sių tristisų — B,. J. —, gyve^ 
nantis ant 46-tos ir Vin- 
chester avė., turi savo dide
lę nuosavybę, o betgi moterį 
leidžia skebauti. Mes buvo
me pas jį namuose, bet tapo
me tik išjuoktos; ir ne tik jo 
moteris nesiliovė streiklau- 
žiavus, bet dar ir kitas ke
tu res moteris nusivedė. Mes 
ją norėjome perspėti einant

WASHINGTONAS, kovo 
13. — Washingtono ponai 
stumia šalį į karės pragarą. 
Valdžia pagalios oficialiai 
užreiškė, jogei ji apginkluo
sianti visus pirklybinius lai
vus, plaukiančius į Europą. 
Savo pranešime valdžia sa
ko, jogei šilą ji daranti todėl, 
kad apsaugojus savo pirkly- 
ba ir amerikiečiu gyvastis.

Mes, materįs, janitorės ir 
grindų plėvėjos, negalėda
mos uždirbti sau del pragy
venimo, buvome priverstos 
išeiti streikan ir reikalauti 
atlyginimo — didesnio ką
snio duonos už savo darbą. 
Nutarėme atsišaukti į savo c 
gerbiamą šv. Kryžiaus pa
rapijos kleboną, Aleksandrą 
Skrypką, prašydamos, kad 
jis perspėtų savo tarnus, ar
ba bažnyčios komitetus, i- 
dant jie neitų dirbti į bu-

PEKINAS, kovo 13.—Te
legrafas praneša, kad Kyni
jos parlamentas viename 
slaptame posėdyje nutaręs 
paremti valdžią jos kivirčuo
se su Vokietija, t. y. reikale 
pertraukimo diplomatinių 
ryšių.

Apie trūkimą diplomati
nių ryšių tarp tų dviejų ša
lių jau senai buvo kalbama. 
Taigi, jeigu dabartinis pra
nešimas pasirodytų teisin
gas — dar viena valstybė at
sidurtų ties karės pragaro 
durimis.

PEKINAS, kovo 13.—Ži- 
nomasai Kynijos liberalų 
vadas, Dr. Sun Yat Sen, pa
siuntė Anglijos premjerui 
Loyd George’ui aštrų prote
stą, reikalaujantį, kad Ang
lijos agentai liautųsi, kurstę 
Kyniją prie karės su. Vokie-

NEW YORKAS, kovo 13. 
— Areštuota tūlas John Hu- 
mbart, pasivadinęs save 
“Karl’u”. Kaltinama jis bo
mbų daryme. Jo areštavi
mas jungiama su žinomojo 
vokiečių suokalbininko 
Fritz Kolb asmenim.

CHICAGO, kovo 13.—Va
kar Illinois valstijos legisla
tures komisija sušaukė vie
šą susirinkimą La Salle ho- 
telyj klausime priverstino 
kareiviavimo įvedimo šioje 
valstijoje. Priverstino ka
reiviavimo šalininkams buvo 
užduota stiprus antausis. 
Chicagos džingoistų spauda 
apgailestauja, kad, “nežiū
rint neatidėtino ir nuolati
nio reikalavimo prisirengt”, 
radosi tik keli žmonės, kurie 
stojo už p r i versline karei
viavimo įvedimą. Visi kiti 
nurodinėję, kad tokio įstaty
mo pravedimas grasina ne
tik demokratumui, bet dar 
daugiau jaunuomenei — kū
nišku 
mu.

NAUJAS KRIZIS.
Nori nuverst Francijos mi- 

nisterių kabinetą su A. 
Briand’u pryšakyj.
PARYŽIUS, kovo 13. — 

Ateina žinių, liudijančių, jo
gei Francijos ministerių ka
bineto, su ex-socialistu Ari- 
stid’u Briandu pryšakyj, puo 
limas neišvengtinas. Jau
čiama didelis nepasitenkini
mas Briando ministerija. 
Šiandie laukiama stiprių a- 
takų prieš ją.

NEW YORKAS, kovo 13. 
—New Yorko bažnyčių fe
deracijos tarybą priėmė re
zoliuciją, remiančią \Wilsono 
politiką linkui ^Vokietijos ir 
užgiriančią priverstino ka
reiviavimo įvediną Suv. Vai 
stijose. Tatai rezoliucijos 
autoriai vadina “pastoviu ir 
demokratiniu patvarkymu.”

Už tą rezoliuciją balsavo 
158 kunigai. Priešingų jai 
radosi vos 52.

Tai taip, vadinasi, jie skel-LO N 1)0 N AS, kovo 13. — 
Sugrįžęs iš rytinės Afrikos 
anglų oficierius čia užreiš
kė, būtent, kad vokiečių spė
kos rytinėje Afrikoje esą vi
sai išsemtos, 
lietu, kurie

CHICAGO, kovo 13. — 
Chicagos policija sakosi su
sekus didelį suokalbį — iš
nešti į padanges kelintą di- 

"hieagos budinkų, 
.r tęsiasi janitorių 

Policija persergė- 
s vadus, būtent, at- 
jei tatai įvyktų, li

nijos vadams gręsia ilgų me
tų kalėjimas ir tt.

O kas žino, ar tie suokal
bininkai turi ką bendra su

NEW YORKAS, kovo 13. 
—Pereitą pėtnyčios vakarą 
taikos šalininkai New Yorke 
surengė didelį viešą susirin
kimą. Tarp kitų ten kalbė
jo ir socialistų kongresme
nas Meyerr Londonas. Tai 
buvo bene vienintelis kalbė
tojas, kurio kalbai pilnai pri- 
t a r ė susirink u s i o j i p u b 1 i k a. 
Kiti kalbėtojai, ypačiai prof. 
J. V. Slaughter, susilaukė di
delio švilpimo delei Anglijos, 
kaipo “tautų liuosuotojos”,

įsake laivų įgulai šauti 
kiekvieną vokiečių submari 
ną, bandančią užpulti laivą

Apginkluotieji pirkly bi
niai laivai busią paimti pil 
jiutėlejru-Jedęralės 
globom Jų kellps. 
mas ir sugrįžimas 
sakyta Washingtono val- 
valdžios. Valstijos departa
mentas laivų apginklavimo 
klausimą pavedė laivyno de
partamento žinion. Vadi
nasi, laivyno departamentui 
duota gale netik užtraukti 
ant tų laivų kanuoles, bet 
taipgi aprūpinti jas laivyno 
oficieriais ir t t.

Negana to, sakoma, jogei 
busią apginkluojami ir tie 
laivai, kurie veš talkinin
kams amuniciją. Iki šiol a- 
pie tai dar buvo abejota.

Jeigu taip, tai faktiškai 
Suv. Valstijos jau paskelbė 
karę Vokietijai. Visa, ko 
stoka, tai apsimainymo ofi- 
cialėmis notomis.

Atsišaukimas moterų, g1 ir 
bančių Chicagos bud inkuose

13. — Ateina žinių, kad ge
ležinkelių darbininkai ren
giasi mesti darbą dar šią su 
batą, jei nebus išpildyta jų 
reikalavimai — suteikta 8 
vai. darbo diena ir padidinta 
mokestis.

Pirmas penkias dienas 
streikas palies tik prekinių 
vagonų ir jardų darbinin
kus. Paskui — visus kitus*

ka. Priešingame atsitikime 
—streikas gali dar labiau iš
siplėtoti. Manoma, kad to
kiame atsitikime Fitzpatri- 
kas iššauks streikan visus 
tuose budinkuose dirbančius 
kitų unijų darbininkus —pe- 
čkurius, mašinistus, daily- 
des, išvažiotojus ir tt. Tuo
met, žinoma, samdytojai no- 
roms-ne-noroms bus^priver- 
sti ūmai nusileisti. >

Streikininkai laikosi’ kaip 
vienas. Nors ir randasi to
kių, kur visuomet aimanuo
ja, jų tečiaus, yra. nedaug. 
Nes kokis gi gali but išroka- 
vimas dejuoti del netekimo 
darbo ir tt., jei laikanties 
vienybėje galima iškovoti 
daugiau algos ir geresnes 
darbo sąlygas? Sykį pradė
ta kovą turime tęsti iki gą- 
](A' Lankykime streikininkų 
susirinkimus (230 N. Clark 
gatvė — 2 ir 3 lubos), eiki
me sergėti darbaviečių ir 
perkalbėkime tuos kelis ne
išmanėlius, kur klauso ma- 
nadžerių prižadų. Nedejuo
kime del tų 55 dolerių mėne
siui, kuriuos gavome iki šiol. 
Jeigu jau nelaimėtume dau
giau, tai senąsias bado algas 
visuomet gausime.

Darbininkai ir darbinin
kės, ryto visi kaip vienas tu
rite ateiti susirinkiman: bus 
pranešta budinkų asociaci
jos prezidento atsakymas ir 
aptarta daug kitų svarbių 
reikalų. Streikininkas.

WASHINGTONAS, kovo 
12. — Washingtono gatve
karių darbininkai nugali 
samdytojų užsispyrimą. 
“Naujienose” buvo praneš
ta, jogei gatvekarių darbini
nkai rengiasi mesti darbą, 
jei kompanijos atsisakys iš
pildyt darbininkų reikalavi
mus. Išpradžių kompanijos 
spyrėsi. Bet kadangi gatve
karių darbininkai yra tvir
tai susiorganizavę, tai sam- 

. i v v. P , zdytojai, nesitikėdami nuga- 
Ncw Yorko bažnyčių tedera-c• i i - • i - -i i • v, . ,. j Ietį darbininku, išpildo ]ucija stoja uz priverstino 

kareiviavimo įvedimą.

WASHINGTONAS, kovo 
13. — Suv. Valstijų laivyno 
departamentas padarė suta
rtį su keturiomis didelėmis 
orlaivių statymo firmomis— 
pastatyt 16 didelių ųro mil
žinų balionų Suv. Valstijų 
pakraščių ir prieplaukų ap
saugai. Naujieji oro milži
nai turės 160 pėdų ilgio, 31 
ir pusę pėdo 
arba 50 pėdų 
lionai bus 
telegrafu 
kos motorais, 
tumas — nuo 
lių į valandą.
Vals ti j ų va 1d ž i a i k a i nu os
649,250 dolerių.

Balibnai turi but padaryti 
bėgiu sekamų 120 dienų.

ir dvasiniu išsigimi

vu laiKU ouv. vaisujų Kong- 
gresas priėmė taip vadina
mą Adamsono bilių, pripažį
stantį geležinkelių darbinin
kams aštuonių vai. darbo! 
dieną. Tai kongresas pada
rė tik tuomet, kada geležin
kelių darbininkai grasino 
paskelbti visuotiną streiką. 
Bet po priėmimui to biliaus 
geležinkelių baronai pasirū
pino atiduoti jį į augščiau- 
siojo šalies teismo rankas. 
Šis-gi, nežiūrint neatlaidaus 
darbininkų reikalavimo, vis 
atidėlioja, vilkinasi su nuo
sprendžiu kas del jo konsti- 
t u c i n g u m o. Nesenai buvo 
pranešta, kad pradžioje ko
vo mėn. augščiausias teis
mas paimsiąs svarstyti jį. 
Bet štai vakar atėjo iš Wa
shingtono pranešimas, jogei 
Adamsono biliaus klausimas 
ir vėl atidėta neapribotam 
laikui.

Tik mulkina darbininkus.

A.dr«ss:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILJL.INOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

WASHINGTONAS, kovo 
12. — Laivyno sekretorius 
šiandie' šaukia motorinių 
laivų statytojų konferenciją. 
Svarstys jis kartu su staty
tojais, kaip galima kuogrei- 
čiau pastatyti kuodaugiau- 
sia laivų, submarinų gaudy
tojų.

Toliaus, apkalbėjimui pie
nų pastatyti taip jau kuo-
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\TYS DAUGYBĘ LAI 
VU SUBMARINOM 

NAIKINTI.



NAUJIENOS
I darbą, tečiaus negalima bu
vo prie jos prieiti, nes vyras 
ją kasdien palydi ir pasitin
ka. O mes, nelaimingos var
gdienės, našlės, neturėdamos 
vyrų, esame be užtarimo: tu
rime vargti ir badą kęsti su 
savo nekaltais kūdikiais. 
Musų gyvenimas susideda iš 
karčių ašarų.

Jau šešios savaitės, kaip 
mes kovojame, už savo bū
vį, ir senai jau but u me iško
voję, jeigu nebūtų trukdyto
ji-

Mes turime vilties, kad 
gerbiamasis klebonas patar
site viršminėtam žmogui ir 
kitiems streiklaužiams, kad 
nežudytų mus vargšių. Pa
tarkite savo žmonėms, kad 
niekas iš jų nebeeitų skebau-

negu Makausko konferenci
jos. Nereiktų tiek viens ant 
kito rūstauti.

Su šituom atsišaukimu 
mes norėjome kreipties į 
laikraštį “Draugą”, bet jau 
mes esame girdėję ikvaliai, 
kad “Drauge” teisybė apie 
kunigus, jų tarnus ir skobus 
niekuomet netelpa. Mes 
matėme, kad siuvėjai nema
žesni skurdą kenčia, kaip 
mes, o “Draugas” garsina 
streiklaužių agentus; taigi 
mes esame dėkingos “Nau
jienoms”, kurios mums tei
singai patarnauja. Mums 
nesuprantama kame to Die
vo teisybė dingo. Ne dėlto 
mes taip kalbame, kad mes 
esame beturtės, nedelto, kad 
mes netekome savo vyrų ir 
savo kūdikių maitintojų, bet

čios tarnai atėmė nuo bied- 
no žmogaus kąsnį duonos.

akis pakelti, o ne bažnyčioj 
tarnauti.

Taigi mes dar kartą atsi
šaukiame į visuomenę. Bro
liai ir sesers, ypačiai, mote

kurios turite ištekliaus, mes
kite skebavę ir neužkenkite 
mums, jieškančioms teisy-

Kodėl jus nedirbote pir- 
miaus, kol nebuvo streiko. 
Streikas pasibaigs, jus vėl 
nedirbsite. Bet dabar jus 
dirbate iš pavydo, einat ske- 
bauti, kad mes neiškovoto- 
me sau kąsnį duonos, kad 
mes badautume ir neturėtu
me kuo savo kūdikių apren
gti. Jus, skebaujančios mo

talikės, bet kaip kriminalis- 
tės.

Magdalena Smalenskienė,
4414 So. Ashland Avė.

4603 S. Marshfield avė.
Petronė Marliunienė,

PRAKALBOS
Lietuvių ir anglų kalbose 

Iliiustruotos gražiais pavei
kslais iš ūkės gvvenimo 

Rengiamos

SEREDOJ, 8 vai. vakare 

Kovo-March 14, ’17 
MARK WHITE SQUARE, 

30ta ir Halsted Gatvės.

............................................................................................................................. i........immuu

GAVO UŽSIMOKĖTI.

Už įžeidimą prez. Wilsono 
paveikslo turėjo užsimo
kėti 75 dol. bausmės.

WASHINGTONAS, kovo 
13. — Temple Bigg’s’ui, tar 
liaujančiam federalėje ka- 
r i u ome n ė j e W a s h i n g t o n e, 
teismas priteisė užsimokėti

mą prezidento Wilsono pa-

je stovintis paveikslų

dento paveikslą “prieinama 
kaina”. ‘Tėvynės apgynė-

gi vietoj pirkti a 
ai atsisakyti — iš

t

pardavinėtojo ran
kų paveikslą ir numetė jį ga-

ma ir užmokėti už paveiks- 
lą, narsusis “tėvynės apgy
nėjas” užatakavo ji. Nus-

ir nubaudė

A T11) Ė.J O SU V A ž IA VIM Ą.

PARYŽIUS, kovo 13. — 
Talkininku valstybių sočia- C V V-
listų suvažiavimas, kuris tu
rėjo įvykti kovo 15—18 dd. 
P a r y ž i u j e, atidėta. A t i d eta

JU, V* X

ir Italijos socialistų.
Su važia v ima buvo suma- c

nęs Francijos socialistų par
tijos Pildantysis Komitetas.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI.

LONDONAS, kovo 13.

pie puolimą svarbaus Meso
potamijos miesto B a g d a d o. 
Pranešimai sako, kad pai-

tus ginklus besitraukiantis

Spėjama, jogei turkai čia 
neteko mažiausia dviejų tre
čdalių savo ginklų.

bejones sustiprino anglų in-

joje ir

lų kampanijos ir puolimo 
Kut-el-Amaro tvirtovės, ji 
buvo visai nusmukusi.

UŽPUOLĖ TRAUKINI.
c

JUAREZ, kovo 13. — Vil
ios band i ta i, vado vau j a m i 
tulu Salazar, upuolė valdžios 
pasaierinj traukinį Lagune. 
Užmušta 45 Carranzos ka
reiviai sergėjantįs traukinį. 
Iš užpuolikų pusės 20 užmu-

PRISIPAŽINO ŠUO
KALBYJ

Sako, vokiečių valdžia išmo
kėjusi savo agentams apie 
250,000 dolerių, kur norė
jo sukelti Indijoj revoliu
cija.

Chicago,
iMMHMI

EVESK10
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 

ligi augfičiauslai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnygvedystCs.DailiarašCio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL Ii 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted SuChicyfo

yra: Chandra Chakiaberty,

Dr. Nathias Sekunna, vo
kietis. Pirmasai prisipaži
no gavęs iš vokiečių valdžios 
60 tūkstančių dolerių, ant
ras — 40 tūkstančių, trety
sis — 100 tūkstančių.

A Cik) O k’lkV. 1

bia pranešimai, rišama su 
buvusia vokiečiu am l) a s a d a 
Washinbgtone.

GERARDAS HAVANOJ.

HAVANA, 12. —

dorins Berline vakar atvyko 
i Havana, c <• Šiandie jisai at
važiuoja į Key West, Fla. Iš 
ten — geležinkeliu j Washin- 
gtona.

G. D’Annunzio.

Idilija
IIC-

michiširdiugai. Kelias, lyg bal
ta juosta, vingiavos per laukus

liu, pakeldamas debesis dulkių.

galvą Toco, baltas su 
taškais šuo.

ria jie užėjo būrį žmonių.

Juos iš-

trinti užmiegotas akis. Kiaulės

liulesiras, su-

li ui i., iivvates!
Galop, jam pasisekė snvarinė-

paūksmė ii

Fiora linksniai dainavo, o a- 
|)ie ją sukinėjosi avįs. Milžiniš
ki ąžuolai kilo į padanges. Per 
jų lapus veržėsi vėjalis ir 
lapai ritmiškai, ir monotoniškai

ma ne VYRAIs
CH 4 ICK> <!• C-JO•! <tt& + *+**v <

Į DiDVSlS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORT!!
U CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Kotrina Kižas
Kovo 10 d., 1917 m., 3:30 vai. 
po pielii. Išgyveno 15 meili 2 
menesiu ir 16 dieniu Sirgo 10 
menesiu.

19111 Avė., Cicero, III. Laido
tuves atsibus su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Antano bazin
ei o j e.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atšilau-

Su nuliūdima liekamus:
Molina Soloinėja, 
Tėvas Kazimieras ir 
Broliai Louis ir Viktoras.

30

metų ši

mtai iš

gydyt u

v ra m a-

lio re

ja.
mane iš 

jog
expertas specialistas. Jie 

kad jeigu galima išgydyti, 
Negaišuok ii- žiu

Beturčiai taipgi ateina pas 
visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, 
aš esmi 
realizuoja,
aš galiu tą atlikti.
rėk kuomet jųsų sveikata ir stiprumas 
nyksta, kuomet jus turite ją savo ran
kose. Jeigu jus atsilankysite pas ma
ne j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpinu
sį laiką, ir už mažiausią mokestį del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigausią 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.

dykai

Prof. Dr. Coates
Bet piemene nei kiek 

.Jinai padariusi

Nieko... Taip...
Abu nutilo.
I ž kalno, lankiame

neišsi- 
ironiš-

miške,
Bet Tiu-

akių nuo piemenės su bronziniu 
kimu.

Dainuok... dainuok dar

Paskui išrovė sauja žolės

dą, metė taip, 
bučki. Jis sudrel

no aromatą, kuris svaigino dar

mis. Ąžuolų lupai, judinami

jo piemenės daina.

lis varpų skambėjimas tolimo
se bažnyčiose karts nuo karto 
pertraukdavo lą neišaiškinamą 
tvla. Medžiai lyg alsavo.

mais. Priėdusios gilių kiaulės 
sulindo į juos ir kritikė ten. Ta
rytum, iš po žemės pasigirdo 
artoju monotoniška daina.

ramumo, spėkos ir gro-

šlamėjo lapai. Ant hapų matė
si tūkstančiai deimantinių van
dens lašu. Artimasis klonis, L

Ei o ra suvarė avis.

lė. Fiorą. Jinai išdidžiai ir link
smai žingsniavo.

A, Fiora,. Kur?jų, linksmai kriukdamos išsis
kaidė i visas puses. Fiora dai
navo stomello, o Tiulesiras, nu- nuėjo siauru takelių.

kė į save gaivinantį miško o-

na piemenį. Miško vėsus oras

nančiu aromatu; visokie vaba
lėliai traukė savo muziką. Tiu

širdis muso ritmiškai, pritarda
ma dainai.

Ilgai ilsėjos ir klausės Tiu te
siras. Paskui tyliai atsikėlė ir 
pradėjo šliaužti žole, lyg tigras 
prie aukos.

ries Siegel Cooper and Co.

kimu Fioros ir
vienas

Peskaros kranto, tarp augšlų ir 
tankių krūmų,. Jųdviejų akis

čiuose. O akmenuotas krantas 
lyg su panieka žiurėjo i žaid
žianti vandeni. 

<. 4

Ištroškusj Fiora priėjo prie 
jo prie vandens, atsiklaupė ant

ranucnioK mane! — susu- 
ko jas, ir jausmas padarė jo bal
są kimiu ir drebančiu.

.. nubučiuosiu...
ūbiem rankom paėmė-

me, beveik nesi judindamas, ne
atmerkdamas akių. Jų lupos

c... ne... kokiame lai 
štvi šnabždėjo Fiora ir

iro

Jos kūnas buvo kupinas

Ir nusileido piemenės ran-

>Juoda avis praskleidė krū
mus ir savo geromis akimis il
gai žiurėjo su nusistebėjimu i

() Peskara vis dainavo.
Vertė K. A.

Kas yra kareivis?

gali but geras kareivis. Bet blo-

riausias kareivis, 
reivis? Niekas <

Žinote,
tasai didžiausias

sudžiuvusjų šakų ir bliovimą a- 
vių. Paskui girdėjo, kaip su

Aš labiausia dėlto

kirmėlė 
link.

daugiau šviesos. Visur mirgėjo

kad miško tankumyne siaučia 
audra, arba dejuoja kokis tai 
nepaprastas baisūnas. Vis la
biau ir labiau jautės žolių ir gė
lių kvapsnisf Ir toj augmenų 
karalijoj priidėjo, lyg žiedai.

stančiai žmonių gyvasčių žuvo.
•— Bismark.

Labai paprastas dalykas.

Mokytoja (klesoj):

hutume laimingi?
Buklus mokinys: — Aš žinau: 

to ko mes neturime.

STATE STATE ?
BANK

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St, CHICAGO | 
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. I

Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00. j
Suvienytų Valstijų I’ačto Bankos, Miestas ir j 

Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio ■ 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- j 
niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR j 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. ; 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir ’

ka 8% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų.

meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Rankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

Patarimai Dykai 
w -aA Vyrai *r M®tcrs 
wS Pasitark su Dr. ROSS,

ištikimu gydytoju.
V4 Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
J •• damas i rankas naujų ir nepatyrusių

daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 

Į pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo- VHBMhk. jąs specialistas Chicagojc.

Jis negydo ligonių jier krasa. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnoze ir užraš\ I sąžiningą gydymą iki jis nciš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš Įvairių Suv. Valstijų kra-

peny betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumy, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtį ie: 
klikos jis sugrąžino (liksiantiems ligonių

F 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

sveikatų.
Specialė 
X-RAY

EGZAMI-
NACIJA 
Kuomet

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro
Medikali- 
ški Gydy

mai.

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,..............-................ Chicago, Ill.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto.
giški ir sveiki.

.Jeigu jus turite kokį silpnumų arba ligų, eikite pas seną 
ištikimų specialistų.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po piety. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dienų. Taipgi Panedelio, Scredos, 
Pelnyčius ir Subalos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS AUTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR S UAUGIEMS
Akiniai auk?o 1 Simuose nuo 13.00 Ir 
gščiau. Sidabro rėinuoao nuo <1.00 ir 
nugščinu. Pritaikome akinius utdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervUkU- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas far 
tt. yra vaisii^b įvairių litrų, kuris rali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei perMl ar 

a skauda akis. Jei jos raudonos,
Ja va sopa, jei blogai matai, jei ak ja sil- 
Įf psta, netęsk ilgiau, o jieikok pagclbos 
rf aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
J kiniai uždyką. Atmink kad mes koft- 
| nam gvarantuojam akinius ir kisnkia- 

nani gerai prirenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo nrba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau «p- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. A* asu 
draugas Žmonių 8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST.»_ CHICAGO, ILL.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. llgaudo.

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

Kaina 15c.

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.



juodinti žmonų maldax imo,
visuol ina kuogreičiau-

Vietos Immigrant Protec-11

darbininkuK
CAMBRIDGE Antanui Orlauskui,viai soc ialislai.

Oldoneviez Vladas 368 Kensington a

Emilija 8136 Vincennes ave

k eis ią )šė Cam-
Mickeviczius A 122

Geistina butu, kad tokis kon- caktorius lošiant ir visuomet jie

jaučiama didelis

Puiris Kasper 2013 Canalport Ave

Milenis
viains?

( INCLNNATI, OHIO. Anužis Ignacas 3218 Illinois Court
mana vice 2350 Lea-

sonROC K EG RD, ILL.
Bartulienė

Stancikas Vincentas 1519 South Her-

Šiuo

III.apie

scland
n

enamo.

Burba Anna

e
( HICAGO, IMD.

Raulinaitis.

Daralins William 3118 Kensington a

Dromsnlovicz Boleslaw 3212 S Hal-Andriliauskis.

LJzbergas

Aleksai 368 KensingtonGaldikaiKas gal but kaltas?kliuvinio. nes.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig

Gordon 1’ 1116 S. ’Trumbull ave
musų pagelbos, idant ragino

Galantas Aulomis 318 Wesl 53 Sir

siaubimo xacAXS

(iuriausį

be musų elgtųsiP

SI
J eruseviez

Mo-
1753 Wabansia orJuzonis Boleslavas

Končius K 715 — 120 Str, Pullman

vos vaisius?

žiurėjo į

kuopa 
dideli c

(’arabo Williams 1210 Hasting SI 
Conrad Win. 921 West 33 Street

Kosminski Stanislav 903 West 12
Koszulanis Stanislav 1112 Marsh-

Judzentalis Maria 7618 S. Fifth ave 
Jurbikas Jonas 933 West 33 street

Marshfield avenue
Baczunas Bosa 1531 Haddon ave
Ruik James P 1617 West 35 SI

Balczunas Polly 3900 Glodis ave
Ballrimitme Marianna 1618 S I nion 

a venue.

ka, Ini prašalina, o pasiima sau 
tokius, kurie jam geri. 'Tai jis

Balluschnik Joseph 2312 Leavitt SI.
Banewitz Mariana 3252 S Halsted
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan

buvusį 11 d. vasario, bando in
tar t i socialistus, buk sandarie-

Uado mirties. Jie 
suvargo nuo karės

ninku pusės.
Treti mano, kad ne kieno ki-

egzist uoli
Lietu vis.

Rentos, kad dar yra žmonių i 
venaneių tamsybės gadynėj

Bitowt Frank 610 S Street
Blunias Edward 3212 Auburn Av
Bocziunas b 172 State street
Brencius 'Tony 268 East 115 Street

i šąli kaži ra i m us K
x ima.

ciu Karužai pasivazinet po r.u- 
ropą, tad ir plakasi prie L. š. F.

Ar nevertėtu susivaldvt to

se" Boston, Mr 
viena geriausių

vieni su kitais pasidalyti žinia 
ir savo nuomonėm, su didžiau-

orgalas W 3155 Auburn

šonui. Nors buvo blogas oras 
bet susirinko apie 30 žmonių 
čia daugiau niekados nesusi-

bc sąžines žmonių darbas, už c. <
kurį gal but ir didelė bausme,

rungu teatrą pcisiaiyia o-ju 
veiksmų tragedija "Kerštinga 
Meilė", ir vieno veiksmo kome-

t rasčiau
1 Jniavičiaus

AuKii t.S.s. namui surinkta 
$12.00, o J. I)„ Bendokailis pa-

Pirmos 
lietu-

buoties darbininkų klesos labui.
Žmonių buvo susirinkę nema

žai. Susirinkusieji atidžiai

\ « UI i a oil 111 I 1IV II U(ll 1/(11,

iš tos pusės, kurie nesutinka su

je minėti... žodžiu sakant 
didžiausis išniekinimas bažny-

koncerta. Manoma užkvies! 
vokiečių socialistų vyrų chorą

gu kas pasipriešinu, tai tam 
pagrasina su “skvairia.” Žmo-

Pctrowsji Julius Melrose Park, Ill. 
Petrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halsted si

Kazlauski Michael 1723 West 47 st 
Kasmaiiskis 'Toni 21517 Hermitage a 
Kasparail Michel 4012 Maplewood a

norėjo sugriauti šilą parapiją 
visokiais budais, o (labai* jau ir 
lokius vartoja, kad sugriovus.

Ofisas ir Gynreniasasi

8600 S. Halsted St., kam p S6 st
Ofisas atdaras iki II vai. ryto, 1—| 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4174

Slasiulis Wilhelm 13 16 Honore sir
Smith Peler 102 W Ohio Str

FiK' šimtmetyj ir dar vėliaus. 
Žiūrint i tuos žmones net grau-

reikšme.c

LDLD. 70-tai kuopai linkime

nexiciunes n
Liiu’milos

Grikienis 'Tony 72 1 West 18 St

Žmonių nuomonės šiame da
lyki' gana įvairios. Vieni pasa-

irucių. Tos suirutės ne kiek 
nemažėjo, but siscįįdėjo: ėjo di
džiausios lasvnės tarpi' kunigo 4. s I
šalininkų ir priešu. Mat didelei

Pabaigoje drg. ? 
nurodymus, kuriais

'Poliaus, buvo sulošta 
s “Gx’vcnimo viltis.

onalisko aktoriaus. Geresnio ne
galima norėti: kalbėjo aiškiai

Kaip kunigas-' pranešė 
minėta atsitikima, lai 

1 c

šilų trijų nuomonių gali 
teisingiausia nežinia, tik

negalėdami nieko ki- 
icduoda kolektos. O

Kuzimieras 71 I West 19 
Auna 830 W 33 Place 

Jonulis John 334 1 Auburn ave

lietuvių Kolonija, but savo ne
nuilstančiu visuomunišku veiki
mu, yra plačiai jau pragarsė
jus, ir toli nužengus pirmyn. 
Rodos kitos didesnės lietuviu

jam. 1 aip bus lengviau 
ti ir nubausti, niekdarius, 
pranešime pridūrė:

arti geležinkelio, tiems gūrai. 
Lina su maišais ir nu*ša, tie bė-

•rimai ant pabudo, bet 
nieko neprotaudam i.

gas ir žino prie kokio tikslo ji 
ŽCligia ir ką nori dasiekti. Bet

tainė lošimams nutikusi, secnc- 
rijų nėra, tad ir lošimas išėjo

ir kunigai, kurie darbo žmones 
graužia kaip kirminai medžius

knygė, iš kurios prieš 
meldžiasi; išnešta nuo panelės 
švenčiausios kaklo rožančius ir

kos mažinusi, nekaip jaučias.

State Bank nt Chicago
Vienintelis viduriniestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerką.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija

Utarninkas, Kovo 18, 1917

BRIDGEYIWJE/ PA

nosį

Naująją Lietuvą

Podolską ja, 15 Petrograd, Russia
dauginus prisirašytų prie LDLD 
70-tos kuopos* > f

Kunigo Tarnes.

Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 
visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes gale 
sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks 
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė 

is pinigais, kas pata

)0 metų vuikulis, 
o taip gabiai lošė

Hivo vidutiniškai, 
aiopai apie $13.00

| Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių
Ž darbo žmonių laikraštį

Milickis Anton 3252 — 54 S Halsted 
M iscwicz .Justin 1728 S Halsted st 
Mizutowicz Walter 918 West 3.) Pl 
Miecvicz Vincent 1122 S Halsted

Kai es.
Musų priedermi 

centą prie cento.

Juokingai atrodo, kuomet 
žmonės, norėdami inlarti 
idėjos draugus, nė ši nė ta 
laikrašciuosnu

Net juol

Keršto ar provokacijos pasek
mė? Kovo 3 d. pasklido gan
das, kad praeitą naktį, t. y. iš 
pelnyčius į sukalą nežinomi pik
tadariai padirbo niekšišką dar
bą Bridgevilles lietuvių šv. An
tano bažnyčioj. Įsilaužę per za
kristijos langą į bažnyčią, su
rinkę visus bažnytinius drabu- c *■
žius, kaip tai: “arnotus”, “ka
pus” ir kitus daiktus. Suvynio
jo į s ieną pundą ir sulieję kokiu 
tai aliejum. Viskas buvę išvar-

Sinefstoi'ius ir M. Dusevi 
šiuo kart abu kalbėjo pui 
iš ko publika buvo pilna 

užganėdinta, lik vienas ex-so- 
cialistas ir musu tautininku Iv- * < « 
deris Cub. norėjo Smelstorių su- 
kritikuot: kam 
teisybės žodžius

avenue
J.akas Joseph 1901 Canalport ave 

Maris Joseph 1971 Canalport Ave 
Mackieviez Marijona 957 Wcslz 19 s! 
Marcinkieviuz .lose])!) 1025 West 18 > 
Marla Franz 2510 Rest 15 PI 
Mačiulis Jonas 8812 Houston

kite, kuo galite! 
rimais!

“Naujosios
Metams 9

Talmund ( 
Wood sti

Tamijcvski Bonifac 3111 Auburn aV 
Tilindis Peter 10555 Curtis ave 
t n eurai lis Auna (>700 S Rockwell st 
t rbonas Juozapas 102 Mjll street 
t’rwaikis Ignacas 2331 S Oakley av 
l'/ubalis Joseph 2200 Jackson Blvd 
Vailokai!is 5(101 Marshfield avenue 
Waidzunas Jonas 3121 West 37 Place 
Zaborius .1 1535 So Honore str 
Zenberis Jonas 1502 So Paulina str 
Zipryle Stanislava 670 W 18 Street 
Zak Andro 3222 So Morgan str 
Zibarbos P 1570 Hermitage Ave

Bel nabagas gavo 
kad net jo buvo gaili 

Publikos 
Prisirašė 1.

’’straipsnį
Žilinskas Tadeus 718 West 18 Stn u- žius, kaip lai: Laiškai iš LietuvosKitas
Zuisis Pel ras 3.319 Auburn Avesusirinkimas

Kuras Vladislovas 2903 West 2.) PI

SO. BOSTON, MASS Kunpik Anna 4518 S Wentworth av 
Laskauskas Anton 3219 S Morgan 
Lawedanslu Witold 4621 Winchester

A. Kaimiečio 
t u n t a m e

Kovo 4 d. soc. svetainėj at*

rės galėtume gelbėti savuosius 
ištraukiant juos iš didžiausių 
nelaimių ir sargu urvo.

L

gą. Žmonių buvo labai daug. 
Susirinkusieji išnešė rezoliuci-

Patartina jaunimui, kad ir

Mazremaite Domicėlė 1508 (Jiicgo III
Mazunas Ludvikas 8821 Jusliu ave
Merkin Joseph 20.3 S Hermitage a\’
Mikahmska Domis 1358 S cPoria st

liaus - pasistengsiu pranešt: 
“Naujienų” Reporteris.

“N A U J I E N O S”
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

> ■ . ■

■ V ■

šiaušė, kad jie panorėjo

ixcuzsimoKa (King apie juos 
kalbėti... t ’/.teks priminus tą 
fakta, kad klerikalai su 
slinkais nepanorėjo dii 
name centre 
tvert “savus."

nigas pranešė visai bažnyčiai:
Subatos rylmetyj radau did- 

žiausį išniekinimą bažnyčiose 
sulieti visi bažnytiniai rubai a- 
liejum ir išnešta mano malda- 

mišias

laiškų iš Europos visokiems 
Chicago j gyvenantiems žmo
nėms. Žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140Vį So. Mi
chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras, kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituotoja

Marė Jurgelionienė.

Rusijos konsulate, 10 La Salle St., 
oom 718 randasi sekantiems lie-

l’rbanovič 527.
Rusijos Konsulate randasi dar laiš

kas, rast tas P. Kalauskui ir Augus
tinui Norkui, kurie kadaise gyveno 
adresu 4410 S Wood St., Chicago. 
Rašo laišką Barbora Katauskienė iš

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS irCHIRRRGRR
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir vaikų Ilgų ♦

X TELEPHONE YARDS 2721

r DRį! MEDIKAS IR CHIRURGAS
į 3337 So. Morgan St., Chicago
M Kertė 83-čio PI. ir Morgan St.

JONIKAITIS

AKRON, OHIO.

Chronika.

Knygą parašė garsus publicistas Arthur 
M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

T U R I N Y S:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

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

Kaina 50c.

OT’- 1 ' t

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonoms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La SaUe gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausių jų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai ajidrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau

lig 8. Sukatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.
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„ Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

'centų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicai{oje metams $6.00, pusei me
tų $3.50.

Kitur, ne Cihcagojc, metams $5.00
Pusei metų ......................... $3.00

< Trims mėnesiams ......................$1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ............... $6.00
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In Chicago, by carriers, per week.

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

Outside Chicago, by mail, one
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jimo ateitis Amerikoje. Tai- galės jiegų. Tautiškas” Su- 
gi rišti jį akių plotu, be rim
to ir visapusiško apsvarsty
mo, butų stačiai nusidėji
mas.

Mes kviečiame kaip orga
nizuotuosius socialistus, taip 
ir jų pritarėjus tuoj, be ati
dėliojimo imt nagrinėt tą 
klausimą. Neatsidėkite ant 
komisijos. Ji susideda iš ke
leto žmonių. Ji savo veiki
mo negarsina, ir niekas šia
ndie negali pasakyt, ar ji 
mokės taip perstatyt dalyką 
sąjungiečiams, kad jie, pa
siremdami tuo, išvengs klai-

Hašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, .jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

T*

Redakcijos Straipsniai

Kada tas klausimas bus 
paduotas Sąjungos referen
dumui, jos nariai turės but 
patįs jau gerai apsipažinę su 
juo, idant jie galėtų tinka
mai apvertint komisijos pa
siūlymus ir užimti teisingą 
poziciją. Taigi diskusuoki-

esame

Pelnas iš bado.

listas Hofer aštrioje kalbo
je išreiškė savo nuomonę a- 
pie maisto brangumo prie
žastis.

Jisai pasakė, kad žmonės 
badauja del junkerių (dvari
ninkų) egoizmo ir godumo. 
Maisto padalinimas yra ne
tikusiai tvarkomas. Junke
riai naudojasi žmonių bėda

Departamentas, kuriam pa
vesta kontroliuot maistą, ta
rnauja p o n a m s dvarinin
kams, o ne žmonėms.

Drg. Hofer’o nuomone, 
karė jau senai butų pasibai
gus, jeigu visiems Prūsų gy
ventojams butų reikėję ly
giai kęsti badą. Dabar-gi 
visą nelaimės naštą ponai 
suverčia ant neturtingos 
klesos pečių, todėl jie ir ne
jaučia noro daryt taiką.

Nemanykite tečiaus, kad 
tik vienuose Prūsuose taip 
dedasi. R us i j o j e, Fra ne i j o- 
je, Anglijoje — visur kęsti 
reikia žmonėms. O ponai 
dar pasipelno iš karės.

kuliantai lobsta, o darbinin
kai badauja—“del tėvynės 
labo”.

Išradėjo 
tragedija.

Grafas Zeppelinas numi
rė.

prekių. Didi ateitis 
to išradimo.

batų galėjusi

na kareiviavimą ir sumobili-

Kares lordų rankose geni-

virto ne

keiksmu žmonėms. Ims ne

sai pa rodys visa savo vertę 
tarnavime ramiems kultūros

neteko sulaukti.

Draugai, 
apsisvarstykite!

L. S. S. IX suvažiavimas, 
įvykusis keletas mėnesių at
gal, išrinko komisiją ištirti, 
ar butų socialistams prakti
ška steigti naują Susivieniji
mą (“Darbininkų Susišelpi
mo Draugiją”).

Kaip buvo matyt iš prane
šimų “Kovoje”, ta komisija 
veikia. Ką ji nuveikė iki 
šiol, nežinia; bet Sąjungos 
Pild. K-as laikė už reikalin-

bą komisijai, kad ji neper
žengtų savo įgaliojimų, ir 
nepradėtų organizuot minė
tąją Draugija. Jos uždavi-

Kaikurie musų rytiniai 
laikraščiai tečiaus rašo, jo- 
gei dalis sąjungiečių nekan
triai laukią, kad Susišelpimo 
D ra u g i j os o rga n i z a v i mas 
prasidėtų kuogreičiausiai. 
Tie laikraščiai, matoma, pri
taria šitam sąjungiečių troš
kimui.

Klausi m a s, vadinasi, ne
užilgo bus rišamas galutinai. 
Ir prie to ūpo, kuris dabar 
viešpatauja socialistų tarpe,

šiųjų orlaivių, kuriais gali
ma gabenti oru žmones ir 
tonus 
laukia

Bet 
bar?

Zeppelino orlaivius Vokie
tijos valdžia panaudojo, kai
po karės įrankį. Prikrautus) beveik negalima abejot, kat- 
bombomis ir kitokiais žmo
nių žudymo pabūklais, ji sių
sdavo juos naikint Anglijos 
ir Francijos žemę.

Bet tuo budu nieko nebu
vo atsiekta. Pirma negu zep
pelinai tapo taip ištobulinti,

ron pusėn linktų jų nuomo
nės.

Musų supratimu, sąjun- 
giečiai padarytų stambiau
sią klaidą, jeigu jie imtų 
steigt naują Susivienijimą.

Mes nenorime tvirtint, 
kad tame klausime jau yra

Mes, 
priešingi naujo Susivieniji
mo steigimui. Mes buvome 
jam priešingi nuo-pat pra
džios, kaip tik tas sumany
mas tapo pakeltas, ir mes 
palikome prie savo nuomo
nės ir po to, kaip išklausėme 
jo pritarėjų argumentų su
važiavime ir spaudoje.

Steigt “Darbininkų Susi
šelpimo Draugiją”, kuomet

tikslu organizacijos, reikštų

savo priešų pozicijas ir silp
nini socialistų Sąjungą.

Nota bene: mes čia kalba
me ne apie vietines susišel- 
pimo draugijas, o tik apie 
“nacionalę (visai šaliai ski
riamą) draugiją, panašią i 
gyvuojančius dabar Susivie
nijimus.

Jeigu socialistai steigtų 
tokią draugiją, tai, kaip mi
nėjome, jie suskaldytų savo 
jiegas. Dalis socialistų ir jų 
pritarėjų visviena paliktų 
“tautiškame” Susivienijime, 
kadangi jie tenai jau yra į- 
mokėję daug pinigų ir ka
dangi naujasis Susivieniji
mas materialiu žvilgsniu ne
galėtų jiems suteikti dau
giau naudos, kaip senasis. 
Kol naujasis Susivienijimas 
suspėtų įsigyventi, tai nau
dos iš jo nariai turėtų dar 
mažiau, negu “tautiškame” 
Susivienijime.

Taigi dalis socialistų vei
ktų viename Susivienijime, o 
kita dalis antrame.

“Darbininkų Susišelpimo 
Draugija” turėtų pirmenybę

sivienijimas turėjo augti ke
letą dešimčių metų, kol jisai 
pasiekė dabartinio savo sto
vio. Norint, kad socialistų^ 
Draugija bent išdalies susi
lygintų su juo, sąjungiečiai 
turėtų ilgą laiką dirbti, in- 
tempę visą savo energiją ir 
atmetę į šalį visą kitą dar
bą. O ar mes galime palikti 
šitą darbą gulėt, iki Draugi
ja atsistos ant kojų? Juo
kinga yra net ir statyt tokį 
klausimą. Partijoje, unijo
se, apšvietos dirvoje mums 
reikėtų dvigubai, trigubai 
daugiau veikti, negu veikia
me, o ne bėgt nuo to darbo!

Tūli musų draugai nuro
dys gal į Darbininkų Litera- 
įturos Draugiją. Girdi, ji į- 
sikurus visai nesenai, o bet
gi jau suspėjus išaugt į dide
lę spėką. Mes esame kito
kios nuomonės apie šitą or
ganizaciją ,negu josios vado
vai. Bet svarba yra ne ta
me. Literatūros Draugija ir 
apdraudos organizacija yra 
visai kitokie dalykai. Sujie- 
škot organizacijai narių, 
mokančių po 75c į metus, yra 
kas kita, negu tokiai orga
nizacijai, kuri ima po keletą 
dolerių metinės mokesties. 
Prie to, panašiose organiza
cijose; kaip Literatūros 
Draugija, nariai gauna (ar
ba bent privalo gauti) atly
ginimą už savo mokestį tuo
jaus: iš mokesčių leidžiama 
knygos, kurios dalinama na
riams. O apdraudos organi
zacijose nariai už savo mo
kestis įgija tiktai užtikrini
mą, kad jie (arba jų artimie
ji) apturės naudos ateityje. 
Šis-gi užtikrinimas priklau
so ne vien nuo nario mokes
ties, bet ir nuo organizacijos 
stovio. Jeigu apdraudos or
ganizacija turi nedaug na
rių, jeigu jos tvarka yra a- 
bejotina, tai ir mokestis į- 
mokėjęs narys gali iš jos ne
susilaukti nieko gera. To
dėl tai apdraudos organiza
cijas aštriai kontroliuoja į- 
statymai. Ir todėl joms yra 
nelengva gaut narių.

Kad Susišelpimo Draugija 
(turinti skyrius visoje šaly
je) galėtų pritraukti daug 
žmonių, ji turi but didelė ir 
turi pasirodyt savo tvarkos 
gerumu. Juo ji yra mažesnė 
ir juo mažiau žmonės yra 
patyrę apie jos mokėjimą 
tvarkyties, tuo jai yra sun
kiau prieiti prie žmonių. O 
taip esti organizacijos gyva
vimo pradžioje, kuomet jai

prieš dabartinį Susivieniji-1 kaip tik yra užvis svarbiau 
mą (rymo-katalikų Susivie- šia padidint savo narių skai- 
nijimą mes čia galime palik- čių.

Šitie keblumai tai ir ver
čia mus persergėti draugus 
nuo neapgalvoto žingsnio, 
kad del jo neišeitų bereika
lingas spėkų eikvojimas ir 
skriauda musų judėjimui.

Ažuot steigus naują ap
draudos organizaciją, butų 
daug geriau, kad socialistai 
ir šiaip progresyviai žmo
nės uoliau veiktų esančiose 
draugijose, tarp jų ir “tauti
škame” Susivienijime. Tie
sa, pastaroji organizacija y- 
ra vedama tokioje dvasioje, 
kad atšaldo nuo veikimo so
cialistus. Bet kodėl negali- 

Įma su ta dvasia kovot? Sa
kysite: buvo kovojama, bet 
pageidaujamų rezultatų ne
atsiekta. Gerai, kovojama 
buvo, bet kaip? Ar už nepa
sisekimą nėra geros porcijos 
kaltės ir pačių kovotojų pu
sėje?

Sąjunginiai iki šiol darė 
didelę klaidą, manydami, 
kad nepolitiSkose organizes

cijose jų pareiga yra būtinai 
tuojaus paimti vadeles į sa
vo rankas (tą klaidą jie da
rė, pamėgdžiodami kitas sro 
ves); ir kada jie neatsiekda
vo šito tikslo, tai jiems ro
dydavosi, kad nieko neatsie
kta. Iš to ir atsirado pas 
juos šiandie tokia pesimisti
ška pažvalga į “tautišką” 
Susivienijimą. Reikia pra
dėt manyt kitaip. Socialis
tas niekuomet neprivalo už
miršt to tikslo, kurį statosi 
organizacija. Jeigu tikslas 
geras, tai socialistai juo dau
giau įgys intekmės organi
zacijoje, juo sumaniau ir uo
liau jie tarnaus jam. Mėgi
nimas pakeist organizacijos 
tikslą kokiu-nors pašaliniu 
jai tikslu, mėginimas pa
verst ją vien savo įrankiu 
(kaip daro šiandie tautinin
kai Susivienijime) —diskre
dituoja tuos, kurie taip el
giasi, organizacijos narių a-

Šito paprasto dalyko, de

M

Rusių Susivienijime. Ir ačiū 
tam nesupratimui, jie netu
rėjo pasisekimo toje organi
zacijoje. (Tautininkai turė
jo to supratimo dar gal ma
žiau, bet užtai jie galėjo sa
vo “politikai” Susivienijime 
pavest visas savo jiegas, o 
socialistams reikėjo daug 
savo jiegų atiduot politiškai 
agitacijai ir Sąjungai.)

Šiandie reikia turėt drą
sos pažvelgti faktams į a-

rai daro tie socialistų laik
raščiai ir veikėjai, kurie pa
taikauja sąjungiečių upui ir 
nepasistengia sulaikyt juos 
nuo klaidingo žingsnio. 
“Plaukt pavandeniui” yra o- 
portunizmas,—ir visviena ai’ 
jisai apsireiškia santykiuose 
su savo priešais, ar su savo 
draugais,.

Socialistams, apdraudos 
klausime, reikia pirmoje ei
lėje taisyt savo taktiką, o ne 
daryt naujus “skymus”.

Apžvalga

juose

ir sutrins visus “Naujienų

“Naujicnų“ oponentai buvo 
smarkus liktai toliai, kol jie už
siiminėjo musų minčių kraipy
mais ir smerkimais. Bet kada 
mes atitaisėme tuos kraipymus 
ir paskelbėme keletą straipsnių, 
kuriuose šiek-tiek plačiau pa
matavome savo poziciją, tai o- 
penentai lik numykė. Ir paga
lios, neįstengdami imt tiesiog 
kritikiu) t mus, jie persispaudino

k rašei o Mir.“ Tokiais

Paži arėkime dabar, ką kalba 
apie pakeltąjį klausimą musų 
“tikrųjų“ talkininkas, drg. L. 
Trockį (žiliu. “Kovos“ 10 num.).

Jisai mėgina supažindinti 
skaitytojus su antrojo Interna
cionalo nuomonėmis apie tėvy
nės gynimą. Pakalbėjęs apie

ko:

ne

šimo lodei, kad ji$ąi turėjo kito
kį uždavinį. Jo( tikslas buvo ne 
išreikšt savo poziciją linkui ka
riavusių tuomet Balkanų valstv- c C c
bių, o kovot prieš Europos įsivė
limą į tą karę.

sios Tarptautinės rezoliucijos y- 
ra arba neaiškios, arba prieš
taraujančios. Netiesioginiu bu-

jos ne atmetė levynes gynimo 
principą, bet priėmė jį; tas prin
cipas jose tiktai “juo tolyn, juo

Pabraižos

Bėgčiau, bėgčiau,

pigesnį.

laimės, laisvės

žmonišku tei-L

šių sau gaučiau.

veltui skundžiuos 
ir vaitojo:
skausmo mano

Brenduko šposas?

avi

kaip Naujienų leidėjai, redakto
riai ir bendradarbiai pokylį kėlė 
puošniausiame vidurmiesČio

4 • I 1 ii OJ 1 IO K J 1 uav,

toniškas mane apmaudas paė 
mė. '

vojingais priešui, šis išrado 
priemones apsisaugo! nuo jų 
atakų. Milžiniškieji orlai
viai todėl neįstengė pakenkt 
kariškai Francijos spėkai, 
nepaklupdė ant kelių Brita
nijos salų gyventojų.

Jie savo neskaitlingais 
pavykusiais užpuolimais ant 
ramių miestų tik padidino 
Šitose šalyse žmonių neapy
kantą prieš Vokietiją. Kad 
ne zeppelinai, Anglijos vai-.

gali but dviejų nuomonių. 
Prisipažįsime, kad ir mes i- 
ki šiol neturėjome progos iš
tirti jį nuodugniai. Bet L. 
S. S. — jos spauda ir veikė-

sniu, nes jisai nebūtų panau
dojamas atžagareiviškai 
tautininkų politikai. Bet už
tai tautininkų pozicija Susi
vienijime juo labiau sustip
rėtų, kuomet iš jo pasitrauk
tų dalis progresyvių elemen
tų. Tautininkai tada galėtų 
daug laisviau varyt savo po
litiką Susivienijime, ir liku
siems jame socialistams bu
tų daug sunkiau pasiprie
šinti jai. Kova, kuri neiš
vengiamai kiltų tarpe tų 
dviejų organizacijų, pasta
tytų į keblų padėjimą liku
sius Susivienijime socialis
tus ir žymiai padidintų da
bartinių jo bosų intekmę. 
Karė visuomet sustiprina 
valdžią ir susilpnina opozi
ciją.

Nereikia tečiaus užmiršti, 
kad vien tik “ramaus” orga
nizavimo darbas tokioje 
Draugijoje, kokios nori jos 
sumanytojai, reikalauja be-

Kaip gi, tečiaus, yra su for
mulėmis Antrojo Internacio
nalo kongresų rezoliucijo
mis? Ar jos pripažįsta ne
ginčijamą savo šalies gynimo 
dogmą? Ar jos apsiribuoja 
gynimosi karu, kaip Bobelis? 
O gal visai atmeta tą mastą, 
kaip atmetė KauIškiš savo

Kas užsiduos darbą rimtai 
perskaityti Antrojo Internaci
onalo rezoliucijas sąryšyje su 
tąja idėjiniai — politine at-

domus, tai tikrai prieis prie iš
vados, kad Antrasai Interna
cionalas visai neturėjo kolek-

klausimą. Kuone visos dėlei

aiškumo stoka, arba priešta
ra vinių. Bet vistik neabejoti
nai galima atrasti, kad, juo 
tolyn, juo labyn senasis tau- 
tiniai-deniokratinis “tėvynės 
gynimo“ principas traukėsi 
atgal prieš tarpiautiniai-socia- 
listinį uždavinį — kovą prieš 
imperializmą, apskritai. Re-

kad, būtent, socialistus, kurie 
nenori vadovauties t u o j u 
“tėvynės gynimo” principu, ne
galima vadint už tai anarchis
tais. Bet iš to paties fakto, su
prantama, išeina, ir antras iš
vedimas: tas, būtent, kad sočia-j 
listus, kurie pripažįsta “tėvynes 
“gynimo“ principą, negalima 
vien už tai vadint ir “social pat
riotais“ arba dar labiau “socia
lizmo išdavėjais“, “nudardėju
siais“ ir tt. “Social-patriotiz- 
mo“, “išdavystės“ ir “nudardėji- 
mo“ reikia jieškot ne “tėvynės 
gynimo“ principo pripažinime

—Sanavagon! -
— Tai jie šitaip!
manim?! Jie, tie Naujienų lei
dėjai ir redia k toriai ir bendra
darbiai puošniausiuose viešbu
čiuose pokyliauja, o aš, kur 
skaliausi artimiausias jų bend
radarbis, kur kasdien redakci
joj] užeinu ir su redakcijos šta
bu zapanibrata sugyvenu, — aš 
visai aplenktas! Aplenktas?!

Jus kokią s vi n st vą darote, 
a? užsukęs ant rytojaus re
dakcijoj) klausiu piktai vieno 
jos nario.

Ko sveikas koliojies?
— • Pasikoliosiu dar daugiau.^ 

Nuo šios dienos aš... Ne, po ply
nių! še, skaityk, — pakišau 
jam po nosia suveltą avikirpių 
organą: - jus puošniausiuose 
viešbučiuose lėbausite, o nuo 
manęs, savo artimiausio bend
radarbio, slėpsitės, manęs ne- 
kviesite, jus... jus...

Dirstelėjęs j pakištą jam 
Draugą, redakcijos narys pasi-

užsikeikiau*

lernacionalas), o kame-nors ki
tur. Tą sako Trockio išvadžio
jimai.

“tčvynės gynimo” principas to
lyn vis labinus “traukėsi atgal” 
prieš kitą principą. Taigi gal 
šiandie jau atėjo toks laikas, 
kad pirmasis principas turi but 
visai “pasitraukęs”? Trockis tą 
nori ir pasakyt. Vienok kuo ji
sai tą savo nuomonę prirodo?

Jo argumentas yra toks: jau 
iries karę įžymesnieji socialistų 
teoretikai (pay. Kautskis) matė 
to principo klaidingumą; o ka
rė mums d^ave tiek daug naujo 
patyrimo, jogei šiandie kiekvie
nam socialistui turi but aišku, 
kad jisai yra netikęs.

“Naujas patyrimas” 1 Ką-gi 
jisai mums ištiesų parodo? Ji- 
sai parodo du daJyku: Miena.

- Well, tau juokai?
Ne verksniai. Ir tau 

ko svinstvavoties, dėlto kad nie
ko panašaus nebuvo. Mes ma
tėme tą davatkų organo edito- 
rialą, ir nusijuokėm. Išaiškini
mas čia gali but nebent toks, 
kad ta editorialą rašė Brendu- c c

kas po geros “vakarykščios” ir, 
neišsimiegojęs, dar tebekliedė.

Man pasidarė nei šis nei tas, 
ir aš pasiskubinau užvesti kak 
bą apie ką kitą.

ma, ir tarp jų įžymiausiųjų teo
retikų eilė, laikosi to “tėvynės 
gynimo“ principo; antra, kad, to 
principo laikydamiesi, socialis
tai neteko tarptautinės vienybės. 
Drg. Trockis remia savo nuo
monę apie tą principą tik šituo 
antruoju faktu; pirmąjį faktą 
(t. y. kad didele didžiuma socia
listų dn ir šiandie pripažįsta
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GAILA ŽMONIŲ

Jaunuomenes Skyrius MOKSLEIVIAI

musu

Jaunuomenes

misi

žmogus

IVO

mano
m ažinomu nu

irmo

MUSŲ VADOVAInuo no

mums

mei

jauno 
mane

Tuo labiau yra linksma svei 
kinti, kad moksleiviai prisideda 
prie susipratusiu jaunimo.

veninio. Jie me 
kant be kitu apsi 
no leisti laikrašti € 
moksleiviams. 1 as jiems 

lietuviai 
skaitlingi, 
savo laik-

sosi
“Prisikėlimas”,' ir poetiškais 
komplementais bei dailiais mei
lės žodeliais priprašydavo Zabe- 
iliutę, kad ir jiĮperskaitytų kiek-

gus
mė ir Ii

D ra u

Mari
Rodos

DRAUGE, JEI PANORĖS] VIE
NĄ KARTĄ, PANORĖSI DAUG 
KARTŲ.

pamačiau 
vagonan 

’ su pane- 
, ar nelai

mės, jis po manim atsisėdo.

vieny, vienas uz visus 
nvbė ten 
spėka,

pamaniau rinkdamas sūrio tru 
pinėlius nuo savo krutinės.

K. N. N

ilvbė 
pasisekimas.

P. Kaminskas

Klausinėja, kas 
o kas ne,.

Mes atsakome ant greitųjų, 
nealidlžiai, kad tik pasiliuosuoti 
nuo nemaloniu klausiniu ir eiti: C C
musų laukia...

kuomet jis sa
N apsupda 
, tarsi iš gai 
ivo ir seraė

cius tragedijų.
Mes užmesti minioj, mes pa

klydome tame žmonių miške ir 
nežinome kelio; vienutės tarp 
mjlionų, mes išskėčiame savo 
rankas, mes bandome šaukti, 
stumdome arti stovinčius, te
kis jau nuobodaujančius ir ne- 
laimingus žmones, kaipir mes 
patįs.

Gulėdamas ant antros vagono 
lentynos, netikėtai 
Varėnoje, įeinant 
< I raugų “šekšnosparnį’ 
le, ir, ar tai ant laimes

teisingiau 
tokiame 

tikėlis prie
lankumo. Bet jeigu jie (moks.) 
ateis, kaipo jaunimo dalis, veik
ti visuomenės labui: kaipo mok
sleiviai trokštantis pagelbėti 
mums darbo 

tuosyk
nimas sutiks juos su didžiausiu 
džiaugsmu.

Ječiaus, kas bus ateitis pa
rodys. Dabargi reikia pasvei
kinti lietuvius moksleivius, kad,

Dabar
Skyriaus 
praneša, kad lietuviai mokslei
viai nutarę prisidėti prie “Jau
nuomenės Skyriaus“, ir kartu 
vedėjas išreiškia viltį, kad jau
nimas pasiliks moksleivius prie- *
lankiai. Aš nuo savęs tiek pri
dėsiu: lietuviams moksleiviams

Jos pasakymas buvo teisingas, 
bet aš, stengdamas parodyt jai 
savo nusistebėjimų, pradėjau 
klausinėti, kaip ji žiuri į tas ei
les, kurias jos sužadėtinis jai

turi geriausią progų tarp savo 
avelių apšvietę skleisti, nes 
kaip matom jų niekas nekliudo. 
Vienok jie to nedaro. NetMc 
kad jie neskelbia apšvietus, iMBt

—J usc

luau, aš 
kite, tai 
liškos psychopatės. Supraskite 
kad mano mintis gilesnė, stip
resni ir teisingesnė už frazę...

Tie patįs saules spinduliai ap 
šviečia nabašninko veidų, kurii 
žaidžia moters plaukuose. Spin
duliai gieda “amžinų 
moteriai rodosi, kad

N AU JT E N O S, Chicago, Ill

viso būrelio pažįstamų ir nepa
žįstamų, ramaus šeimyniško gy
venimo jieškotojų, kurį aš su 
skaičiau savo atmintyje, skait 
Įklodamas buvusias “seksuos 
parnio” sužadetinias ir buvu 
sius Verutės sužadėtinius.

Kad išvaikius karčias mintis

Dievas. Tų sa 
bet ir l’iloso 
meilės žino 
Dievas, Lai

ta neturėjau progos nė reikalo 
teirauties apie jų konfliktų, ir jų 
s k i r i m os i p ri c ž a s č i ų.

mus rimčiau pazvelg 
gyveninio dienas.

Tik didelio miesto

judėjimų; žiūrimi' 
klausomies su kok 
vni tariami žodžiai

man užteko, Aš aiškiai mačiau 
kad pirmąjį žodį ji ištarė steng
damosi apginti savo “aš“; steng
damosi parodyti, kad tas ja 
daug neapeina, o labiausia dello

— ar užadresuoti ? Saulės spin
duliai muša jai tiesiai į akis. Ir 
urna j.., jinai pradeda verkti.

Verkia, tarytum, nujaučia,

visų gyvenimų, saukia — kaų 
aš pasakojau jums ir po m ir- 
lies. Kla usyki ties. Neužmirš 
kite jo melodijos.

kuris 
liuli organų 
Matyt, tau- 

rupi visokie 
“Lielu- 
Tautinė

Matydamas jo lupciojimus 
aš, kaipo realistas, neužilgo pa
rašiau jaip laiškelį, draugiškai 
persergėdamas, kad Verutė ne
su tarpinių jo poetiškų lyra.

Gaunu i
“Meili

žmones
Bet pažiūrėkime į jų 

ką mes ten ramia- čjos

nybę visokiais savo nešvariais 
pasielgimais ir siundomais vie
nų prieš kitus. Vietoj pamo
kinti, kaip pagerinti būvį, jie 
mus mokina vargti ant šios a- 
šarų pakalnės, žadėdami mums 
gerovės po mirties, apgaudinė
dami mus kokiu lai žydų išsva
jotu rojumi:

- daugiau: neisvengia- 
lokie atsitikimai. Tik čia 

numirti nie- 
Numirti nie- 

Numirti 
irtimi tau

aktorius dabartės užėmė svai 
Liausiu rolę. Taip paskyrė ki 
tas režisierius...

lai buvo gabus žmogus, svajo
to jas-idealislas. Lankė Varšu
vos konservątorijų. Į viską pa- 

į is žiurėjo iš ideališkos 
l iesų garbino, meilę die- 

Smagu buvo su juo su
laikė vakacijų: jis man 

aiškino savo kompozicijas; kal
bėjome, ginčijomės apie skau
džiausius pasaulyje, kiekvie
nam savotiškai suprantamus, 
klausimus.

Mano tvirtinimai
galvų, liek Dievų“ jame nu 
kuomet nerasdavo pritarimo.

Laikas bėgi). Parvažiavę va

si a n 
nuo visu ki v 

stovime 
vadovu

Be abejonės, taip darydami 
jie blčdies niekam nedaro 
sau. Kaip niekas negali 

upes sustabdyti.

Skaitydamas jų laikraščius, 
pasijunti lyg į klampynę įbri
dęs. Purvais drabstoma į pra
kilnius bei pagarbos vertus 
žmones. 0 kas apie tai, kas 
švaru, prakilnu, skaistu ir nau
dinga, - visai neužsimenama. 
Rodos, geda butų juos Kristaus 
įpėdiniais vadinti, kuomet jo 
mokslas taip yra paniekinamas.

Žinoma, Lietuvoj išdalies jie

mus
bei jaučiami

Balsas sau

kalboj. Tuomet visi 
buvo tamsus — nemo- 4-
prasti artojai-žmonės,

jaunimui sviestus, ’ _____ ;-------------------------------------------------------------------- ------------- .....
visas pažangusis jau- nesuteikė pamokinančio žodelio me? vietoj apšvietus, jie mus 

nepatarė, kokiu budu jie gale- tamsina visokiomis neteisingo
mis žiniomis bei paskalomis. 
Vieloj vesti prie doros ir vieny-

cvepimas Meilėj e.
as pasipasakojo, kiek 
dydejęs Verutę, jis su 

jų prasėdėdavo an Į jos motinos 
grin teles slenksčio, kol nesučiul-

dzia.i žiūrime 
idus, t ė m i ja me 
,'ido muskulu

nių, savo minčių sviesos, savo 
žodžių harmonijos... Mes esa
me sudėtinis instrumentas, ant 
kurio

>>u lukslanc.iais žmonių mes 4.
sueiname, tūkstančiai spaudžia 

tuksiančiai balsu K 
nereikalingas ir 
Reikia skubėli.

* branginti kiek-

tūnojau, nuduodamas miegąs, ir 
klausiau kaip mano draugas 
perskaitydavo eilutę iš Tolsto
jaus “Prisikėlimo“ ir prašyd; 
savo drauges,' kad ir ji persi 
tylų tų pačių eilutę.

Jis jų vadino “Zabeliuli 
Nepažinojau aš tos panelės.

pasakytai švelninamas 
kompozitoriaus balsas 

privertė užmiršt visas 
nelaimes ir laimes, o gi-

pastoti. Berods taip ir 
būti. Juk jųjų užduotis 
yra žmonija šviesti bei 
teikti. Dėlto mes juos ir 
kome. Bet ar taip yra? 
tikro jie mus šviečia ? A 
rųjų jie mums laimę 
Atsakysiu, ne?

<Berods jie leidžia laikraščius 
neva tuo tikslu, kad 
šviesti, 
laikrašti

ini
galima gyventi i 
keno nepastebėtu 
keno nepastebėtu 
taip, kad dagi ir 
žmonės nesužinos 
siųs savo laiškus numirėliui: ne 
išvengiama -- nepastebėti gy 
vuių ir svajoti apie mirusuo

Ir šiai mes paskomi', sukau 
jame. Mes vadiname vienas ki
ta. Mis kl ausomies, sustojami 
ir laukiame... Ne, ne tai... m

moksleiviai, taip ir kitas jauni
mas, — tik bendrai dirbdami 
galėsime atsiekti savo tikslų. 
Tik bendrai dirbdami ir bendrai 
rišdami įvairius klausimus ga
lėsime prieiti prie laisvi" 
bes ir brolybės, 
cializmo laikuose

dar priešais jų eina, žodžiu sa*» 
kant kas žmonijai rodo tiesų 
kelią į geresnę ateitį, kas jai* 
žmonijai tikrų apšvietę teikiu* 
jie tų pasmerkia ir iškoneveikta 
it didžiausi nenaudėli.

vėl neatėjote. As la u 
laukiu jūsų. Supras 
ne sapaliojimas teatru

davo į akį jaunuoliams ir aš ne 
turėjau progos sužinoti, kaip, i 
su kelintu “sužadėtiniu“, užsi 
baigė jos rimtas romanas.

negalėjo sektis, nes 
moksleiviai nėra tie! 
kad galėtų užlaikyti 
rašti. Visuomenei Inkis laikraš 4
lis neindomus, ir dėlto iš visuo 
menės moksleiviai m
gauti paramos, J'okiu 
moksleiviai likosi
račio. 'Toli

sparui , kur jis man pasipasako
jo, kad be ideališvos meilės, be 
traukiančio prie savęs jo širdį 
žmogaus —• jis savo gyvenimų 
mato suardytu, sumuštu tuš
čiu gyvenimu. Jis nusiskundė, 
kad jo poetiška lyra jau ne taip

Kur tai ir kada tai aš girdėjau 
labai, keistų istorijų. Ji asiliko 
su vienu aktorių.

Aktorius gavo anonimiška lai- 
škų nuo moters. Serioziškai ji
nai rašo apie savo jausmų. Ji 
ilgai svyravo, mastė; senai tė- 
ruija jį; jai patinka jo balsas, jo 
gestai. Jinai jau nebe penkio
likos metų mergaitė. Prašo ne
atsisakyti ateiti paskirtu lai-

rase; kaip ji žiuri į tų apysakų, 
kuri išsiliejo iš po jos draugo- 
idealisto plunksnos ir jai pašvę
sta tilpo “Aušrinėje“? Kaip ji 
jaučiasi atsiminus apie tuos pa
sivaikščiojimus 
vo Dievų — V< 
mas savo plosčiumi 
dų, atsargiai žengd; 
davo
grumtelio. Juk jis taip atsar 
giai lytėjos jūsų rankos. Ji* 
buvo pasiiyžęs mirti del jūsų..

Verutė man nedavė užbaigti 
tik ištarus “pustiaki“ 
prašė kalbėti apie ka kitų.

Aš mačiau

iš šių namu, iš šio lai 4 4
is knygos praskambę 

irsai. Reikia tei

Vėliaus jis supažindino 
su savo sužadėtine. T 

ir štoltaun 
imnazistė.

'Tiesa, iš po jo plunksnos tuo
met jau gimė keli gilios minties 
tvariniai.

Buvo laikai, kuomet 
lietuviams spaudu i 

lainės buvo uždaryta. Nebuvo 
mums valia skaityti jokių kny
gų savo 
lietuviai

Verutė man papasakojo, kaip 
ji mylintį savo sužadėtinį, kaip 
ji i n teri^suojasi ir augštai verti
na jo muzil 
einas

shą ciaule šykščiai svuvia 
Aktoriai ir aktorės Iii 
liai, piktadariai, apleisto* 
/įklos, keršijančios pačios 
ikivę vyrai nulenkę galvas ati
duoda paskutinių pagarbų savo 
buvusiam draugui.

Miest e gyvenimas virte \erda. 
-Saulės spinduliai veržiasi per 
Jangų ir apšviečia tamsius mo
ters plaukus. Jinai prie stalo

Daugiau: nelik mes jieškomi 
bet žinome, kadi ir musų jieški

J’odel kad mes taipgi ka ta 
vaiiiname. Apart paprastų, nu 
dėvėtų4tonų, musų balse yra ii 
kitos hdrmoniškos notos. M6 
slepiame mintis 
ma išanalizuoti 
kirminėlis, kad

jura m 
nios; pradingsta, lyg išgaruoja, 
vie»u elementai, jų vieton atsi
randa nauji... Laiko kardas 
perveria jaunus veidus, gęsta a- 
kių spindėjimas 
vai, o mes vis j ieškome, vis 
laukiame, vis skubiname kur tai

Aš žiurėjau per langų ir grau 
žiau kietų sūrį.

Mano draugas, nieko nežino 
damas kas viršui jo galvos t va r 

perskaitydavo frazę ii

sms...
Nuolxxlumas ir nuošidumas 

viešpatauja tarp žmonių. Tas 
apsireiškimas gimdo tukstan- išimanl kunigus.

Žinoma, vienas-kitas buvo 
šiokiu bei tokiu budu augštesnį 
tuoksią 4- 
bet tai turėjo būti surusėjęs 
ba sulenkėję 
kė lietuvių labui, tai 
ir pasislėpęs.

Taigi apart kunigų lietuviai 
kitokių vadovų, tais laikais kaip 
ir neturėjo. Tad niekas jiems

naujas, jai pasvęs
Da keliais laiški 

va tame klausimi 
išvedimų, kad: Verute, paro
džiusi jam nosį, ir, įsimylėjusis 
į jų poetas, neišpildydamas jos 
noro neprasižengė prieš Die
va Teisvbe.

junų kompozitorių ;
našų draugų.

Antru savo žodžiu ji stengėsi 
parodyti, kad jai loki draugai 
nerupi.

Trumpi
jos pasiaiškinimai jai turi but 
atleistini, nes ji moteris, gyve
nanti dabartiniame amžiuje.

Kas judu perskyrė? 
klausiau laišku savo draugo.

Atsisakyme laukti, kol aš 
lapsiu sau žmogus, ji turi tiesų.

ik keikiu gyvenimo aplin- 
\s, o jų dievinu. Aš negalė- 
išpildyti jos “ultimatumo“ 

noriu būti laisvas,“ 
a įsakymas.

Reiškia, tu veidmainiavai pa- 
švęsdamas jai savo poemas.

Ne, drauge, aš jų ir dabar 
dievinu ir i savo albumu rašau

Jokios tai gyvenimo dienos. 
Joki jausmų ir idėjų drama... 
Jus surado, bet jus dar nesura
dote. Arba: jus suradote, bet 
kas lai kilus jieško jūsų... visai 
kitoj vietoj. Ak, kur, kur?

|o žinomi 
kaip nors 
aplenkti ana buri žmonių

peni;los Liesos.
Buvome gegužinėji 

jau nebuvo progos jam priimu 
Ii, kad jis man panašus į šekš 
nosparni, nes drauge buvo..

musu ranka, C 4.
mums kalba
tuščias f ražas.
Mes privalomi
viena sekunda. Nerutę pamačiau flirluojanl 

su Jurgučiu... Jurgutis buvo 
frantas, visai ne toks, kaip pir- 
masai jos sužadėtinis. Verutė 
pritardavo visoms Jurgučio 
mintims, kartais naivioms, kar
tais priešingoms 
žmonijoj idealams

Sužinojau, kad Verutė ir an 
Jurgučio “napievala.“ ši kai

jauna, 
skau- 
svkiu v

jaučiau, Kad jai ir malonu ir 
gaila, atsimenant valandas ir 
vakarus, praleistus su jaunu 
kompozitorium, su sužadėtiniu 
jaunųjų dieviškos Meilės jaus
mais.

Man da norėjosi ir daugiau 
jos klausinėti, bet jos dviejų žo* 
džių —r “neplevala” ir “pusti,a- 
ki“ (spjoviau, ir niekniekis),

jis šviečia r O 
rožei ar žinoma mechaniz
mas jos nepaprasto ir svaiginan
čio aromato. O lakštingalas ar 
žino, kodėl jis dainuoja ?

Jaip ir mes, žmonės! Mes 
nežinome aromato savo svajo-

sidėti prie “Janu. Sk.“ jau se
nai,. Bei, žinoma, geriau vė
liau, negu niekad'..

Kaip jaunimas pasitiks moks
leivius, tai-las priklausys nuo 
pačių moksleivių: kokioje dva
sioje jie pasirodys: jeigu jie pri
sideda lik del savo reikalu: ev-

j Lodei, būdami
į kantriai vargo i
| jungų kaip rusų taip ir kitų tau 

tų niekinami ir skriaudžiami
| Tos priežasties delei d 
die atsilikę esami 
tu tautų ir labai žemai

JO SCI

kaktoj, meiliame nusišypso j i mi 
gvvena ta nesuprantama melo
dija. kuri vadina jus; ir jos gar
sai užgauna musu sielos slvgas

Ir štai mes 
vieni kitiems j

kompozicijas, po 
prozų,..

metų sutikau Verutę vie 
name studentu koncerte ir už 
klausiau apie savo draugų “šek 
šnospa rnį.“

butą ir esama pilna. Beveik 
kiekviename kaime esama ku
nigo, o miestuose — net po ke
lius. O jeigu jie — kunigai yra 
pasišventę dirbti žmonių gero
ves delei, tad, rodos, lietuviai tu
rėjo būti prakilnus ir augštai 
iškilę žmonės. Rodos, negalė
jo ir spauda uždaryti, turint 
tiek daug vadovų. Juk jie netik 
musų žemiški vadovai, bet dar 
ir dangiški. Reiškia, jeigu 
mes seksime juos, klausysime 
iuių patarimu, tai netiktai, kad

kiau jūsų. .Nejaugi jus nesupra
tote, kad tai ne kaprizas vežioja 
mano plunksnų. Nejaugi mano 
laišk as, atviras ir sąžiningas ne- 
<LŽsitarnauj

Ir vėla prašymas apie pasima
tymų. Atviras, geras prašymas.

Aktui■ius nepriklausė prie įžy
mių ypatų. Laikraščiuose buvo 
labai trumpi nekrolo, 
mas daiktas, kad koi 
te visai nepastebėji 
parašė laišką ir lau

km pasuku sen ir vėl leu.. 
Bet minia eina, ūžia, maišosi

Gia šalyj, įlaug arčiau, negu 
mes manome, žmogaus veide,Akli irius nes\eikavo. 

dideliu sunkumu ėjo lai 
Juokų ik Jei parodė gautųj 
ką draugams.

Aktorius per ašaras juol 
skundėsi ant ligos. Aut 
jaus ne juokais susirgo. !• 
tei prabėgus numirė..

Laidotuvių dienoj jo a

Niekuomc-t negaudavome pro 
gos, kad ir tarp savęs paplepėti 
nerimtai. Visas mudviejų juo
kavimas kad aš jam prie pro
gos prikaišiojau, jog, žiūrint iš 
profilio, į jo apšiapusius juodus 
ūselius, barzdukę, lupas ir nosį 

išrodė, lyg kad butų šekšno- 
sparnis pridėtas prie jo burnos, 
l'okiu lemų kalba tarp 
nesi rišdavo

me laiškų ir laukiame' ne —- 
nekantriai laukiame atsakymo... 
Lyg tas aktorius, mes prieš pat 
įnirtį gauname senai, senai lau
kiamų laiškų. Kada išsirengia
me eiti pasimatyti... mirštame.

Gyvenimas žiauriai ir baisiai 
juokiasi iš musų. Musų planeta 
užmesta tarp milionų dangiškų 
kūnų. Kiekvienas musų nema
tomas ir negirdimas tarp pus
antro miiiardb žmonių...

Musų gyvenimas — tai van
dens burbulas: iššoksta valandė
lei ir tuoj pranyksta...

. < L Kastelis.

Jo plati kakta, ilgi, nusikorę 
ant kalnieriaus juodi plaukai ii 
sunarpliotas, kelių aršinų ilgu- 

uidas kaklaraikšlis vi
siems duodavo žinoti, kad jo le
sama poeto.

painu, moksleiviai kreipėsi i >. 
L. A. Pildomųjų J'arybų, kad 
pavelytų įvesti “J'ėvynėj“ Mok
sleiviu Skvriu. Bet S. L. A. P. 4 » l
T. - kuri susideda daugiausia 
iš aIžagareivių tautininkų tų 
moksleivių prašymų atmetė, pa
siremdama kokiu tai 
konstitucijos para grafu 
draudžia “ Tėvynei’ 
pašaliniui draugijų, 
liniukams daugiau 
“Atstatymo bendrovės“, 
vių liaukai Vilniuje“, “ 
Sandara“ ir kiti jianašųs 

kuriais užpildyti “J 
puslapiai, negu moksleivių 
padėjimas. Lietuviai mokslei
viai ta tautininkų pasielgimų 
turėtų atsiminti, ir tinkamai at
simokėti.

Quality Super
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30—33
... 24% 
22—22 %

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loo m hi ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvertai* lij 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

../J '

APŽVALGA
mė-

Buvau ir aš jų avele bei iš Ii-

Ja rašiniuo-
am-

reikalų principas. Ladles
socialdemo-
suvažiavime

la

su
Maišyti

Ma

kin Ii
jau-

—20
tikinti prancūzų darbininkus,

Antįsžinoma,
riame vokiečiu ir

sektų savo valdžiomis ir vics

ii

ie m es.

nuospaudų (komy). .12

100 s v

( 4111-

125—2.65bandykite laisvai protauti, ban

ners kita. 3.50—6.00uncija) ir collodion (10 uncijų.
2.50—4.00social istai

a-

Tatai broliai ir sesutes, jeigu i-4"f
3.00—6.50

ei-nr.

t
7.95

& Vasarių kviečių—

mano
po išreiškčjas? Bobelio ir Kaut-

melų, po kuriomis buvau pasi-

nes

mus, au
luos

Kovų

minėtos
visi socialistai.

Montello, Mass. geri

apie socialistų parei-

QARBAg,
LOKissavo

parode ne savo pozicijos pirme-

dar mažiau
» Et

jie taii> taukiai ir išsišoka..
1840 So. Halsted St. Chicago, Ill.

t'

•fe

J; jįd

c

>1

mes turime žinoti, 
ji apie mus mano,

Cibuliai, 100 svarų 
Žal. pipirai, pintinė , 
Ridikėliai, luz. rišulių

Stalui .
Kepiniui

Kiaušiniai

t f

koti. J 
surasite

onalo nuomonių apie 
gynimų nejučiomis į

No.3 
.11%

pasisavinimų
Minėtos eilutės

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai 
Avižiniai ....,

Avjs:
Mitulės

Kernai . . . . 
Kviečiai . . .

14.70—1 1.95
14.50—14.90
11.00—13.50

7.00—9.00
6.00—8.25

Second clears

Rudiniai—

3.00—5.00
3.00—4.50
4.00—5.00

26—27
20—21%
18—22
15—19

Birst ('dears .............
Prastosios rųšies ..

Žiemkenčių kviečių—
Patents ......... .*...........

Ištikrųjų, prisieina stebėties.
Nejaugi musų jaunimui niekas

18—21%
21—23
13—16

t R

Ig. K. Matchulis.
KELI ŽODŽIAI JAUNIMUI.

svarui .M

kauk

No.l
.18
.27
.14

—8.20
—7.70

kuriomis pasirašo nekuris Jau
nas Varguolis.

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00

2.50—3.25
3.25—4.00
3.00 4.50

. .20—.40

Sūria:
Twins
Daisies

Citrinai, dėže ................
Ananasai, gurbas ...........
Žemuogės, kvorta .........

Cukrus, už 100 sv.:— 
Pjaustytas, H. and E. . 
Standard eane, smulkus 
Burokų, smulkus .....

L galėtų Įli- 
darbininkus,

šveicariškas .........
Limb urge r .............
Brick.........................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui)

Bet aš suradau ir ištyriau, 
kad socialistai esti teisingiausi 
ir geriausi 
liai ir tik jie 
vadovai. Tik
tiesų krfią į palaimų, 
mums teikia apšvieta.

(Geriausia galima praš 
nuospaudas sekamu budu,.

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

Tatai reikia įsidėmėti: antra
me 1 nternacionale buvo pripu

lta. Tai kieno-gi 
kovos prieš impc-

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 
Vištos .......
Antįs ...... 
Žųsįs ......

Veršiena:—
50—60 svarų,
60—-80 svarų
90—d00 svarų
140—145 sv.;

Jautiena
Bibs ,svarui)
Loins
Bounds
Chucks

draudžiu jums katalikiškus kny
gas bei laikraščius skaityti. A- 
naip Jol ne. Aš dar patarčiau

Daržoves:—
Barščiai, statinė 
Kopusiai, did. gurb
Morkos, statinė ...
Kalafiorai, dėžė ..

Tonrėtės, i>intinė ...
Gricščiai, statinė ...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ...
Grapefruit, d. 46—96

“NAUJIENOS”

gr-ns, diluted sulpheric asid 15 
gr-ns ir vienos uncijos vandens.

jie lodei kovoja su juo, kiek 
drūti. Bobelis, lame klausime 
niekuo nesiskyrė nuo Kautskio, 
Leninas nuo Plechanovo, Gucs- 
dc’as nuo Mebringo. O betgi

mes šito išvengsime, jeigu 
vartosime ne užpuolimo karo

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

Bulves, bušelis . .

co į alkoholių, gautąjį mišinį į 
collodion,

zmo,

Vidui. 200—250 ...

. Tik
mas tad bandykime pažinti jį.

Nemanykite jaunuoliai I

ad čia Trockis susi- 
() jo susipainiojimo

PATeMIJIMAS jaunam 
VARGUOLIUI.

į* manim ■— pradėjau skaityti jų 
I draudžiamas knygas ir laikraš

čius. Žodžiu sakant, pradėjau

mo principą, bet jisai rasdavo 
pritarimo ne mokslinio socializ
mo pasekėjuose (socialdemo
kratuose), o anarchistuose. 
Marksistai iš jo teorijų juokda-

11.90—13.75
9.00—12.00

11.00—12.50
13.00—14.75

smai ir nešvarus aLsinešimai 
linkui mokslo ir mokytų žmo
nių, arba dar kitaip sakant, liu-

. 14—14%
14 %—15%

15—16%

atjaučia ir brolišką ranka pa
duoda. Tik socializmas mus 
gali išganyti ir tik socialistų 
partija yra musų, darbininkų, 
partija.

. . —9.05 
.. —8.90 
7.90—8.10 
6.50—7.00

benla šiaip: galvijų ca. 12,000; avių 
— 22,000; veršių — 1,200; kiaulių — 
55,000. Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 11.00—12.50 
Kiek menkesni .'........ 9.00—10.00
Mituliai ........................ 10.50—11.65
Sotckers and Feeders . . 7.50—9.00 
Veršiai, parinktiniai 
Karvės, vidutiniškos 
Buliai ........................

Kiaules:

tėvynės
441,

ę M

2.00—4.00
.75—2.50

2.50—3.25
7.00—8.50
5.00—6.00

resnes sąlygas ir susilaukti 
resnus ateities.

levynes gynimo” prin-

.11%

.11
.9%

mums parodo, kas yra musų 
priešai, o kas draugai ir kad 
socializmas teesti musų-darbi- v

No.2 
.17% 
.21 
.13% 
.12% 
.11

į - knygų bei laikraščių, kurie 
l mums tikrą ir gryną tiesą pasa- 
į ko bei šviesa del musų neša.

v C

gynimo principą,

ne vienoje pozicijojc' levynes 
gynimo” klausime, nežiūrint

vieninteli musu
c

c rodo mums

sus esti socialistai bei sočia liz
inas; kurie dar iicprigulite prie

musų isguny-

sybę.
Bet daugiausia laiku turime

4; : .-s -te*;M;

............. 10.20
. . . 9,0()_9.2()
........... —9.00

.............—8.20
... 5.75—6.00

15.00—16.00
14.00—15.00
13.00—14.00

8.50—10.50
13.50—15.00

Prerijų, sulig rųšies.. 9.00—14.50
" ‘ ' . 7.50—8.50

10.00—11.00
. 8.50—9.50

8.50—9.50

voti visi už vieną, vienas už A l
sus. Tik tekiu budu mes ga-

J g Mes žinome, j oi 
btau žmogui ką nors

dič. Mes matome*, kad jau 1907 
m. Bebelis su Kaulskiu stovėjo

nėšiai, o “Janu. S!

ginama, nes norėjau žinoti ar 
ištikrųjų velnias esti taip baisus 
kaip jį piešia?

...

Tel. Canal 2118

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

1749 So. Halsted St, kampas 0 
18-tos gatvės, Chicago, III. @

1.07— LB) 
14—1.81% 
1.48—1.58

Miežiai ............. ............... 1.15—4.32
Avižos.................................. 59%—.61

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 16.50—17.50 
Motiejukų No. L ..
Motiejukų No 2. ..

Mot. No. 3 maišytas 
Kultų motiejukų . 
Dobilų, sulig rųšies

GO

^2

NAUJIENOS, Chicago,
5*

DI Utarninkas, Kovo 13, 1917

nai niekas negali bundančio pro- 
letariato sulaikyti nuo pirmyn- 
eigos. Tokiu savo elgimos jie 
tik mąžina savo avelių skaitlių 
jĮr teršia Kristaus mokslą.

ženklas Bankos Saugumo.

r tintųjų, šukele manyje z i

■ lizinas ir tie socialistai.

b I

£
£

i """ "rzzi

Iš DIDELIO DEBESIO
Turgaus Žinios

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Kovo 12, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų pc 
ninkės moka brangiau:

Sviestas:--
Extra Creamery.........

■TIES BLAIVUMAS
prie (This 
j>o jos at-i 
nuo laike* 

melus, (dealing HouMt 
lodugniai ištiria sava

Bankos, prikkuisančios 
ragus (Hearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

. —40 
38—39

32—34
28—29

. 22—24 
16—18

25 
25—26ir kitokius klausimus.

šiuo kartu aš bandysiu 
tiekti keletą nurodviiui.

4. *■ V

nau, jaunimui nebus pro

Purvinukai

Tamsieji ...............................

Gyvulių turgus.

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

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

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Tai yra viena pui- ? 
kiaušių lietuvių @ 
kalba išleistų kny | 
gų tiek turinio g 
tiek technikos ? 
žvilgsniu. Kada- | 
ngi Lietuvių dar- ■ 
bininkų literatu- g 
ra vis dar netur- g 
tinga, tai pasiro- I 
dymą šito stambe f 
snio veikalo, kur ■ 

paprasčiausia, g 
kiekvienam su- g 
prantama kalba J 
išdėstoma sočia- + 

lizmo mokslas, J 
kiekvienas mąs- I 
tąs darbininkas į 
sutiks didžiausiu g 
pasigėrėjimu. +

si pinigai yra suskaitomi, notos, boru 
dai, mortgage! ii' kitos apsaugos per* 
žiurinimos ii’ patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygog 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos v©fh

tina tvarka arba atsargumas, yrA 
ncdaleidžiamos. Jeigu banka nustex 
ja savo Clearing House teisių, 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'I'iktai tvirčiausios ir saugiausiom 
bankos gali but Clearing House niū
riais.

The Chicago Clearing House prio* 
žiūros užmanymas tapo įvestam 
pirm-dešimt metų, ir nuo to laika 
nei viena Clearing House bank< 

nesubankrutijo., Bcikalui esantį 
Clearing House bankos ateina via-* 
na kitai su pagelba.

'Die American State Bank priklaw* 
so prie Chicagos Clearing House, y** 
ra po jos priežiūra, naudojasi joa 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priešta
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois

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.

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.

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

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

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

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

tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Si., Chicago, III.

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

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

Kaina 15c.

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

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c. •
“NAUJIENOS”

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

Pinigai sudėti šiotje bankoje yrt 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukx> 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondas po $100.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakanČiausis Lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiu
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,00(MrtL

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po |1> 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei^ 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšėiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $!-•• 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis ir va-» 
karais.

S. GORDON
1415 8. Halsted SU Chicaaa, IBL

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekviena* 

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, 
ležinkelio klerkams ir it.

Paskola ant algos padaroma | I 
minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos j rengimą, 
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
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augiUm 
Telephone Drover 2116.

MOKYKIS S1UT M O TE RUKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt-* 
mo formų siūti naminius dalk-* 
tus arba aprėdaius. Diplomai 
kiekvienam, kurs išsimokiiMAt 
Valandos dieną arija vakarai* 
del jūsų parankamo. Ui 
išmokiname j ui «iut vijokliui 
drabužius.
DRESS MAKINi; UOLLEGB8, 

2336 W. Madison g. Westera 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

JOSEPH C. WOLOM
J* UKTUVIB ADVOKATAI
Q Huh-n*w »02-V04 National IJf« 14^.
■ 2V 80. L* HalU HL, Ghiea<», DŪL
Q Trl CanOal MVO-SMl. Atdara: UtM»* 
M ninko, katvarjro Ir aubatoa takarata 
D UI b v*l. vakare, po nnj»«rj» >

J III MILWAUKKa A Va., OhUarK Hk
T»L Huaabaldt M.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

KKCTOB ■ULLDINO

ChlcMro. HL 
PkoMa Central eiti R



■y

Utarninkas, Kovo 13, 1917
SWWI'I lll.llĮlįl

i.-™- -...- ' - r 1 ' H 1 *^f*r*:'*^ ♦*-*“***■• *••• . .... w

NAUJIENOS

CHICAGOS ŽINIOS

Senai bebuvau ant Town of 
Lake. Ir gal dėlto taip nepa
prasta, ypač savo kvapsniu, pa
sirodė man loji apielinke.

Dar bevažiuojant 17 gatve, 
nuo Halstryčio linkui Asbland- 
avenue, smarvė vis didinos. 
Augščiausio laipsnio ji pasiekė

Draugo

tai kalte buvo a 
dą, ar inaliauskynės.

klausiu, kas čia pas

anądien,

inuse. Neturėjo kur t 
suvartoti, tai ir išbcldė.

mandagiai kalbant už nakvyne

jau sau vienas.

—Nagi da čia saliunininką, 
žinai, Marcinkevičių buvo nula

nyj. Ale tą išleis 
kad nekaltas buvo.

—Well.

taip, mes turime čia bedievį ku-

ne, ar aš nemiegu: bedievį 
nigą!.

u
ne neo 

platintoją.

nia-

ujieną” net 50 ekzempliorią nu-

ne kitam,

kitą dievuočią žmonių...
—1st ikrų j ą...

ir as jaučiu.

Tiesa,

jau ir maliauskinės lageris nc^- 
inažai oro sugadina. N.

PO ŽMOGŽUDŽIŲ

Gana plačiai buvo išgarsink 
Togobučno drama “žmogžu 
džiai.” Ir neveltui: žmonių bu

L

vo pilnutėlė Pulaskio svetainė.
Pirmoji LS.IL. kuopa gali di 

džiuotkis p; 
kio veikalo

Abeln

dar pirmą kartą ant scenos, bet

Tūlos

kad daugumai žiūrėtoją iš-

Jurgio žmona.

siūki ar grindis. Publika buvo
neišpasakytai užganėdinta ir 
daugelį sceną sutikdavo griaus
mingais aplodismentais. Grieže

KAIP “DRAUGAS” MYLI 
DARBININKUS.

pasielgimas su mumis, bučer-

ką Susi vienijimas nutarė šu

idą darbininku, taip lygiai ir 
bučernią savininką, kad savo

kalbėti susirinkime advokatas 
K. Gugis. Susirinkimas nutar
ia sušaukti Mildos svetainėn

mą per “Naujienas” ir “Drau
gą". Paskelbimas 
sytas šiuo turiniu:

“Pranešimas.
ci* rm u c

Hu

lioj, kovo 11, 1917, Mildos sve
tainėj, 3112 So. Halsted st., 2- 
ras augštas. Pradžia 1:30 vai.

atsilankyti ir savinin-

Kviečia atsi-

minėta,

$6.25 Du dideli 
E^Specialiai

wfl Del šios Savaites.
fe? Grynais pinigais ar- 

ba ant išmokėjimą.

kųs jkainšai ir skersai lazdos. Si lova yra pa
daryta pilnos micros ir nu-
dirbta baltai arba /j ■ H
Martin, didelis bargenas po

tas ir tvirtais šulais. Tikros
skaros sėdyne, puikiai pri- JK J ZĮ, 
kimštas, specialiai po .... • •*' v

RaŠyklte Mums Del Kataliogų 
Lietuviškų Rekordų

I/FMUriWLf
"’FURNITURE co.l __

3948-50 West 12th St., 6137 So. Halsted SĘ
426 S. Wabash Ave., . 1968-70 Milwaukee Ave.

“Drauge,” kad bučeriai darbi 
įlinkai, taipgi, ir bučernią savi 
įlinkai pastebėtą jį jei ne vie 
name, lai antrame dienrašlvi.

valdyme savąją ir matomai pa 
taikindavo į laisvamaniu jaus Kazimieras Gugis Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškusarba klesess

“Naujienos” mielu noru šį 
paskelbimą priėmė ir per tris 
kartus indėjo. Bet kad nueita

i i k t a i u z juos u z s i- 
tnoka. Kodiel jis musą apskel
bimo nepriėmė, nors taipjau 
siulvta užmokestis? “Drauge”

mieriai, ją 
” mielai pri

ima.
“Draugas” nepriėmė musą, 

darbininku, apskelbimo. Vadi
nas, “Draugas” nenori, kad mes, 
darbininkai, naudotumės juo, 
kaipo priemone, susižinojimui

kad apie savo nuoskaudas pasi
kalbėjus. Juk turbūt nėra nei 
vienos darbo šakos, kur darbi-

nedėldjieniais,

nedėki ienia is
'I

nei bažnyčion
Mes norėtu-

m es
nueiti pasimelsti.
me todėl kiek nors savo likimą 
palengvinti, bent nedeldieniais 
darbo laiko sutrumpoinimą išsi

į bažnyčią nueiti. Tuo liksiu 
mes organizuojamės, susirinki
mus šaukiame.

“Draugas” irgi turi prelenzi-

su mumis geriausia parodo, 
kaip jam rupi musą, darbinin
ku, reikalai ir labas. Jis dagi 
už pinigus neduoda mums, pa-

rinkimams pasiskelbti. Jis ne
nori, kad mes organizuotumės

nimą savo sunkaus padėjimo.
“Draugas” nuolatos draudžia

kad kai
kalu jis geriausias, bet kas 
seina musu, darbininką, tai 
po šitokio savo pasielgimo,

f

“1 Įrangas” boikotuo-

mes imame ir skaitome “Nau
jienas.” “Naujienos” netik 
musą neboikotuoja, bet dar pa
deda, o “Draugas” kaip tik at
bulai daro. Todėl mes “Nau

ti, nes is Naujieną mes gau
name alsižinoli kaip apie savo 
susirinkimus, taip lyginai ir a-

mus, darbininkus.

Frank Gedrimas, prez., 
P. G. Kussas, sek re t.

TOWN OF LAKE

Tvirčiausis tikinčiąją dislrik-

vo parapijoną. Visi protestai,

parapijonams, negauna pas juos 
užtarimo, čia v ra klebono “ka-

venime. Kitados toj apielinkėj 
buvo laisvo judėjimo nors kiek;

pajudindavo
laiks nuo laiko 
surambėjusius 
Mat šioje apie-

tose. Kuomet kitose apiclinke- 
se laisvainanybė ir socialistic 
kas darbas auga, ant Town of 
Lake puola. Gal ir čia klebono 
ranka pasiekė? Nėra abejonės, 
kad jis turėjo tiek/ daug ^pėkąi

'* ..Ar''' ‘.A ' «*- '■,■’4 A? ‘ ’A'.’,'

mus, padarydavo j parapijonu: 
socialistai ir lie tur-but jo au 
ka tapo, nes ir tie vos gyvuoja 
Buna atsilikimą, kad nei susi 
rinkimą nelaiko per mėnesį ai 
daugiau. Ateina du arba tris

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas :

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St, 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

7-rr

Americankliool 
o! Languages

Amtrikemltv*

DYKAI

i n(
nai; jie aptingo, jie naudoja sa
vo energiją mažesnes vertes ju
dėjime; jie ten dirba. Kuomet 
musu pažangieji Town of La- 
ko gyventojai grobstos už ko
mitetą darbus pašelpinėsc drau-
gijose; mąs klerikalai pradeda

si pažangieji šios a pielink ės gy
ventojai susispiestumėm prie. 
LSS. 231 kuopos, mes ir nuvei-
k tumė m

Alex.

P( > 1 i c i s l a m s leidžia m a

Wabash, 
pinigą.

c ang ir 
valdžiai savo

G. Brown, buvusis Pack- 
>ales Co. kasiomis, 2357 

Trūksta

Fritz Wolf buvo areštuotas,

nebesant darocįymą vėl tapo pa- 
liuosuotas.

Mabel Manuel, 918 W. 51 st., 
užgėrė nuodą. Priežastis — ne
susipratimai su mylimuoju.

North Sides saliunininkai 
da panaikinti užkandžius.

Clara Dresbain, 4500 Sheri
dan rd., bandė nusižudyti gazu.

Keturios poros areštuotos ho- 
telyj, 119 E. 43rd st

Buvo

Bertha Schon, 35 metą, 1452 
63rd, kaltinama pardavinė-

Brdwn, 2357 Michigan avė., ku
ris dirbo Packard MotorXk).

Metler, 87 melą, 1933 
avė., liko mirliai sužei-

Wm,.
Indiana 
slas automobiliu.

Ma’ Manu, 1201 Washburne 
Neteko $12.

mu.

Mary O’Brien, 1016 Leland 
ave,, areštuota. Sudavė policis-

Harry Brown, 
ton, areštuotas, 
m pa n ij os $50.

Win. Kcffc, 1132 E. 43rd, pai-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Punedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir »2-ra GATV1.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 18th
St., netoli Fisk fli. <

VALANDOS: NuO 10—12 pietų, fr 
0—8 vakarais. Telephone Canal OHO 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—8 rrts, s.

K0KEBP0NDENCIJINI8 SKTKIUS.— Kiekviena- gah tteott 
ANGLIUKAI labai j/ieitin mv<> > imu it lekcijų vvtašayt^ 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parankus kiekvi«n*M 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi proga* 1*D 
kyties 1 mokyklų ypntiAkai. Geresniam persitikrinimui, •hm* 
čiame gražiai iliustruota, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laiškų tuoj aus; i n dėk dvi UMNritft* priaiunttaMd 
KATALOGO.
KbKMŲ BKY1OUB. — Tiems, kurie gan prlbuu 1 minų M»> 
kyklq, ypatiškai, turime dienines ir vakarine* l
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kietose torgi tari» 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pr adiiamolMdfel 
pieitxin if Ihol iuiini.j Anvil; J. 11 •• .b • UpT
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viski.* aiikinam» Liet u v isk »>i
I D v j mokyklos: 731 W. )8th St., ir 174) M. 47ih Bt.

Laiškus adresuokite American School of Languages, 174) West HL, Chirac*, CLA MUZIKOS MOKYKLA. j|
X MOKINU mišrus vyrų 
g torų ir vaikų chorus 
J, privat iškas lekcijas 
A mo, piano, smuikos, 
r ir mandolinų.
| STASYS TURSKIS, Mok.
T. 1510 Milwaukee avė, 3-čios lub

mo- 
Dt’ODU 
dainavi- 
vargonų

Telephone Humboldt 127S k
| M. SAHUD M. D. |
Q Bena* Kubhn Gydytojau ir Chlrarraa. ;□

Specialistan Moteriikų, Vyrilkų ir Vai- £ 
fi kiškų, taipųi Chroniškų Linų. 
fi OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., Y

Kampan North Ave., Kambary* >08. i 3 
g; VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
B 1:80 iki 8 ir 7:8© iki » vakare. S

Naujienų agentai

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

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės 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 A ve.
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandarga, 5418 S. Prin^cton av. 

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

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

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

801 _ 8th St.

St.
St.

Spring Valley,
Kewanee, Ill.:

Pana, Ill.: W.
St.
St.

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

Račkeviče, 1012 S. Main 
XV. Pullman, Ill.: XV. Pilypas, 

720 XV. 120 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave. 
Chicago Heights, HL: M. Remeika,

1330—15th Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
XV. Petraitis, 

210 XV. Wash
Livingston, Ill.: K. E. cBrtulis, 
E. St. Louis, HL: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus,.

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

123 St. Clair

Ave.
Ave.

St.

Avė. 
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

XVorcester, 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

NcW JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 

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

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

64 Cleveland Ave.

St.

St.

ii ii ii i on i o i oi >

PIRMA NI'OIJ PIRKSI (ĮAUK MUŠI,) KAINAS
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Popleroi

CARR BROS. WRECKING CO.

Pasinaudokite su Proga 1
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas, 

bet negali del to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą. 
Su Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusi 
pirkti farmą stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesČiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim (50,000 akrų žemės, kur yra klampių ir somiliu, kur žmo
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos 
arba kiampių bile kokią dieną metuose. Fanuos su 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo, 
me duot geriausi paliudijimą nuo lietuviškų fermerių.

faraių

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

EAGLE RIVER, XVIS.

Bllllllllllllllllllllllllllllllli

EIA5TEM
\\W

K5T5TEn
Pnikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir mo terų drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpu lai kij.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti spcciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos. ,
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas. 
416-417 Prieš Citv Hali.

PASEKMINGI

116 N. La Salle St., Room
I <111 i On 3 H

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut St. 

Jersey City, N.J.: I). Pilka, 
242 XVayne St. 

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 XV. 23rd “ 

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box

NEW YORK VALSTIJOJ: 
Albany, N.Y.: M. Lazarko, 

196 N. Boulevard 
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males, 

145 E. Main 
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Main
Box

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudsin

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Baltimore, Md.: A. Brazis, 

650 W. Lombard 
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: 
Omaha, Nebr.: XV. Waskel, 

3223 O 
Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
2529 Superior 

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair

So.
So.

St.
17.

St.
St.

139.

407.
Ave.

St.

St.
St.

Ave.
Ave.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Pittsburgh* Pa.: Fort Pill News Co^

Liberty Ave and Grant St
Kulpmont, Pa.: Jos. Gurauskus, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave.
Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes St
Pa.: F. Tevlovich,

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

306 H h mil ton ave.

Pittsburgh,
Pittsburgh,

172G 2H Jackson St 
MICIGAN VALSTIJOJ: 
Hiipids, Mieli.: J. Žilinskas, 

4.52 XV. l^onard St 
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 

Minden, W. Va.: F. Gumauskas,
Box 13S.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 

5016 Baring Ave. 
Indiana Harbor, Ind.: BoL Bolotov, 

3814 Deodor St
Gary, Ind.: V. VaiČilaitis, 

Box 122 ToHesion Station
Gary, Ind.: Tolleston Sta.: 

G. Gallagher, 1111 Roosevelt Sir. 
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha XVis.: K. Paukštis. 
809 Park St 

Racine, XVis.: Tony Vegc.la, 
Lach wood aVC* 

Racine, XVis.: John Margis.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

02 Ixrwis St 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis* 

775 Bank St 
New Haven. Conn.: J. X'aitkevivitMk 

286 Wallace St

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois



Pranešimai
Best

COFFEES
ARBATACOCOARYŽIAI

>2n«1102

Reikalavimai
Vyrai Išgydyti

CICERO
Pajieškojimai

noriPardavimui

Telephone Yards 5082

Dr. W. YUSZKIEWICZ

rhigan

AKINIŲmas Randaiavė.

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė) DAKTARAS

Chicago, Ill1840 So. Halsted St vnno

mūrinis 
saviiiin-

wi
2054
1.046
1510
2880

1644
1886
2612 
1217 
1882
1818

Visiškai 
Tikrai.

geram 
Estate 
$50.00

G«rJ-*r«*H» 
Jankes, tuly- 
tink tu bent 
tokia, % *v

WEST BIDE
Milwaukee At.
Milwaukee At.
Milwaukee Av. 
W, Madison St. 
W. Madison St

W. Chieaito Av 
Blue Islan4 Av 
W. Norha Av.
H. fit
S. Stated St
W. i»th St

Dr.M.Stupniekl
1109 So. Morgnn St, Chicago. 
VALANDOS: nuo I iki 11 li- 
ryto, nuo h iki 8 vakare.

LIETUVJfiKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi skaudančias arba silpnas akla. Si 

atsilankykite paa asaat

PARSIDUODA saliunas geroje vic 
toje, netoli Ci’$ne 
Priežastis 
nesveikata 
ant namo.

Geriausio* 
rųiies, 10c ve 
tęs, parsi- 

iuod* ui ..

FrlimnUu- 
•1*, G varan- 
luotą, verti* 

Oe parsldue

BXTRA NAUJIENŲ BEN 
DROVĖS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

WISSIG, 
seno Rajaus

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkui

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

avė. ir Robey st. 
kalbės temoj ■— 
re. Inžanga 10c

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

"N. BUCHARINO LEKCIJOS
Seredoj, kovo 1 I d., 8 

latro, N. Bucharin kalbi 
— ‘’’Anarchizmas ir J*

PAPSI DUODA pigiai grosernč ii 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite:

Joe Szkleinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, III

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos,. paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avc. 

Chicago. Ill.

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; 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:

mūriniai 
vienas prirengtas delei pe- 
Tame miestelyje nėra lie- 

. Lietuvių gyvena 
į; galima padaryti 
Galima nupirkti su 

Del platesnių žinių

ANT BANDOS geras kambarys be 
valgio del dviejų arba vieno vyro 
Gražioj vietoj prie gerų žmonių. Ne
brangi randa.
3215 So. Union Avė.

PARSIDUODA pigiai ! 
namai; vienas prirengtas 
karnos. 
tuviškos liekamos 
keletas t ūksiant 
puikų gyvenini 
mažu kapitalu 
kreipkitės prh

Elektriška Dingnoza Ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

utnuodijimo krauju*
Vandenota Mcdcga Slaptom Ligom 

2221 S. KEDZIE AVĖ., 
Netoli 22-ros gtv.

įžanga 10 centų.
PRANEŠIMAS.

“Naujienų” šerini ūkų. 
Sides distrikto, susirinkim 
vyks u ta rnin in l 
vai. vakaro. M,. Meldažio svotai

ANT RANDOS dailus kambarys, 
su valgiu ar be valgio. Atsišaukite 
tuojaus. Vana, elektra ir kiti paran
kamai šlubai. Ant antrų lubų. Neto
li Cicero, taipgi netoli nuo Sears 
Roebuck Co., 815 So Kalmar Avc.,

REIK ALINGAS siuvėjas prie mo
terišku drapanų. Atsišaukite tuojau 

(’has Balt
5257 So. Halsted St

Susirinkiman bus įleidžia v

tik pilni Naujienų Bendro
dalininkai. Todėl kiek vie

ilgai nesitęsia.
JOHN E. KI BES 

A’. 31st Street,

Klerikalai ruoškitės ir alin
kite sukritikuot Mockų ir užim
ti jam burną. Tuomet jums 

mkyties po valdžios 
daryti bereikalingus 
ius. K. Šitas.

Extra visuotinas Naujienų 
•M^fčs dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDALIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hal-

Tel. Drover 76<X

Dr. C. Z. Vezelis
UETIim DEHTISTJ

Valandos: nuo 9 ryto UI 9 
Nedaliomis mtariru^, 

4712 So. Ashland Ave.
arti 47-ton gatvės.

D R. GILL
422 SO. STATE STREE'i 

PRIEŠ SIEGEL COOPER &

PABSIDl’ODA krantinė saldainių, 
iee cream, cigarų, tabako ir tt.'labai 
pigiai, arti mokyklos. Biznis gerai 
išdirbtas. Del informacijų kreipki
tės pas: Alex Andriulis,
634 W. 18th St., - -c r Chicago, Ill.

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, 
nuoja ir patarimu* duoda lyk ai.
784-88 Milwaukee Ara., arti Chlear* At*, B-H| 
luboa. VALANDOS' Nuo 9 iiryto Od vafaM 
rui. Nadčliomi* nuo I iiryto Iki 1 M

T«l. Haymarket 1414.

^PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokėsiies. Praneši- 
Wd betgi turi but priduodami iš va-

MOKYKITĖS
Mechaniškos Denlislerijos — $25.00 
iki $75 j savaitę; čiela mokykla me
chaniškos denlistcrijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
dantų neturtingiems žmonėms pa
daroma pigiai. Rašykite del speci- 
alio katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry, 506 So. Wa
bash ave., Chicago, HI.

PABSIBANDAVOJA dviem arb: 
vienam vyrui kambarys. Reikalai! 
jauti kreipkitės šiuo adresu 

Kisielius, 
2201 W. 21 PI. (bučernė)

NORTH BIMI 
4M W. DiviaiMt 
720 W. North A Vi 
864* U n col* Av« 
>244 Linco!* AVi 
1418 N. OUrk

BURKE BARBER SGHOOl
612 W. SU Chicago. IB.

PASIBANDAVOJA didelis namas 
po numeriu 4533 So. Marshfield ave. 
Geras del atidarymo kriaučių šapos 
arba kitokiam bizniui. Lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Kreipkitės pas:

PHipavieia,
4535 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill,

ROSELAND, ILL.
Kovo 11 d. laike mėnesinio 

139 SLA. kp. susirinkimo di
džiuma balsų tapo nutarta sure
ngti M. X. Mockui prakalbas ir

PASIRANDAVOJA švarus kamba
rys dviem vaikinams su valgiu arba 
be valgio. Telefonas, maudynė, prie 
2 karų linijų. 'Pel. Drover 8812. 
3538 So. Wallace St. Chicago. Ill.

PARSIDUODA saliunas prie dide 
les dirbtuves ir ne brangiai, nes sa 
vininkas išvažiuoja ant savo ūkės 
Atsišaukite: 2301 W 25 St. Chicago

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

Speciališka! jrydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir iiuslės, užnuodljimą kraujo, *4m, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, g*rk!4a 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* čia far 
persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir LlgyM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
f OFISO VALANDOS: nuo ryto iki 8 vai. vakare. NedėliomU iki 11 dieaa. 
1900 BLUB ISLAND AVE., kampa* 19-toa pat., vlriuj Banko*. TeL Caaal S9M

Valandos: 1—3 po pietų ; 7—9 vale

LSS. 138 kuopos mišraus cho 
«o repeticija įvyks utarninkc 
Jkovo 13 d., 8 vai. vakaro, Tanui 
liūlio ir Gudgalio svetainėje 
4447 So. 49th ave. ir 15 gal.

REIKALAUJAMA — prie elektra 
siuvamų mašinų operuotoji!, vyrų ir 
moterų. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite nuo 8:36 iki 9:30 
rs tą j Singer Sewing Machine Agen
cy, 1835 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
4 Halų mūrinis namas arti 33-čios ir 
Archer Ave ir Wood gatv. 4 toile- 
tai, gazas, elektra, cementiniai lakai, 
naujas stogas, puikus stovis., Ren- 
dos $504.00; mažais grynais pinigais 
mokėjimas, arba išmokėtas namelis 
išsimaino kaipo pirmas išmokėji
mas, likusi 5’/2 proc. pelno. Lotas 
25x150 pėdų. McDonnell, savinink. 
2630 W. 381h St., telefonas McKin
ley 3513. Atdara 9 ryto iki 9 vaka
ro kasdien ir nedeliomis.

ANTRU ir trečių mortgage suteikiama pas
kola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc. ap
mokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir mandagus 
patarnavimas, teisingas reikalavimas.
LOUIS STERN and COMPANY MORTGAGE 
BANKERS-. Telephone Main 4845.
5 North La Salle Street............ Chicago, III.

neje, 2212 \\ . 2o rl. \ isi 
rininkai malonėki Ir atsilaiil

Valdy b

BEIKALINGAS siuvėjas prie vy 
riško kosium.rrsko darbo. Alsišau 
kite luojaus.
911 W. 33rd SI

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių fialų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udynė kiekviename flate. Visi plum- 
bavojimai baltai paliavoli. Augštas 
beizmenlas. Rendos už $50.00 i me
nesį. Kaina $5600. Parnell ave., ar
ti 32-ros gatvės, šis yra tikras bar- 
genas. Geriau pamatyk jį pirma ne
gu bus parduotas, šios rųšies pigu
mai

BOUTH BIDR 
8082 Wentworth 
8427 B. HalsUd 
4729 B. A*bl»»4

Valandos: Nuo 
mis nuo 10 iki 12 dieną.

444» 8. ASHLAND AVRw kampa* 47 St.

PABSIDl’ODA —meal markei, pi
giai; puikiai įrengta; kampas: pigi 
randa, su Halu. Geras, grynais pi
nigais mokamas biznis. Pardavimo 
priežaslis—šeim\ na sei 
3001 Wallaet

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Balstėd
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9-11 iiryto 5 
2 5 po pietų ; 6—9 vakar*.

GYVENIMAS: 3341 8o. Uaion Are
Te). Yards 037.

PABS1DUO- 
akrų že- 
Tą vietą 
uždėjimo

Phon*: Yard* 4117

Or. A.R. Blumenthal

BEI KA LINGA moteris arba nejau
na mergina, prižiūrėt vaikui. Bei- 
kalingas paliudijimas. Atsišaukite 
luojaus. J. Perliukas,
1222 N Kedzie ave., Chicago.

PABSIDl’ODA 3 augštų mūrinis 
namas, 5 ramios, sankrova ir ce
mentuotas beizmenlas. Geras sto
vis. Labai prieinamai 
3302 So. Morgan St

E.XTBA pigiai greitu laiku parsi 
duoda pakinkytas arklys grosernin 
kui ir bučerninkui ar kam kitam. At 
sišaukite:
3953 So. Rockwell Sli

ir seserų 
šeimy uos, 

urna pimgiška pa- 
nariams šeimy- 

linos.

BIO KALA UJAMA patyrusio lietu 
vio pardavėjo. Turi kalbėti angliš 
kai. B(‘ikalingas paliudijimas.

Lustig’s Dept. Store, 
3410-12 So. Halsted St., Chicago, III

Pajieškau savo sesers, Onos c.epai- 
čiukės, Kauno gut)., Šiaulių pavieto 
Badviliškio parap., ligonių kaimo, <■ 
metui Amerikoj; gyveno Baltimore 
Md. Kubai norėčiau su ja susižino
ti. Prašau pranešti kas ją žinote, ar
ba ji pati lai atsišaukia.

Elzbieta Cepaieiuke.
1825 Wabansiu avc., Chicago, III

PASKAITOS
I MI). 22

kaitų Mildos svi tuiiiūjc. Pi 
<lžia visų pušku i t u 2 vul. po p 
tų. Paskaitos bus apie sv: 
bills ir kirks ienų n i žinotinus i 
Jykus. Atsibus šiose dienosi 

Nedėlioję, k
E. G ra ici u nu s
“Aiudlai sveil

Nedėlioję, k 
nikai t is skai ty
kių auklėjimu.'

Nedėlii )je, baland/.i
J. A. ChmieliuiŲskus 

Pilielvbe ir

Dr. Ramsęr
AKIU HPMCLAIJSTJkl

PASINAUDOKITE PROGA.
Parsiduoda labai pigiai puikus kam 
pinis lotas ant 49tos ir 41 Ct. N. E 
kampas, vienas blokas nuo Archei 
ave. Pardavimo priežastis ■— savi
ninkas perka namą. Kreipkitės:

A. Lawrence,
1811 S. Union St., Chicago, Ilk

I Gerlauido* 
<metonoe, u*- 
r**ni», nesu 
<.ur ju» ga
lt gauti ..

TUNINU ir taisau pianus už pi 
gią kaina, labai gerai ir atsakančiai 
Kam reikia atsišauki! laišku į Nau
jienų Ofisą. Jonas Norkus, 
1846 S. Halsted St

Kas
galvos akaudėjimą

Dr. W. Yuszkiewicx
IIt»5 MiJvtauke* Ar*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 rakara,
Nvdėliomiji nuo t ryto iki 1 p*

B EI KALA UJAMA tvirto ir blaivo 
vyro dirbti į likierių namą ir išve
žioti alų. Pastovus darbas ir gera 
mokestis teisingam žmogui, 'l'uri tu
rėti padėti grynais pinigais užstatą 
kaipo užtikrinimą. Atsišaukite Inoj.

II. B. Silverman,-
3322 So. Halsted St., Chicago.

B EI K A LA L.J A M A našlės su šeimy 
na apsigy\en I i Sycamore, III. ir duo 

i valgi ir kambarį merginoms, dir 
močioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gan 
i 12 merginų kaipo k vai ierankas 
\ d i • i - s a s:
Chicago Insulated Wire- K Ml'g. Co., 

Svcainore, III.

pasekmių — i 
vyrų, k uric jjg|K^ 
reikalauja gy- 
dymo ir nesi- 
rupi no gydy- 
ties ateidami pas nianc 
kite, nereikia

PUIKIOJE VIETOJI 
l)A ant lengvi! išlygų 2(H) 
mes, Wisconsin valstijoj, 
buvau pirkus su liksiu 
SANA l’OBIUM. Lietuvoje 
naikino mano tikrų brolių 
namus — likosi dideles 
lodei reikalinga 
gelba likusiems 
nų. Parduosiu už pust 

D r. Graičuna
Norintieji pirkti malonėkite kreip 

ties tiesiai laišku ar asmeniškai se 
kančia antrašu:

Wm. T’r. Kiborl—room 613, 
17!) W. Washington St., Chicago, III

PARSIDUODA grosernč lietuvių 
ir slavų apgyventoj vieloj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

Kazimiero ir Jurgio (dibų. 
svarbų reikalą. .Iii' palis ar k 
tas malonėkite pranešti man

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re- 

I gejimas.
r Mes vartojame page

rint;} Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei
piama j vaikus.

9 ryto iki 9 vakar*;

Juozapo l'rne 
abudu Kauno g 

Itaseinių pav., Kimdročų sodos 
Skaudvilės parap. Meldžiu alsišau 
kti. Juozapas Shimkus,

Melrose Park, III

PABDAVČJU DOMAI!
Beikalaiijama 25 gerų vyrų pa 

vineti lotų lietuviams. Vartojama 
tomobiliai. Gera propozicija 
singiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Patyrimas Beal 

alingas. Galit uždirbti 
itę. Atsišaukite: 
). Mudoek and Co.
tie Street, nuo 3:30 po pietų 
H) vai. vak. Klauskite

I
 PIRK SAU visas Plumbnvoji- 

mui reikmenis tiesiai už “who- ' 
lesale” kainas. Mes parduosi- , 
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1637 W. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. •

Kalbama lietuviškai. ,

Bussia
Baring ave., IL Chicago, Ind 

lamas Šeštakauskas,

Telephone Drover 8693

Dr. A. A. ROTH

Pajicškau Juozapo Knapkio, Kauno 
gob. Baseinių pav., Sartininkų val
sčiaus, žygaičių parapijos, Draude- 
niu kaimo. Primiaus gyveno Union 
Mills, Wash, paskiau Seattle ,Wash. 
Jis pats tepili atsišaukia arba kas ji 
žinote, malonėkite pranešti jo adre
są. Antanas Dvvlis,

27-to WARD0 MASINIS 
MITINGAS.

Aldermanas John C. Kenne
dy kalbės Belding mokykloj 
'l’ripp ir Gallon avės., ntarnin- 
ke, kovo 13 d., 8 vai. vakaro 
Belo, kalbės ii' Ida M. Fursman 
Inžanga dvkai.

B NOBI CŽDIBBTI *75.00? 
jieškau kas galėtų paskolinti pi 
ml gero namo, *1,000, tik an 
metų. Mokėčiau 5’A proeen 
komišeno tam, kas duos pas
Kreipkitės laišku pas savinin

GEBA PBOGA
PABSIDl’ODA labai pigiai nami

niai rakandai 4 kambariams ir visi 
gyvenimui reikalingi daiktai iki 
paskutinio mažmožio. Kreipkitės į 

K. .lamonla,
1810 So. Halsted SI., ‘ Chicago, III.

rranesmm
1-MPS. 9 k| ). komitetų susirin 
Urnas kas link rengimo šeimy 
niško vakarėlio, suredoje, 1 I d 
š. m. neįvyks delei to, kad t; 
diena bus repeticijos rengiamo 
jo koncerto aštuonioliktai die 
uai kovo.

LMPS

I’A BūCi i’.1.1S Jonas žuikas, And
rioniškio valse, 1‘likiškių viensėdžio, 
pajieško Petronės švogerio, Anykš
čių parapijos, Murela vienkiemio. 
Taipgi brolėnu ir Žlobiškiečių ir vi- 
>u mano draugų. Meldžiu alsišau- 
<1 i šiuo adresu : I \ an Žukas, 
’■o)1. Samara. Samarskoi Tribicnoi

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialiau* MoteriJk*. Vyrliką, Vaiki 

ir Tisą chronliki lirą.
Valando*: 10—11 ryto, 4—K po pirtij, T—I 
kar*. N*dėliomi* 10—1 po pi*tą.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. ChicagoPA.111’.ŠKAI kambarį 
prie šeini\ uos. (leisi i n 
Kas turite tokią vietą netoli Halsted 
ir 18-tos gatves, meldžiu atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Stakutis,
1611 Newberry Ave., Chicago

I
Dr. 6. M. Glaser

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisai 

1149 S. Morgan St., kerte 12 aL 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriški Ir Vaiki 

Taipgi Chronišką Lig< 
Ofiso valandos!

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards 687

dirbtuves, 
savininko 

Gal! kas norite mainyti 
___ Atsišaukite: 4209 So, Ke- 
Chięago. dzic av. Chicago. Tel. McKinley 4617

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

ISVIESTAS

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 52(’- So. Dearborn SI., Chicago, 
reikalauja:

3 archilektorių
3 dažų dirbtuvėj
3 inžinierių
3 prie rakandų apmušimo

1 mechaniko
2 geležies dirbtuvėj
2 karų dirbtuvėj
3 molder i ų.
'Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems, darbams.
Išvažiavimui iš (’hieagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesniu kaip I I metu, dirbti leng
vesniu darbų dirbt uvėse, ofisuose, 
pasiimt inėjimui, mokinlies įvairių a- 
malii etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginu Įvairimus da
rbams dirbtinėse. skalb\ klosc, namu 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

jo, Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus, Stricturą, Varicocele, per 20 
metų.

Aš vartoju vėliausias Naujas 
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. Nedeliomis nuo 
lt) vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Neatidėliok galėdamas išsigydyti 
—jums neatleistina.

Pasitarimas dvkai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN —

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvon akaudejimi
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akl<,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūva, r—
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimu akiu,
Jeigu tau skauda akya skaitant arba alwvaal, laakarj ft 

.reikalingas akini*.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 mit 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig Jųiu ai 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
yklcixi Specialistai* 
TEMYKIT MANO UŽRAŠĄ.

leoi SOUTH ASHLAND AVE.
Kampan 18-ton gatvėn Ant Platt’s Aptiekon 2-ras aai 
Valandon: nuo 9 ryto iki B va. Nedeliomis nuo I ruto iki 12 a 

Tel. Canal 5335.

PA B SI DUO DA automobilius 
dynių, vėliausios mados arba 
ma mainyti ant vasarinio—7 
nių. Kreipkitės:

L Stankaitis.
821 W. 34 St r., Chicag

Tel. Drover 1789.

Pajicškau savo brolio, Prano (du 
džiuskio, Kaimo gub., Šiaulių pav. 
Baudelių parap., Cudmiški 
Jis pats arba kas jį žinoti* 
kite pranešti jo adresą

Stanislovas (i I u < I z i n s k i s 
6l)3 So. old or Harrison .

(Chicago.

4£*ų UCiegiiių susiriiiginiųs į- 
-vyks utarninkc, kovo 13 d, 7:30 
*wl. vakaro. V isi delegatai ma- 
ionėsite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarimui.

F. Bruškaitė, Kaštininkė.
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