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Reikalauja 500,000 
kareiviu

Teiks pagelbės talkininkams
KARe NEIŠVENGIAMA.

P r e z. W i I s o n a s reikalauja. 
500,000 kareiviu; gelbės 
talkininkams.

WASHINGTONAS, ba
landžio 3. — Kaip ir buvo 
galima laukti — prez. Wilso- 
nas stoja už karę su Vokieti
ja. Vakar vakare bendrame 
atstovų buto ir senato narių 
posėdyje prez. Wilsonas me
te Vokietijai pirštinę — ga
lutinai apkaltindamas ją. 
Vokietijos submarinų karę 
prez. Wilsonas pavadino tie
siog kova prieš visą žmonių 
giminę. Taigi kaipo tokia ji 
negalinti būti pakenčiama.

Prez. Wilsonas be to už- 
reiškia, kad dabartiniu savo 
elgimosi Vokietija faktiškai 
jau yra paskelbusi karę šiai 
šaliai. T o d e 1 pat a- 
r i a kongresui pripa
žinti tatai faktu ir stveriies 
visų galimų priemonių, kad 
netik apgynus šios šalies ga
rbę, bet taipjau privertus 
Vokietiją pertraukti karę, 
šito atsiekimui prez. Wilso
nas mano esant reikalingu:

Veikti pilnoj santarmėj 
su jau kariaujančiomis prieš 
Vokietiją valstybėmis, tei
kiant joms neapribotos pa- 
gelbos.

Organizuoti visus esan
čius šioje šalyje turto šalti
nius — vadinas, dirbtuves, 
kasyklas ir 11. —, kad aprū
pinus kariuomenę visais rei
kiamais dalykais ir patenki
nus šalies reikalavimus.

Juopilniausia apginkluoti 
Suv. Valstijų laivyną, ypa
tingai aprūpinti jį tais daly
kais, kur reikalingi atrėmi
mui vokiečių submarinų.

Sudaryti mažiausia 500, 
000 vyrų kariuomenę, įve
dant šalyje visuotino karei
viavimo patvarkymą ir tt.

Vadinas, prez. Wilsonas 
reikalauja daug daugiau 
nei “ginkluoto neutraliteto.“ 
Jis dargi pats atmeta tą min
tį užreikšdamas, jogei “gink
luotas neutralitetas“ pasiro
do esąs nepraktišku... Vadi
nasi, jis reikalauja KARĖS!

Nėra mažiausios abejonės, 
kad tas jo reikalavimas bus 
išpildyta. Nes vos spėjus 
prez. Wilsonui apleisti kapi- 
toliumą, Virginijos senato
rius Martins pasiūlė senatui 
rezoliuciją, paskelbiančią 
karę tarpe Suv. Valstijų ir 
Vokietijos, o taipjau įgalio
jančią prez. Wilsoną elgties 
su Vokietija sulig jo geriau
sio išmanymo ir t4. Ta pati 
rezoliucija pasiūlyta ir atst-

tovų butui — per užsienio 
reikalų komisijos pirminin
ką Flood’ą.

Vadinasi, karė lieka neiš
vengiama. Taip nori Wa
shingtono ponai, ir taip turi 
būti. Nežiūrint to, kad šalis 
nenori tos skerdynės.

Beje, prez. Wilsonas savo 
kalboje užreiškė, kad ši ša
lis neturinti nieko prieš Vo
kietijos žmones. Jnia kovo 
sianti tik prieš Prūsijos au
tokratiją ir tt. Bet kas tam 
norės tikėti! Juolabiau, kad 
ponai diplomatai visuomet 
moka p a v a r t o t i salk a n i n g ų 
žodelių — kad pridengus jais 
tikruosius savo tikslus.

Taip, šios šalies viešpačiai 
trokšta paplėšos, darbinin
kai turs patenkinti tą jų tro
škimą — guldant savo gal 
vas karės lauke.;

--------------------- ,

PASKANDINO SUVIEN. 
VALSTIJŲ LAIVĄ.

WASHINGTONAS, bal. 
3. — Francijos admiraltija 
praneša, kad vokiečių sub
marines paskandino dar vie
ną Suv. Valstijų pirklybinį 
laivą — Aztec. Laivas plau
kė iš New Yorke j Franci
jos uostą Havre.

Laivas Aztec yra pirmas 
Suv. Valstijų apginkluotas 
laivas, kurį paskandino vo
kiečių submarines. Laivas 
turėjo 8,700 tonų intalpos. 
Laivas vežė Francijon mais
to reikmenis ir šiaip įvairių 
medžiagų—už $500,000. Tor
peduotas be persergėjimo. 
Sakoma, kad su laivu turėjo 
žūti apie 11 žmonių.

APIE 2,000 TAIKOS ŠALI
NINKŲ IŠVAŽIAVO

WSHINGTONAN.

NEW YORK, balandžio 
3. — Vakar arti du tūkstan
čiai taikos šalininkų—new- 
yorkiečių išvažiavo Washin- 
gtonan, kad savo nuvykimu 
užprotestavus prieš bandy
mą įvelti šią šalį į Europos 
karę.

Nemažiau taikos šalinin
kų buvo ir iš kitų Suv. Val
stijų miestų: Chicagos, Phi- 
ladelphijos, Bostono, San 
Francisco ir tt.

CARO DĖDE JALTOJE.

JALTA, balandžio 3. — 
Pranešama, kad caro dėdė, 
didysis kunigaikštis Nikolai 
Nnikolaievič pagalios atvy
kęs Jalton, Kryme. Kol kas 
jis apsigyvensiąs savo dvar 
— Alupkoje. .

PENFIELD VYKSTA las A. Bennwart pagraude- ISPANIJOS REVOLIUCI-
WASHINGTONAN.

Suv. Valstijų ambasadorius
Viennoje apleidžia savo 
vietą trims mėnesiams. 
VIENNA, balandžio 3. — 

Šiomis dienomis apleis Aus
triją Suv. Valstijų ambasa
dorius Frederic C. Penfield.

i Kviečia jį Washingtonan 
prez. Wilsonas, kuris buk 
norįs pasitart su Penfield a- 
pie dalykų stovį Europoje.

Žinia apie Penfieldo iške
liavimą nemaža sujudino 
Vienną. Manyta mat, kad 
šitas Washingtono valdžios 
žingsnis reiškia trūkimą di
plomatinių ryšių tarpe tų 
dviejų šalių. Tečiaus Pen
fieldo užreiškimas, kad jo iš
keliavimas neturi nieko ben
dra su pasklydusiu gandu, ir 
kad už trijų mėnesių jis ma
nąs sugrįžti — nuramino 
Vienna, 

v-

KARININKŲ SIUTIMAS.

Indukus gauja, vadovauja
ma bankininkų, išardė tai
kos šalininkų susirinkimą.

BALTIMORE, bal. 3. — 
Nedėlioj Anti - militaristų 
Lyga surengė didelį prieš
karinį susirinkimą Academy 
of Music salėje. Lekciją 
skaitė Dr. David Starr Jor
dan. Karininkams tatai ne
patiko ir jie pasiryžo išar
dyti susirinkimą. Ties mies
to kolegija susirinko būrys 
pakvaišusių karininkų, va
dovaujamas įžymiausiais 
vietos biznieriais, keliais stu 
dentais ir mokytojais — jų 
tarpe ir Hopkins universite
to profesoriais R. Wood’u ir 
J. Latanu. Gauja, su ban
kininku Caster G. Osbour- 
n’u pryšakyj, atėjo prie A- 
cademy of Music ir bandė į- 
silaužti /salėn. Stovinčiam 
prie durų policistui tečiaus 
pavyko nuvyti indukusius 
karininkus. Po valandėlės 
jie betgi sugrįžo, parbloškė 
policistą ir velniškai staug
dami įsiveržė salėn. Pašau
kta daugiau policijos, kuri 
uždarė susirinkimą ir areš- L* •
tavo šešis pakvaišusius ka
rininkus.

Negi Rusijos juodašimčiai 
butu persikraustę j Ameri
ką?

“KARĖ” WASHINGTONE

“Tamsta šiaudadušis!” “O 
tamsta melagis” — tokia 
buvo karės deklaracija po 
kurios seko tikroji kumš
tinė karė viename kapito- 
liumo karidoriau.

WASHINGTONAS, bal. 3 
—Vakar Washingtone, ka- 
pitoliume, turėjo vietos se
kamas atsitikimas. Būrelis 
taikos šalininkų, vyrų ir mo
terų, atvykusių iš Massachu- 
setts’o valstijos pasitiko vie
name kapitoliumo karido- 
riuje tos valstijos senatorių 
Lodge’ą. Būrelio vadas, tu-

no senatorių balsuoti prieš 
paskelbimą karės Vokietijai. 
Senatorius atkirto, kad jei-
gu prez. Wilsonas reikalaus 
karės pa,skelbiko, tai jis, 
Lodge, turėsiąs 'remti prezi
dento reikalavimą. — “Bet 
tamsta esi šiaudadušis“ per
kirto jį A. Bennvart. “O 
tamsta melagis“ — atrėžė 
senatorius. Po šitos “dekla
racijos“ senatorius ir taikos 
šalininkas paleido darban... 
kumštis. eSnatoriaus butą 
tvirtesnio, ir jis parbloškė 
savo priešą (kitos žinios te
čiaus sako> kad buvę antraip 
—pergalėtoju | likęs taikos 
šalininkas) viename kapito
liumo koridoriuje.

Senatorius (laimėjo “ka
rę”, o taikos šalininkas pa
imta policijos (“globon”.

RUSAI UŽPUOLĖ VOKIE
ČIUS RUMANIJOJ.

Užpuolimai atmušta — sako 
vokiečių pranešimas.

BERLINAS,. bal. 3.—Pra- 
I

nešimai iš Berlino sako, kad 
rusai pradėję (stiprų užpuo
lamąjį judėjimą Rumanijoj 
—penkių m^Mųųfronte.. Oi- 
tuz lygumoje rpo stipraus ar
tilerijos apšaudymo rusai 
bandę išvyti vokiečius iš ap
kasų. Rusų eilės tečiaus bu
vo nušluota vokiečių kulka- 
svaidžių ugnia — sako Ber
lino pranešimas. — Petro
gradas apie tą užpuolimą da 
tyli.

VYRAI, NEBŪKITE
SUNKUS.

CHICAGO, bal. 3. — Va
kar teisėjas Thompson da
vė perskyras poniai Lettie 
Lasher. Ji skundėsi teisė
jui, kad jos vyras Lasher e- 
sas nesvietiškai sunkus — 
226 svarų Ji tesverianti tik 
119 svarų... Delei to jai bu
vę daug vargo gulėti vieno
je lovoje. Vyras, girdi, už
imąs didžiąją dalį lovos, o 
kuomet Lettie prisiglau- 
džianti prie jo... jis nepride
ramai “įžeidžiąs” ją. O at- 
skiron lovon gulti vyras jai 
nepavelijąs...

Teisėjas pasigailėjo leng
vosios ponios Lettie — ir da
vė jai divorsą.

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

PETROGRADAS, bal. 3— 
.Oficialis Petrogrado prane
šimas sako, kad vokiečiai 
bandė išplėtot užpuolamąjį 
judėjimą Rumanijoje-Molda 
vijos fronte ties Omsa upe. 
Užpuolimai atmušta su dide
liais nuostoliais vokiečiams.

CHICGO, balandžio 3. — 
Chicagos policijos šefas 
Schuettler įsakė policijai už
rašyti visų amunicijos dirb
tuvių ir sandėlių vardus Chi 
cagoje. Tatai esą reikalin
ga augštesniajai valdžiai.

JA NUSLOPINTA.

Norėta nuversti Alfonso
valdžią.

MADRIDAS, bal. 3. —Pa
ryžiuje gauta žinių, jogei Is
panijos revoliucija pagalios 
nuslopinta. Valdžia panau
dojusi visų galimų priemo
nių, kad sustabdžius tą “pra^ 
gaištingą judėjimą“, kuris 
turėjęs daug bendro su Ru
sijos revoliucija.

“Pragaištingąjį judėji
mą“ iššaukęs manifestas, po 
kuriuo pasirašę dvidešimt 
šeši darbo unijų vadai. Ma
nifestas kvietė Ispanijos da
rbininkus nuversti Alfonso. 
valdžią ir tt.

Ispanijos despotams šį syk 
dar pavyko žmonių pasiprie
šinimą paskandinti jų. krau
juose. Bet ar ilgam?

VEJA ŠALIN TAIKOS 
ŠALININKUS.

Washingtono policija veja 
nuo kapitoliumo durų tai
kos šalininkus.

WASHINGTONS, bal. 3— 
Žinios iš Washingtono skel
bia, kad vakar policija n neri
jusi apie tūkstantį taikos 
šalininkų nuo kapitoliumo 
durų. Taikos šalininkai mat 
susirinkę prie vyriausių ka
pitoliumo durų ir pradėję da 
ryti betvarkę...

Varomus į šalį taikos ša- 
>liniukus apsvaigę karininkai 
pajuokę. Šie, žinoma , tuo 
pačiu atsimokėjo ir karinin
kams. Ir žinote ką — Wa
shingtono policija įsitikinus, 
kad tarpe taikos šalininkų 
buvę daug svetimtaučių... 
Esą girdėta tyrų-tyriausių 
europinių akcentų.

Ar tik ten nebūta tų nelai
mingų vokiečių?..

NORĖJO NUŽUDYTI
PREZ. WILSONĄ.

Valdžia neišduoda smulk
menų.

CAMDEN, N. J., Subatoj 
čia areštuota tūlas E. W. Si
mmers, sakoma, vokietis. Ji
sai buk rengęs pasikėsinimą 
nužudyt prez. Wilsoną. Val
džia tečiaus atsisako skelb
ti smulkmenas.

Simmers pastatyta pa $20- 
000 kaucijos. Eina tyrinėji
mas.

NORI PASIPAŽINTI, IR 
GANA.

AMSTERDAM, bal. 3. -’ 
Dabartinė Austrijos kara
lienė Zita tol nedavė savo 
Karoliui ramumo, kol jis ne
sutiko aplankyti su ja Vokie
tijos kaizerį ir kaizerienę. Ji 
norinti pasipažinti su kaize- 
riene. Šiandie taigi Karo
lis ir Zita vyksta Vokietijon, 
atlikt “garbingą pažintį”.

Ir užsispyrėlė ta Zita. -

Sandie rinkimai
ŠIENDIE, balandžio 3, miesto rinkimai. Visi, kas tik 
turite teises balsuoti, nepamirškite savo pilietinių 
priedermių atlikti. i

Balsuokite visi už socialistų kandidatus, o ne už j 
kapitalistų statytinius republikonus ar demokratus* s

Tik socialistų partija yra tikroji žmonių—darbo 
žmonių—partija, ir tik jos pastatytieji kandidatai J 
yra žmonių kandidatai. Tik socialistai, išrinkti'j 
valdiškas įstaigas, rūpinsis žmonių labu ir nauda, o 
netarnaus žmonių išnaudotojų interesams.

Ant socialistų tikieto kandidatais į aldermanus ! 
pastatyti ir du lietuviai, būtent, advokatas KAZI
MIERAS P. GUGIS 4-toj wardoj (Bridgeportas), ir. ! 
PETRAS GALSKIS 16 wardoj. Abudu plačiai či- 
kagiečiams žinomu vyru, abudu visuomenės veikėju, 
abudu kovotoju už žmonių teises, už darbo žmonių 
interesus. Tat atsakomųjų wąrdų lietuviai pasini* 
pinkite, kad tuodu vyru, Gugis ir Galskis, butų būti
nai išrinkti aldermanais — atstovais i Miesto Ta- ! 
rybą.

KAINA UŽUOJAUTA.

T. D. M. telegramų sveikina 
Rusijos revoliuciją ir pre

mjeror Lvovo atsakymas.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos pirmininkąs, Dr. A. Zi- 
montas, kovo 24 d. pasiuntė 
Rusijos naujosiose valdžios 
ministerių pirmininko, kn. 
LVUVU, cldixou ' tologęva m jį 
kur jis, draugijos vardu, iš
reiškia užuojautą įvykusiai 
Rusijoj pervartai. Telegra 
ma skambėjo (angliškai).

“Prince Lvov, Premier, 
Petrograd:—On the morn 
of the birth of Rissian’s 
freedom the Association 
Lithuanian Patriots of A- 
merica begs your excellen
cy to accept expressions 
of its profound joy and 
symphaty. Long live great 
Russia!
Į šitą sveikinamąją tele

gramą balandžio 1 d., vaka
re, Dr. Zimontas gavo atsa
kymo telegramą:

čio “Naujienos” galėsiančios 
persispausdinti... Galiaus 
betgi sutiko duoti išreiškęs 
betgi norą, kad “Naujienos” 
savo komentarų nedėtų.

PULKININKAS ŠNEKA*

Reikalauja karės su Vo
kietija.

TAMPA, Fla., bal. 3. 
viename n 
kime pulkininkas Roosevel- 
tas smarkiai' rėkė, kad Suv. 
Valstijos privalančios neati
dėliojant paskelbti karę Vo
kietijai. Kiek pajiegdamas 
pulkininkas atakavo taikos 
šalininkus, kurie buk no^į> 
“kad hunai darytų šiai šaliai 
nuostolių“.

Vis dėlto, ponas pulkinin
kas neina kauties su vokie
čiais. Jis pasitenkina žuvų 
gaudymu Floridos vandeny
se... Et jau — visai nepri
tinkamas pulkininkui džia- 
bas.

DALYKŲ STOVIS AUS
TRIJOJE BLOGĖJA,

“President of the Asso
ciation of Lithuanian Pat
riots of America, Chica
go: — Deeply touched by 
your telegram. I am con
vinced that the freedom of 
Lithuania will be built 
now when the freedom of 
all nations is an absolute^ 
principle, and free Russia 
will do her duty for her 
Lithuanian brothers.

Prince Lvov.“
(—Giliai sujudintas jūsų 
telegramų. Esu įsitikinęs, 
kad laisvė Lietuvos bus į- 
steigta dabar, kada laisvė 
visų tautų patapo absoliu
tus principas, o laisvoji 
Rusija išpildys savo prie
dermę linkui savo brolių 
lietuvių.)

Kad “Naujienų“ reporte
ris, netyčia sužinojęs apie T. 
M. D. pirmininko gautąją 
telegramą, kreipėsi į ji pra
šymu teksto, tai Dr. Zimon
tas užreiškė, kad jis norįs 
ją pirmiausia paskelbti “Lie
tuvoj“, O'jauaš to savaitraš-

*..........-'-r—-•

Bus priversta taikinties.

LONDONAS, bal. 3.— 
Nežiūrint to, kad Austrijos 
valdžia viešai užreiškė nejie- 
škosianti taikos, kol taiktž 
nkai neatsisakys svajones 
sutruškinti ją ir jos talkinin
kes, yra betgi manoma, kad 
ji bus priversta jieškoti jos. 
Dalykų stovis Austrijoje e- 
sąs blogesnis negu iki šiol 
manyta. Vienas Šveicarijos 
dienraštis iš patikėtinų šalti
nių gavęs pranešimų, kad 
finansinis ir ekonominis Au
strijos padėjimas esąs sta- 
čiog apverktinas, ir kad no- 
rint-nenorint ji bus privers
ta jieškoti taikos.

MOBILIZAVO DAUGIAU 
MILICIJOS.

WASHINGTONAS, bah 3 
-r-Karės departamento įsa
kymu mobilizuota dar trįs 
pulkai milicionierių — Vir
ginia ir West Virginia vals
tijose.
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Ant trečių lubų

Te). Drover 1310

N A U J I O o S, Chicago, Ill

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI 
N E ATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

ypatingai tie, kurie 
gydytos kur nors be 
Įgijimo pasekmių

' \ M. MELDAŽIO SVET.
2242 W. 23rd PI., Chicago

tdikajiausieji elementai, 
isiškos soči ales 
Betgi tie radika- 

lemenlu^ kaip tik bus

Nuaugęs žmogus per 
landas suvartoja 2,000 
oro.

1OS (I 
išaiškintu

S. State Street, CHICAGO,
Prieš Siegel Cooper and Co.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

reikalaujanti gero 
Boss, turinčiu dau- 

Laike jo dvidcšinilties keturių metų pra

timu momentu kūnas, pasiren
gęs, jei butų reikalas, pavartoti 
kariuomenę, kad neleidus carui 
ir jo šeimynai pasprukti iš Ru
sijos.

k u sutaisyti 
džios agentai-šnipai, 
pakišti koją naujajai 
platina aršiausius g;i

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatojj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis' pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir J2-ra GATVB.

zemstvos taipjau turi sąvo cent 
rus Maskvoj. Todėl valdžia tu 
retų but perkelta Maskvon”...

Bet ir Petrograde
žmonių, kurie pritaria 
giamasai

Draugijos ir Organizmi) Evoliucija
Knygą, parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:

penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimos 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. 
ginusia patyrimo. 7 '
klikos jis sugrąžino lakstantiems ligonių

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.

Politikos žvilgsniu, situacija 
jau nuo keleto dienų gerokai 
pažengė priekyn ir pasidarė aiš
kesne. Darbininku ir kareiviu

Mokinimo valandos:
Dienomis: Nuo 9 vai. ryto iki 4 

vai. po pietų.
Vakarais: Nuo 7:30 iki 9:30 vai.

Mokinties galima:
1) Anglų kalbos, rokundų (arit

metikos) ir augštesnės matematikos, 
knygvedystčs, geografijos ir kitų ša
kų mokslo. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyti galima “Aušros” skai
tykloj, 3001 S. Halsted St. Chicago.EVESKIO 

^MOKHOA 
čia gali ISmokti Anglų kalbos nno pradini 

ligi augSčiaųslai, teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos* Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knygvedystčs,Daiiiaraščio* Lai
škų raSymo* Prekybos teisių ir tt Čia gąll 
užbaigti PUBLIC SCHOOL* HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halsted St,Chicaėfi

si rinkinio (konstituantos) vie 
los. Rungčios prasidėjo Mask 
vos miesto galvos čenakovo 
išsitarimu laikraščio Nov. Vre

I 0" .1.1 "III II ĮIIIIII IIIIIHIIIIIII III Į l|qi|l|ll|«II^WĮWRWII

“AUŠROS" DIENINE IR 
VAKARINE MOKYKLA

Apskaitliuojama, kad vienas 
tonas jūrių vandens, po iždžiovi- 
nimo, palieka sekančius procen
tus druskos: Atlanlijos vande
nyno 81 svarą druskos; Pacifiko 
— 79 svarus; Viduržemiu i ų jū
rių. — 86 svaras, o Negyvųjų jū
rių — 187 svarus.
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Special is Worldo korespon 
dentas Petrograde rašo:

Buvusis caras su cariene, kaų 
tik jųdviejų vaikai kiek pa 
sveiks, turbūt bus tuojau paša 
linti iš Carskoie Selo ir išgabeni

senosios vaidzio 
nesuimta. Jie vei 

kia, o savo veikimu padeda k ra 
štutiniausiems radikalams, tike 
darnios tuo

netrūksta 
kad istei- €

susirinkimas įvykių 
Gal but, kad Maskva 

pataps ir naujosios valdžios sė
dyba.

VELYKŲ

VAKARAS

DR. 11 M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,..............•................Chicago, Hl.
506 ir 507 Crilly Bldg, link dev, ant 5-to augšto. 
Silpni* nerviioti, sergą ir sunykę vyrai suslipnja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arini ligų, eikite pas seną 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 
dčliomis: 10 v. j / ___
Pėdnyčios ir Sukatos vakarais nuo 7 v7 iki 8 v. vakare

pu paliekame 
klausimus, kad aprūpinus ir su 
stiprinus kariuomenę, idant j 
galėtų prideramai susitikti prie 
šą užpuolimus. Mes pasiuntė 
me į frontą darbininkų ir karei 
viy atstovų tai 
kad jie k 
vianis revoliucijos dalykus ir jos 
reikšmę ir graudentų kariuome
nę, kad ji, akyvaizdoje priešo, 
išlaikytų kariškąją discipliną. 
Nua pat pradžios mes vengėme 
ką-nors, kas galėtų trukdyti ka
riuomenės veikimui fronte. 
Mes veikėme i kariuomenę Pet- 
rograde, kuri dabartini padėji
mą supranta. Ji supranta ir sa
vo rolę, kurią ji sulošė revol i u-

Stiklą, sako, dirbo jau 
t iečiai apie 4,000 metų 
Kristaus gimimą.

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
Kapitalas ir Perviršis $300,000*00. 
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą, A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

Velykų vakaras, kaipo pas- 
kųiinis šio sezono, rengiamas 
Lais.AIauii. M. D. D. Progra
mą bus pritaikytas minėtai 
šventei. Bus sulošta viena iš 
juoki n gi ausiu komedijų “MUL-

IR MULKINTOJAI”, 
dainuos Laisvos Jaunuomenes 
Choras.

Kviečiame visus j minėtą va
karą L J. U D. D.

kite, kuo galite! 
rimais!

“Naujosios
Metams 9

žmonės betgi, aplamai, links
ta vis labiau ir labiau
valdžios pusėn, vis labiau nau
jam dalykų stoviui pritaria. 
Cenlralinis parlamentinės kade
tų kuopos komitetas pasiskelbė 
stovis už republiką. Balandžio 
7 dieną žada įvykti los partijos 
suvažiavimas, kuris turės tą 
reikalavimą sankcionuoti. Ūki
ninkų partijos atstovai visi, iš
skiriant lik du stovi taipjau už 
respublika, jie nori betgi, kad

“Naująją Lietuvą”
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. Pade

Kas raštais, kas pinigais, kas pata^

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St. 
1111-13 Unity BWg.

Tel. Central 4411

Rengia

Laisvos Jaun. M. 0. Dr-ja

Kasdien ryto iki 8 vai. vakaro. Netlėliomis

nuo 10 ryto iki 2 vai. po piety

l iesa, yra lokių, kurie griešlai 
priešingi karei, ir kurie, nežiū
rint dabartinio padėjimo pavo
jingumo, daro sumišimą kariuo
menėj, siųsdami fronlan pro- 
klemacijas, raginančias karei
vius apleisti frontą ir važiuoti 
namo, Gal but, kad tai buvo 
dagi provokatorių darbai*. Ir 
pasirodo, kad kariuomenė fron
te tas proklemacijas, apskritai, 
priėmė ne kaip. O Minsko ap
skričio kareiviai stačiai tuo pa-

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

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

i t .aik rasei m Kusskaja Volia
! padaryta priekaištų, kad jis per

daug skubinąsis. Į priekaištus 
laikraštis davė — žinomojo li- 

i beralo Gredieskulo lupomis — 
' atsakymą, kad, girdi, Rusija da

bar atsikračius monarchijos iš 
pat pamatų, ir ji nebegrįšianti. 
“Netiktai paskutinysis caras 
nebereikalingas — sako Russk. 
Volia, bet apskritai jokio ca
rizmo nebegali but. Monarchija 
su visomis savo istorinėmis ir 
tikybinėmis šaknimis išrauta 

v • • 3 >amžinai.
Toks supratimas auga visoj 

Rusijoj, visuose sluogsniuose. 
Žmonės vis labiau ir labiau pri
taria respublkai. Sako kad Pet
rogradas esąs radikalesnis už ki
tas Rusijos dalis. Betgi yra ži
nia, kad Maskva stovi už respub
likos formą nei kiek nemažiu 
kaip Petrogradas. I

Stale Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK0RIU8 ANT BRIDGEPORT!)

VYRĄMS IR

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane iš 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok, ir žiu- 
rH, kuomet jųaų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane į 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 .pigiausią 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augštas, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

Tik pagarsinimui musų puikios degtinės ir brandos mes duosime jums dykai šį puikų 
alaus setą. Su vienu galionu musų Famous Straight Kentucky Deering Rye, 7 metų 
senumo, arba tyra Deering California Brandy didelė $4.00 verte tik už $2.95. Pašauk 
Canal 1527—Jr mes prisiųsim jums šį special) paauknvimą dykai be extra mokesties

WHOLESALE & RETAIL WINES & LIQUORS 
828 W. 14th St., • Schreiber Brothers. Canal 1527.

Mes taipgi duod^inie dykai puikų vynp ir degtinės setą Įnnkiai 
sidabruotus vaisia^ bliudus ir uogoms setus. Ateikit ir pasirinkit.

Patarimai Dykai 
j Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
1 dainas i rankas naujų ir nepatyrusių

daktaru. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 

tlK specialislas Chicagoje.
Ji« negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada

ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jiszneiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

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

Apie, busimąją valdžios for
mą visur karštai diskusuojama, 
nors šiaip laikraščiai tuxlaug 
dar apie tai tekalba. Su naujuo
ju režimu (valdžia) žmonės vi
sur ir greitai susipranta, dagi 
pačioj armijoj, kame paskelbtą
ją laisvę kareiviai galėjo supra
sti taip, kad dabar galima palikti 
apkasus ir dumti kur tinka
miems, fi'odalizmas pastebėtinu 
grt'itumu pasiduoda demokraty-

kų atstovų tarybon del patari
mą, arba pati taryba tiesiai duo
danti ini . ....... L---- e' riS/iiiAu
Bransonas taip pasakojo:

*‘Mcs pilnai suprantame va
landos svarbumą, tatai tuo lar-

Buvo pakasta neteisingų ži
nių, buk darbininkų ir kareivių 
.atstovų taryba stojusi griežton 
opozicijon prieš laikinąją val
džią. Tuo tikslu leiravaus vie
no tarybos nario, Branson o, bu
vusio pirmosios Durnos atstovo. 
Jis atsakė, kad nieko panašaus 
nėra, kad taryba, kol-kas, ir kol 
dar šalis pavojingame padėji
me* eina ranka rankon su lai
kinąja valdžia ir ji, taryba 
šauti los valdžios

sušaukimas įsteigiamo jo susi 
rinkimo butų atidėtas ligi p< 
karės, kadangi, sako jie, geriau 
sios šalies spėkos dabar esą Iron

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

SUAUGIEMS
Akiniai aukso rSmoose nuo 13.00 ir au- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auRŠČiau. Pritaikome akinius ušdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, u Įvilkimas tr 
tt. yra vaisia*! įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky* 
mu. Ištyrimas uldyką, jei peršti ar 

a skauda akin. Jei jos raudouoo. iei 
n va sopa, jei blogai matai, jei akįs sti
ff pata, netesk ilgiau, o j ieškok pageltos 
i aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma 
J kiniai uldyką, Atmink kad mes ko>- 

nam gvarantuojam akinius ir kienkia- 
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus, AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ eeu 
draugąs žmonių /S. M. MES1ROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, UJU

rws pnesas, reikia imtinai prieš 
jį laikyties tvirtai. Iš ganių iki 
šiol žinių matyt, kad trįs ket- 
virtdaliai kariuomenės los lai
svės nesuprato taip, kad dabar 
jau nesą reikalo klausyti kieno 
nors prisakymų. Kaip lik įvy
ko revoliucija, mes tuojau krei
pėmės j frontą graudendami ofi- 
cierius, kad jie apsieitų su karei
viais kaip su žmonėmis, o ka
reivius graudendami klausyti 
oficierįų ir pripažinti jų augš- 
tesnį technišką nusimanymą.”

į kurį nors senovės vienuolynų 
šiaurių Rusijoj. J ie vienuoly
nai pastatyti kaip kokios tvirto
vės ir seniau jie tarnaudavo 
kalėjimais nepa geidaujamiems 
carams. (Ivanas VI. buvo per 
dvyliką metų uždarytas Chol- 
mogoruose, prie Baltųjų jūrių, 
į šiaurius nuo Archangelsko). 
Pasišalinti iš Rusijos užsienin 
jam, be abejo, neleis.

Kiek pa t yrriau, cenzūra bepri- 
žiuri tik karės žinių, šiaip gi a- 
pie visokius politikos dalykus 
galima laisvai rašyti ir į užsie
nius pranešti. Tąja laisve ir aš 
šioj savo korespondencijoj nau-

Ateikit If Į& I Aš jus 
pas H iMi by

mane w ™ iawraR dysiu

lipo
žinomu mimu ir Karei-C c

)vė. Laikinoji valdžia

. CS ILi JL,
SPECIALISTAS

ima korespondentui, Kur jis pa
sakė: Maskva, lai šalies min
ties ir žmonių judėjimo centras 

to žmonių judėjimo, kurs at
vedė prie revoliucijos. Maskva 
sulošė didelę rolę revoliucijoj 
dvyliką metų atgal, kada valdžia 
buvo priversta duoti šaliai Du-

į Podolskai;), 15 Pidfograd, Russia e

padaryti, suirutę.
>entų suimta, dau

gelio sąrasas viešai paskelbta, 
bet kadangi svarbus archivai, 
kuriuose4 butų galima visus tų 
agentų ir šnipų vardus surasti,! 
revoliucijos laiku lapo sudegin
ta, tai pilną jų vardų sąrašą sun- 

senosios val- 
geisdami 

i valdžiai, 
indus 

prasimanytas suirutes 
nįų neramumus.

ATEIKITE ■•S® ' 
Pas Mane {

Aš gydau pasek m i- X
ngai, ir už mažą mo« 
kenti, visas privatiš- 
kas ir chroniškas vy- 
rų ligas, kaip tai:— ' J
Užnuodijimą Kraujo;
Varicocele, Hydroce- 
le. Stricturą, Nustojimą spėkos, Silpną Pusję, 
Skausmas nugaroje, Hemorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiškas Ligas.

Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip 
Prof. Ehrlich’o G06 ir 914 Neo-Salvarsan, Go
norrhoea Vaccine ir Rheumatic Phylacogen, 
kurios užtikrina tikras pasekmes be pertrau
kimo jus nuo darbo .

«



Vyrų Pavasarines
Skrybėlės

$2.00

žmones

AKINIŲ

imi

Drover 24C3

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

A. Bulota 
joki tauii-

BALTIMORE, Ml) 
tidoblistai” ir svetai

ROCKFORD, ILL.
Auka revoliucionieriams

ir z m omu 
biau kfla. 
taip daliu

girniui atmintyje.
lenluolas kalkėtoj
dž.iai taip ii
ko širdį, kad

WESTVILLE, ILL.
Prakalbos ir “prakalbos

Kovo 26 d. atsibuvo prakal
boj Konge LSS. 26 kp. Kal
bėjo LSS. keliaujantis org. drg* 
.1. V. Stasiulevičius, temoj: “ši
tas suvedimas ir. jo blogumai.”

Kalbėtojas gerai nupiešė šį su
vedimą iv jo blogas pušes, pri- 
rodiiiėdamas faktais, apie bedar
bes, gyvenimo brangumą,'kar<^

VYRŲ PAVASARINES SKRYBĖLĖS 
“Oppenheimerio Specialiai” minkštų ir 
kietų skrybėlių didelės dėvėjimo koky
bės, visokių mierų ir stailių, taip ge
ros, kad daugiausia po $3 
skrybėlės, musų kaina tik-

DORRISVILLE, ILL.
Stilsono prakalbos ir.vietos 

lietuviai.

zinej imą
Namui.

Publikos buvo su viršum ši m

VYRŲ IR VAIKINŲ PAVASARINIAI 
SIŪTI,

kurio zo M
Įsmenga Į darbiniu 

liktai skamba au

Kuopa gavo pelno $30.00- ii 
$5.00 pardavė literatūros

Nusisek us s v

Makauskas, kum, buvęs 
ingo” redaktorius.

nenuprausta to pono
gėda rašyt tokius zo

na u g> 
kinus tą supuvusią 
nvks ir Irusiai.

noims, laike vakarienes pas p 
Miklą susirinkusieji draugai tu 
rojo kiekvienas ką nors pa šaky 
ti, o drg. A. R. prisiminė apie 
Rusijos revoliuciją ir kvieti 
susirinkusius aukauti tam tiks

prieš karę. Jei lai Įvyktu tai 
Gary, Ind. lietuviai pasirodytą 
su antru svarbiu visuomenišku 

kodėl, lik su anl-

siviemjimo JI kuopa surengė 
vakarą. Pastatyta scenoje du 
veikalai: “Karės Nuotakos” ir

kuriame vienas iš izvoš- 
ėiKų iš savęs korčina “oralelį.” 
Juokas ima žiūrini į lą spykerį. 

Tik kelios davatkos dalaukė

t ra sunkios vogos puikios nu* 

lynos serges siutai, gvarantuo 

tų tvirtų spalvų, šie Siutai y r;

VYRŲ RYTINIAI MARŠKINIAI.
Vyrų minkštais rankogaliais rytiniai 
marškiniai, $1.50 ir $2 rūšies, gerai ži- 
somo Clermont darbo, austų dryžių, 
madras ir pongees, visos j| AE 
naujos 1917 metų petre-E I 
nos, mieros 14 iki 18, po...V ■

ninku ir klerikalu prašymai, 
maldavimai, kaip D r. J. šiupo, 
M. Yčo, laulin’nką ir klerikalų

BeLskio, kum Barluš- 
konsuliu kancelia- 
laisvės Lietuvai v-

SIUTAI, VISI VILNONIAI, RANKOM 
PO $25.

Nariai Cook County Heal Estate Tarybos
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

' maino namus, lotus ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro .popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatve 
kampas Halsted

Aukavo šios y pa los: M. Mik
lus, P. Al vikis,- A. Rugienis, S. 
Bužinskas, T. Bugienis, K. Gcle- 
žėla, S. Ramanauskas, P. Bal- 
čiulis, IL Ainoris, F. Gustaičiute, 
P. Masiokas, F. Aiųariutč, Ę,.

va. Dabar airišis 
lą parapiją: lietuvių kimi 
sišalino. r

ta arti $200.00. Kovo 25 d. SI il
sinąs kalbėjo SLA. 16 kp. Aiš
kino susirinkusiems apie susi
vienijimo draugijas, kad SLA. 
yra gera draugija, del ligos ir 
posmertinės apdraudos esanti 
reikalinga. SLA. 16 kp. aukavo

Musu vyčiai gana 
socialistams. Mat 

kunigo, lai nėra kam

LIKTUVtBKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
Km turi «kRudančIa« .arba silpna* aku 
galros •kaudfijima, atsilankykiU pas star 

Dr. W. Yuazkiewicz 
11S5 Milwaujkss Ars.

i Valandos :• Nuo 9 ryto tki l rakaxv. 
N •diliom nuo t ryto iki 1 po pMH

buvo iš Cliicagos drg. P. Grigai
tį — Naujieną redaktorius. 
Drg. Grigaitis kalbėjo apie Ru
sijos revoliuciją, nurodinėdamas 
jos naudą del darbininkų.

Buvo renkamos aukos del Ru
sijos revoliucijos; surinkta, re
gis apie $45.00. Publikos atsi-

onai nėra
į sukurstyl prieš socialistus.

P. Bėrukais

Baisiai
burnelė
džius, kokius jis, kaip “pulime- 
tas”-pyškino iš savo burenelės. 
Tiesą pasakius, kas girdėjo, tas 
žino “metodologo” Maliausko 
spyčių, prisimena rusiškas trak
tierius

Lietuviai atsižymėjo auką rin
kime del nukentėjusią nuo ka
rės; nors nemažą- kovą turėjo su 
kum A., bei pavyko gerai.

l ai rodos vienintelis iš svarbiu € 
visuomenišką darbiu kokį Ga- 
rv, lud. lietuviai atliko. Mano-

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

Darbai kiek prasčiau eina, y- 
pač American Steel Sheet and 
Tin PFatc (io. Jobbing Mill de
partamentas dirba 3 i dienas

rys, Aiiciiiiis, apu 
Aiškino jos nauding 
gino visus lietuvius bei lietuves 
(pastarąją visai nebuvo atsilan
kę) ra šy lies prie T. M. Draugi
jos. Programas tęsėsi apie dvi 
valandi laiko. Inžangos buvo i- 
mama po 10 centą.

Nors licjuvišką draug ią čia 
randasi apie pustuzinis, bei jos 
sau ramiai mirga, jokio visuo
meniško veikimo neparodo.

Neskaitant Iii žmonių, kurie 
C i.

nepr.guli prie jokiu draugiją, 
turiu pastebėti, kad ir priklau
santieji nesistengė Įsigilinti į tos 
draugijos tikslą, brl bile “sosai-

ubalos vakare, 
surengė pasilinks

minimo vakarėli Socialistu Sve- € k 
tainūj. žmonių atsilankė labai 
daug, apie pora šimtu ypatų. 
Da butu ir daugiau buvę, bet 
jau į svetainę n

Susirinkusieji 
pasilinksmino; jaunimas gra
žiai nušoko, lai buvo v.enas iš

21 d. atsibuvo prakalbos 
kp. Kalbėjo dr. J. V.
Jis labai gražiai paša- 
darbininką gyvenimą 
išrodinėjo kapitalistą 

šunybes, kurie jais daro darbi
ninkams. Draugas J. V. Slilso-

svelainė publikos, bet baigiau 
lies prakalbai liko apie 50 ypa 
lą: išbėgiojo, išvaikščioji sku 
biai, tarsi turėtą kokį svarbi 
reikalą, bet tie visi svarbus reiki 
lai prie barą. Nors buvo blogu 
mą; vienok Sąjungos namui su 
rinko apie 20 dol. norint mažai 
kaip iš tokio miesto, bet alsi

noj šviesoj, kas jie per vieni 
socialistams lai bus gera lek 
ja, nesusi dėt su aiiarcbisti

nas kalbėjo: I) Kaip Kapitalis
tai išnaudoja darbininkus, kaip 
atiminėja darbus suaugusiems 
darbininkams: drūčiausius vy
rus prašalina iš dirbtuvių, o 
gauna pigiausią. Ima moteris; 
paskui pavaro moteris, o ją vie
ton pastato mažus vaikučius, 
kurią molinos negalėdamos pra- 
simai tin lyti priverstos varyt 
juos į dirbtuves.

Kalbėtoji išaiškino d’ariiiilin
kti gyvenimą ir ją skurdą: kad 
niekas darbininką neišvaduos iš 
tą vargą, kaip lik socializmas.

no ape Irusius, kad 
nesupranta Irusią 

kad panaikinus irusius 
darbininkui galėtą ge
ruti. Vadinasi, panai-

SusirinKiino vedėjas buvo anar
chistas, tai ir tvarka buvo anar- 
chistiška: anarchistai galėjo kai 
bet kiek norėjo ir dar po kelis 
ant syk, o socialistams buvo at
imamas balsas. Bet socialistą 
buvo didžiuma ir balsuojant, 
kur los aukos turi but pasius
tos, anarchistai lapo sumušti. 
Tuomet jie vėl pakėlė didžiausi 
lermą. Nekuriu iš ją net ir 
kumštis paleido darban, bet 
šiaip taip lapo apmalšinti.

leulę sorKminKą, Geležėlę, svie
to mokyti. Tas netašytas stuo
brys važinėjo po visas pakampes 
ir “mokino" Amerikos lietuvius. 
Dabar jis sugrįžo atgal j Balli-

Buvus’s So. Dakota pavasari
nis polvinys kovo 22 d. ir šiami 
miešti* užlii 
Apie 7 blol 
semti. Jei 
N uos toliai laba i dideli

kuopos draugą buvo nesusipra
timas. Kurie pasielgė negerai 
žinoma, buvo išbraukti iš k u d- 
pos. Fanatikai sakė, kad: “da
bar jau ciciliką kuopa turės 
griūti”, bet kuopa dar negriuvo, 
bet auga, o parapija beveik grhi- 

kontroliuoja 
is pa

gražinusią vakarėliu nebuv 
kių svaiginaidią gėrimą, iii 
dainiai, soda ir taip užkalu

atstovu v
kos ėjimas i 
ri jas j ieškant 
ra be jokios 
gali išprašyti nuo valdonu, kad 
net ir Diedas neiškl 
Žmonės pei 
čią nu 
ro, bado
bėk mus Viešpatu

mso žinomu.
I 

metą šimlme- 
dės sakydami “nuo ma- 

ugnies ir karės išgel- 
kad už- 

siuntė Dievas žmonėms tokia ka v 
rę, kad juos pačius ir bažnyčias, 
viską griauja ir naikina. Tai ką 
jau galima nuo tokio caro ir vo
kiečiu kaizerio išprašyti?

Laisvę mes galime gauti lik 
susipratimu, apsišvietimu liau
dies ir panašiai, Busijos revoliu
cija. 'kokiais keliais galima iš
prašyti tikrą laisvę Lietuvai.

Prakalbos buv 
džios. Atiku L.

Kovo 2J d. miesto svetainėje 
buvo prakalbos su deklamacijoj 
mis. Kalbėtojais turėjo boti 
gerb. svečiai p. A. Bulota ir p-i 
A. Bulotienė “žiburėlio” pir
mininkė. Be t ant paskirto laike 
pribuvo lik vienas p 
P-as A. Bulota užėmęs savo vie
lą pasakė, kad kalbės du kar
tu. Pirmoje kalboje apie karės 
baisenybes Lietuvoje, o antroje 
kalboje apie Lietuvos laisvę. 
Taip ir buvo. * Pirmiausia kal
bėjo apie* kares baisenybes Lie
tuvoje, ir ka:p ji skaudžiai atsi
liepė ant Lietuvos- gyventoją 
nųisą brolią ir sesučių ir, ką jie 
perkentėjo karės metu.

Antru kartu kalbėjo apie Lie
tuvos laisvę ir Husuos revoliu
ciją. P-as A. Bulota aiškino ko

dinei gauti Lietu
vai UKrą ia;isvę. Kalbėjo apie 
tautininkų ir klerikalų politiką 
ir jų maldavimą išgauti nuo val
donų Lietuvai'laisvę 
toliau kalbėjp, kad

1. Bendralaikinės nuosavybes formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. Šeimyna arba giminingasai kolektyviz

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

ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žfnogui, nes ji duoda pa
matini supratimą apie nuosavybės išsivy-

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvot tkaudėjim*

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j kruvg, —-
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 

tau skauda akys įkaitant arba tiavaai, ituskarf h 
reikalingas akiniu.

UuokKe aptiurfiti savo akis specialistui akią, kuris turi 11 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųių aidg 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Alvitx Specialistas

X TĖMYKIT MANO UŽKASA
ItS OI SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tot) gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-raa aagteat. 
Valandos: nuo I ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo I nito iki 13 

Tel. Canal 5335.

Sukruskit gnrieciui! Matot 
kad jau Romos irusio veislė į 
luido savo šakius ir kuomet iš 
siplėlos, tuomet jau progresy 
viškai visuomenei bus sunku ki 
nors naudingo nuveikti.

Razb (kttiskiulė ir A. Karsoka> 
po 50c. Viso $7.00.

Vardan Rusijos revoliucionie 
rią tar‘u širdingą ačiū. A. K

$7.00 gauta ir bus (lasiusia L 
S.-D. P. Atstovybei Amerikoj

N. Red.

zmomu. \ įsi ramiai uzsi t
ė. Prakalbos patiko vi

Kovo 21 d. Rusijos išeiviai- 
socialistai. ir anarchistai suren
gė susirinkimą su prakalbomis, 
išreiškimui džiaugsmo ir simpa
tijos Rusijos revoliuci jai. Ta
me susirinkime dalyvavo rusai, 
lenkai, lietuviai, žyi’ui ir latviai.

Atidarius susirinkimą, pir
miausia sudainuota laidotuvių 
maršas. Polam prasidėj 
riose kalbose prakalbos.
iš sykio v:skas ėjo labai gražiai 
bet į galą iškilo didžiausias Iriu 
kšmas. Mat dalykas buvo tame 
buvo renkamos aukos paremi 
mui revoliucijos 
anarchistai norėjo pasiųst parė
mimui jų idėjos bekraščio, kuris 
buk pradėjo eit Petrograde. Bet 
socialistai su tuo nesutiko, tuo
met kilo didžiausis triukšmas.

but su
rinkę daug daugiau, bet plaka
tai buvo pristatyti tik tą dieną, 
kada įvyko prakalbos. Lodei 
nebuvo galima gerai išgarsinti.

Brolis.

Žingsnis prie sviesos , ir mono
logas, “Našlaitė”, kurį atliko 
panelė Javanauskiutė. Monolo
gas pavyko puikiai.

Perl ra likimuose padeklamuo
ta kelios deklamacijos. Vaka
ras darė malonų įspūdį. Dau
giau panašių vakarų.

Jonas iš Pariebiu.

nes jau jie nepirmu syK priver- 
da tokios košės. Bot ka tu čia 
padarysi, kad musų tie kraštu
tiniai socialistai greičiau yra lin
kę prie anarchistų, ne kaip prie 
rimtu socialistu. Jiems mat, l <■
kas šalčiau ir rimčiau svarsto 
dalykus, tai jau soc’al-patriolas.

NAUJIENOS, Chicago, Ifi

, puiKiai gyvuoja, X
narių ir jie veikia 

pagal savo išgalę: rengia prakal
bas. paskaitas ir tl. Nus'samdė 
nuolatine svetaine ir žada isis- € c c
teigi knygyną, ko. Bcthlchemo 
Iii tuviuose vadovauja 
lai. (Tonai randasi

cm , lai tikra nui u
Man vistick gai 

jam labai sunku 
kyti... O publik 
gana: šnekučiuojasi, nerimauja 
ir vis eina laukan.

Geležėlei atrodo, kad jeigu jis 
gali rėkti, lai ir prakalbą saky
ti gali, bet čia visai kita išeina.

Pastaruoju laiku įvyko didelės 
permainos tarp “aidoblislų”: 
balti žmones nuo ją pradėjo ša- 
linties, tai jie prisikalbino juo
dukus. But ar ilgai juodukai 
su jais draugaus nežinia.

Gal taip greitai pasitrauksimo 
ją, kaip tik supras nešvarią 
“aidoblislų" taktika.X v

Aš manau, kad niekur neras
tum tokiu “kupčių”, kaip Balti- 
mores lietusiai: kiek sykiui jau 
jie mėgino pirkti svetainę, bet... 
tik mėgino. Dešinys.

"            ——     —II ■ ■ <11 N— į. .. v

Dr W. YU9ZKIEWICZ

na gražios PelvarKcs as ion 
pastebėjau, bet liek to...

Gaila musą žmonių, kuomet 
matai juos vedant lokį ncprakil- 
ną gyvenimą: lik salimi uosi' di
džiuma musą lietusią “spendi
mą" savo uždarbi ir sseikalų.

Gal yra vienas kitas susipra
tus lietuvis mus miešti', bet jie 

meška

kad [>as racimucius 
susipratimas sis la- 
Manau, kad mukur 

souailistišku laikraš- L
tą nepareina, kaip į Račiui', pa
ini tokia maža lietusiu kolom-

more ir, Koso zo d. tautiškoj 
svetainėj laikė “prakalbą.”

Kokios Geležėlės prakalbos, aš 
ės nei rašyti, nes 
iš Geležėlės “spy- 
maišelienė.
gaila to žmogelio.

’akalbos sa- 
neklauso ii

Paskui atlikta kelios deklama 
rijos, kurios pasyko gana,gerai 
Ant galo buso duodami kalusi 
mai, į kuriuos kalbėtojas nuo 
sekkai atsakinėjo.

fkasnelis Pavasarinių siutų ir viršui, kotų po $15 a . v ' £
❖ Naujausios išžiuros sugnybtais užpakaliais ir augščiausios jaunuoliams stailės, di- T 
f delis pasirinkimas mėlynų serge siutų, įvairiųaudimų, taipgi keletas 02^4 §
9*vilnonių suktų vilnų,kašmierų, ševitų, ir flanelių, mieros pritaiky-M^ Į f
a tos vyrams visokio augimo, po...........

namui.
Musą dorrisvillicciai, kurie 

pr’e'šingi socialistą judėjimui, 
labai džiaugėsi po A. Račkaus 
misiją, o dar labiau bažnytiniu-

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai -

g n si s.
Kuopa turi labai darbščius 

veikėjus, kurie labai gražiai ve
ikt kuopas, perstatant visuome- 

įjos naudingumą, 
eros pasekmes.

Racino Žvalgas.



Namie.
Rytmetį, kuomet pati dar mie-

ir jų pelinis, turi eiti kariauti ir

Kraujo staugia.
. (6.00

turizmą buvo surengusi masinį

Belai-

[Į Redakcijos Straipsniai Didžiuliai patriotai.

pa-

neuz- jis kunigo Kemešio simpatijos

Kapseli, eaea...

kad nesusitepus...

gesni žmonės.

pažįsta, kad socialistai

Tu lik
Skaitytojų pastabos

taria savo skaitytojams bal- PABėGĖLeS LAIŠKAS.

organizacijos, bet kažin, kaip ki-

Teta verkia, kratydama savo

so-

Kasdien ateina

sižadą savo žemių ir atiduo-

kyrium nuo didžiu

gin? Visi, dagi vaikai, žino tat 
Apie tai galima spręsti iš laik
rodžio, kalendoriaus ir lempų.

Bostono Fflbij onas nesenai sa
vo D-ke rašė, kad laisvoj Lietu
voj nebusią vietos tokiems kal-

Drg. V. Kapsukas sako Ko vo

ties, bet siunčia skcrslics kilus, 
būtent, darbininkų minias.

ko neturi, būtent — darbo žmo
nes, drabininkai.

je otdelenie (do vostrebovanija) 
Moskva, Russia.

(Irius Liefuyif Dienraštis Amerikoje I 
Caldžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne. 

‘ 9Kasdien, išskiriant nedeldienius

ku padarę, o lai buvę bankers 
and other men of prominence — 
“bankieriai ir kili įžymus žmo
nes.”

bet Kapsukas dar labiau pradė
jo šokinėti ir rėkti. Del to, kad

Bet jai sunku tylėti. Nors ji 
įžeista, bet, aš matau, kaip ji

ja Karšiųjų pa iri j olų ir pra
dėjo muštynes, kur keliolika 
žmonių aplamdyta ir sužeista.

Aš apsirengiu ir išeinu iš na
mų.

gia karės. Dėlto kad prie visų 
tų milijonų, kuriuos jie valdo,

Kapitalistų laikraščiai did
žiuojasi, kad tai buvę geriausi

- Dievas kantrus, ale ne mar
šus!

taras iš Maliauskynės garsinasi 
save neblogiau už owl cigarus, 
bei vis dello pacientų nedaug te
turi. Be vyčių, mat, daugiau

Term* of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ............................   (6.00

Six months................ (9.00
Three months .......................(1,75
Canada, one year

European countries, 1 year .. (7.00

vynei” — tai yra, jų pelnams — 
pavojus gręsia.

Jie nesisuko, kad jie patįs no
ri, ir eis, kariauti, šautuvą pa-Firsf Lithuanian Daily in America 

Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

kcionizmo apaštalai ,o dar

žiuoja atgal į Rusiją. Dabar ten 
nauja era, ir reikia gerų tvirtos 
valios žmonių revoliucijonierių. 
Abudu juodu tokiu — ir ne to
kiu. Iš jųdviejų, Bulotai gal dar

*—i

ko Amerikos flagus — sako, Ja-

ei lutes skamba (kai sumuštas 
puodas), o Merė rodo jas savo

Geriausi, didžiausi

Baltimore], nedėlios vakare

Aftmeiuškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
—■■n............................................... . . .1 ------------- ■' LT--........r

iš Europos

Sei, Mere, jei tu man duosi 
bučkį, aš parašysiu eilutes su 
tavo vardu apačioj.

—Šiur, Jonuk!

Nežinau kaip Dievas. Bet su 
kunigais visai kas kita. Kuni
gas nekantrus, ale maršus. Jis 
ką žino, viską savo gaspadinei

Balytojy ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
>aliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
se# rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
hal, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejij savaičių autorius pareikalauja 
fe ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

iasdešimt diolcrių, lai 
užmiršau.”

čius, nei tokiems laikraščiams 
kaip Kardas ar Keleivis. Bet da-

Kad kunigas pamokslą sako, 
tai jis kumščią sugniaužia ir, 
vieną pirštą ištiesęs dangun,

Fain, ar ne?
A. Garbukas

gelbos. Noriu surasti savo vy-
ra Praną šepetį. Jau du nielaij tamsta radai reikalingu praneš- 
kaip neturiu jokios žinios iš jo.1 ti inan> ka(1 dicnos jau eįna fl.

i*i
NAUJIENOS

Th© Uthmmm Daily

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

tentų savaitėje. PaČtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me
ta (3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų ........................ $3.00
Trims mėnesiams...................$1.75
Dviem mėnesiam ...................$1.00
Kanadoje, metams ............. $6.00
Europoje, metams ............. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.

Šiandie 
balsavimas.

šininkų, o taip-pat ir vieno 
senatoriaus rinkimai. Ei-

socialistų partijos tikietą, 
nes tiktai' ta partija tvirtai 
ir ištikimai stoja už darbo 
žmonių reikalus. Ta žino ir t u-

ei o- 
liausiai gina visuomenę nuo 
apgavikų ir išnaudotojų.

Štai, imkite tokį “Chicago

dabar kovoja su gatvekarių 
kom pan i jom is, k u r i os n o r i

už socialistus. 10-j e wardo- 
je, 11-oje, 15, 16, 19, 21, 27 ir 
30.

demokratų ir republikonų, 
tai darbininkams butu sar- v
mata neremt savo balsais sa-

Balsavo prieš 
kares kreditus.

Pirm išsiskvrstvsiant v c-

mentas) paskyrė naujų kre
ditų karės reikalams. Už 
kreditus tečiaus balsavo ši 
kartą tiktai buržuaziškųjų 
partijų atstovai. Socialistai 
balsavo prieš juos — ir ma
žumos ir didžiumos frakci-

Šis balsavimas buvo pir
mas nuo karės pradžios, ku
riame visi socialistai Vokie
tijos parlamente ėjo išvien. 
Suvienijo juos bendra kova 
prieš valdžią, — kova, kuri 
paaštrėjo, kada Vokietijos 
darbininkus pasiekė žinia a- 
pie Rusijos revoliuciją.

Subatojo mes rašėme, kad

luti na i suskilo į dvi partijas. 
'Mažesnioji, revoliucinė, so-

N A Ų JI E N O S, Chicago, Ill Utarninkas, Baland. 3,1917.

Tai’ butu milžiniškas Rusi- v
s revoliucijos nuopelnas.

Tarptautine 
konferencija.

nėję, Kopenhagene, susirin
kę Rusijos ir Vokietijos so
cialistai į konferenciją. Jie 
buk tariasi apie separatinės 
taikos sąlygas.

Mes abejojame, kad tai 
butų gryna tiesa. Kopen- 
hageno konferencija vei
kiausia svarsto ne separati
nės atikos*sąlygas, o budus 
kovos už taiką visoje Euro
poje. Ne kartą buvo girdėt, 
kad Vokietijos socialistai vi
sai atmeta mintį apie atski
rą Vokietijos susitaikymą su

rašėme subatoje, tokią min
tį atmeta ir Rusijos sočia-

Jie nori, kad taika įvyktų 
visur. Ir labai gerai’, kad 
tuo tikslu tuojaus susėjo pa
sitarti Rusijos ir Vokietijos 
d a r b i n i n k ų atstovai. Š i tos 
dvi šalis dabar lošia svar
biausią rolę karėje. Be jų 
pritarimo karė negali pasi
baigti. Bet jeigu jiedvi rei
kalaus taikos, tai kitos šalįs

Reikia tikėties, kad po ši
tos konferencijos bus neužil- 
gio sušaukta ir visų šalių 
cialistų pasikalbėjimas.

D. k. Nikalojus 
suareštuotas?

1S 
Rusijos apie kunigaikščių, 
didžiųjų ir mažųjų, areštus, 
žmonės, matoma, neketina 
su jais “baikauti”, jeigu net

Norėdami prisigerint žmo 
nėms, biedni kunigaištėliai

jų “dovana” turbut negelb
sti jiems, kadangi žinios a- 
pie jų areštus vis nepasiliau-

“Associated Press” vakar 
pranešė iš Jaltos (Krymo), 
kad ir didysis kunigaikštis 
Nikolai Nikolajevič patekęs 
po valdžios priežiūra. Jisai, 
girdi, atvykęs į savo dvarą,

j misionierių.
Ta žinia neaiški. Bet ji 

reiškia veikiausia, kad buvu- 
sis vyriausis Rusijos armijos 
vadas yra areštuotas. Butų 
labai malonu, jeigu tai bu
tų tiesa.

Tasai paskutiniojo caro 
dėdė yra pavojingiausis re
voliucijos priešas. Tuoj po 
pirmutinių žinių apie Rusi
jos revoliuciją talkininkų 
spauda uoliausiai reklamavo 
jį, kaipo tinkamą kandidatą 
į Rusijos diktatorius. Buvo 
skelbiama, kad ir armija ir 
V. Durna ir laikinė valdžia 
turinčios prie jo pilną užsi- , 
tikėjimą.

Ant laimės, Nikolai Niko
lajevič į diktatorius nepate
ko. Bet butų geriausiai, 
kad naujoji Rusijos valdžia 
mestų į šalį visas ceremoni
jas su tuo ponu ir patupdy
tų jį į kalėjimą. Koliai re
voliucija neapsisaugos* nuo 
tos rūšies gaivalų, tol jai 
gręs kontr-revoliucijos 
vojus.

DR. K. GRINIAUS 
LAIŠKAS.

kad tuojau butų eita karėn ir už
(ti

duobe gali patiems Fabijonams; A. Averčenko. 
“susigadyti.

Musų 
“patriotai’ ’.

Kiek jau kartų buvo pri
rodyta ,kad musų tautinin
kams, kurie nuolatos giriasi 
“tautos meile”, patriotizmas 
yra tik skraistė, po kuria 
slepiasi visai kas kita. Bet 
kadangi randasi dar žmonių, 
kurie to nemato, tai nurody
sime jiems vėl vieną pavyz-

Chicagoje, kaip žinia, šį 
pavasarį tapo pastatyta kan
didatais į aldermanus du lie
tuviai : adv. K. Gugis ir rub- 
*siuvių unijos atstovas P. 
Galskis. Juodu abu yra so
cialistai 4-tos ward’os ko
misija nuėjo pas “Lietuvos” 
redaktorių p. Balutį ir pa
prašė jo, kad jisai savo reda
guojamam laikraštyje pare
mtų K. Gugi, kaipo lietuvį ir 
kaipo darbininkiškos parti
jos kandidatą, nes “Lietu
vos” skaitytojai susideda di
džiumoje iš lietuvių darbi
ninku.

Ir ką jus manote? Pat
riotiško laikraščio redakto
rius atsisakė padaryti tai. 
Jisai esąs republikonąs ir to
dėl negalįs stot už socialistą. 
O kadangi darbininkai skai
to “Lietuvą” (mat, dar yra 
tokių neišmanėli^!), tai po
nas redaktorius sūtiko pami
nėt K. Gugio vardą “tarpe ki 
tų gerų kandidatų.” Bet pa
sirodo, kad “Lietuvos” re
daktorius ir tos “malonės” 
nepadarė!

Vienu žodžiu, išlindo yla 
iš maišo.

“Lietuva” nepaliauja skel
busi, kad lietuviai turį remti 
lietuvius; ji nepaliauja sa
kius pamokslus apie lietuvių 
tautos meilę ir vienybę. Bet 
kada atėjo laikas parodyt 
darbu tą savo tautos meilę ir 
vienybę, tai patriotiškas re
daktorius pasisakė, kad re
publikonų partija jam bran
gesnė, negu “lietuvystė”.

Vadinasi, tos “Lietuvos” 
pasakos apie tautos meilę 
buvo melas. Vadinasi, visi 
“Lietuvos” išvadžiojimai a- 
pie “lietuvystę” buvo hum- 
bugas. Vadinasi, ir jos prie
kaištai socialistams, kad jie 
buk negerai elgiąsi, vieny
damiesi su kitų tautų darbi
ninkais, buvo veidmainystė.

Gerai padarė 4-tos war- 
d’os komisija, nuplėšdama 
kaukę nuo tų veidmainių vei
do. Dabar žmonės žinos,

Tas faktas tečiaus įvyko 
B pirm minėtojo augščiaus* 
IMbalsavimo. Atmetimas ka-t 
t rėš kreditų gal dabar suar- lydimas dviejų valdžios ko- kas jie per vieni

žinomasai Lietuvos veikė
jas D r. Kazys Grinius (Gri- 
nevičia) atsiuntė “Naujie
nų” redaktoriui laiškelį, pra
šydamas suteikti jam žinių 
apie jo brolius, gyvenančius 
Amerikoje: Joną, Antaną, 
Pijušą ir Vincą.

Laiškelyje rašoma:
“Neatsisakykite, jei gali

te, pranešti, ar gyvi ir svei
ki mano broliai — Jonas, 
Antanas, Pijušas ir Vincas. 
Priduokite jiems mano ad
resą. Mano adresas seka
mas: Bariatinskaja, Terskoi} 
Oblasti. Zem. Sojuz, K. V. 
Grinevič. Pati su vaikais 
gyvena: Kislovodsk, Terskoi 
Oblasti, Pomerancevskaja, 
a v

Sako, kad Rockcfelleris taip 
turtingas, ir pelnąs jam taip 
plaukiąs, kad kai laikrodis tik
si, tai be paliovos su kiekvienu 
tiksėjimu jam doleris atrieda, 
vadinas, per vieną minutę jam 
atrieda 60 dolerių.

Didelio čia daikto. Ir aš ne
toli nuo Rockefellerio atsilikęs. I 
Laikrodis tiksi be paliovos, ir 
kaip tik jis išliksi 120 kartų, 
man bakt centas ir atsirita. Ar

Gyvenimas

rį ir geriu ten su pačios teta ar
batą. Teta — stora, kai kups
tas, ir kvaila moteris.

~ Kaip tamsta šiąnakt miego
jai? — klausia teta, norėdama 
nukreipti mano domą nuo de
šimto pyragiuko, kurį jinai kem
ša į burną.

Aš atidžiai žiūriu į jos nutu-

—Gerai. Kalbėki va serioziš- 
kai... Ar tamsta ištikrųjų inte- 
resuojiesi tuo, kaip aš miego
jau praeitą naktį? Kam tamstai 
reikalinga žinoti? Jeigu aš pa
sakysiu, kad miegojau no visai

Iš oficialiu sąrašo Chicagos 
gyventojų, kurie turi mokėti 
mokesčių nuo savo turto, pasi
rodo, kad čia mes,turime ketu
ris atskirus žmones ir Iris šei
mynas, kur kas metai įplaukia 
jiems daugiau kaip po milijoną 
dolerių pelno, štai jie:

Marshall Fieldo šeimynos tur
tas siekia daugiau kaip 225 mi
lijonus dolerių, ir kasmet jai 
įplaukia gryno pelno daugiau 
kaip 10 milijonų dolerių.

Ogden Armouras, ■ Chicagos

ils “uždirba” daugiau kaip 5 mi
lijonus dolerių pelno.

Harold McCormick, ūkio ma
šinų Irusio ponas, turi 45 mili
jonus dolerių turto; vienų metų 
begiu jis gauna gryno pelno 1 
milijoną ir 700 tuksiančius dole
rių. ,•

Mrs. Nettie McCormick, iš tos 
pačios šeimynos, turi savo 27 
milijonus dolerių turto ir per 
vienus metus “uždirba” 1 mili
joną ir 75 tuksiančius dolerių 
pelno.

Jos brolis Cyrus McCormik 
valdo 30 miįįjdnų dolerių turto, 
metais turi 1 milijoną ir 200 
tūkstančių dolerių pelno.

Oi to Young šeimynos turtas 
.. 2612 milijono dolerių; me

tinis pelnas — 1 milijonas 60

Ntockjardų bwiitu šeimynos 
turtas siekia 26 milijonus dole
rių; metų pelnas — 1 milijonas 
ir 25 tūkstančiai dolerių.

Ret tai toli gražu dar ne visi. 
Kiti lobininkai turi didelių pa
jamų dividendais iš tų kompa
nijų, kurių jie yra akcionieriai, 
bet kurios savo pranešimus įtei
kia tiesiai mokesčių valdybai.

Visi tie lobininkai yra ir di
džiausieji patrijotai: ant savo 
rūmų jie turi išpliekę gryno šil-

tie nenori “tėvynės ginti.”
Kas buvo tie dideli patrijotai, 

kur, įsiveržę vidun, ėmė paga
liais įtikinti taikos šalininkus, 
kad kruvinos skerdynės (ai šven
tas ir Amerikai išganingas dar

tai ūpą visai dienai. Priešinga
me atvejuj — tamstos džiaugs
mui nebus krašto... šiandie 
tamstai bus tikra šventė ir vis
ką matysi baltoj šviesoj...

Jinai jaučiasi įžeista ir at
stumdama nuo savęs stiklinę 
niurzgia:

žinoma tamsta manęs nesupran
ti... Kaip Dievą myliu, aš prieš 
lamstą nieko neturiu... Tams
ta tik paprasta teta... Bet kuo- 
met tamsta nieko neturi pasa
kyti, * sėdėk tylėdama. Juk 
tai taip lengva. Prisipažink, 
tamsta klausei apie praeitą naktį 
be jokio reikalo, dagi be papra
sto žingeidumo...

pelno. Jie slaugia karės, pašė
lusiai trokšta skerdynių, trokšta 
kraujo, dėlto kad karės pragare 
liejamas žmonių kraujas virsta 
aukso upėmis plaukiančiomis į 
“patrijotų” bankininkų ir kitų 
kapitalo viešpačių aruodus. O 
tuo labiau jie skerdynių trokšta,

turn . užklaususi: 
miega?”, nors tamsta kuopai- 
kiausia žinai, kad ji miega, nes

tamstai ir-gi žinoma...
Mudu sėdiva dlgai-ilgai ir fy<

galvoti, ką jai pasakyti dar?
— Ja ji dienos pradeda eiti il

giu, — sako, ant galo, ji žiūrė
dama į langą.

—Ką tamsta kalbi?! Tai nau
jiena. Klausyk, ar tamsta tik 

į nemanai viešai paskelbti tą ne
paprastą savo atidengimą aV tik. 
taip norėjote mane perspėti, kadIč iš Kauno — dabartiniu laiku 

gyvenu su dviem vaikais Mask- 
voj. Lietuvių laikraščiuose bu-( jjnuj pašoksta ant kojų ir at- 
vo rašyta, kad Amerikoj yra ge- stumia nuo savęs kedg.
rų žmonių, kurie rūpinasi pa- ( r_Na, kaip tai — ir daugiau 
bėjiėliu reikalais, lodei ir krei- njeįo... Aš turiu ir kitokius

j nuopelnus ir nedateklius... AŠ 
visai negrubijonas. Kodėl

Aemrikon jis atvyko 1912 m.
Iki 1911 m. jis gyveno Chica- 

goj, kur dabar gyvena — neži
nau.

Meldžiamieji, kas žinote apie 
jį praneškite man — gyvenu di
deliame skurde.

jotai, tie Marshall Fieldai, ir
skerdyklų viešpačiai Armourai bar, po revoliucijos Rusijoj, at- 
ir Swiftai, ir tie ūkio mašinų rodo, kad gali atsitikti kaip tik 
m ag natai MeC< >r rnika i, 
būtinai nori, ir valdžią 335,753 indijonų.
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Apginkluotas Suv. Valstijų pirklybinis laivas—St. Louis

Gatvėj.
Susirūpinusiai skubinasi į tar

nystę valdininkas Chriukinas.
Pamatęs mane, jis nustebu

siai (mudu susitinkava kiekvie
ną dieną) klausia:

—Kaip gyvuojate, ką veikia
te?

pasprukti.
Bet aš sulaikau jį už rankos 

ir seriozįšk^i atsakau:
—Kaip gyvuoju? Aš hioį 

tamstai apie tai papasakosiu. 
Nors nuo paskutinio susitikimo 
nieko ypatingo su manim neat
sitiko, vienok aš turiu keletu 

Lurie tamstą užintere- 
Užvakar aš sušalau, ma

niau, kad kas nors serioziško — 
pasirodo, patįs niekai... Pridė
jau termomentra, o jis...

Valdininkas v bando ištraukti 
savo ranką, bet aš tvirtai laikas 
ir tuo pačiu lajiku nepaprastai 
nuobodžiai ir monotoniškai kak 
bu:

(Bus daugiau).

suos...
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MOKSLEIVIAI IR JAUNIMAS.

niekas kitas, kaip ubagai ant Siųs. Jaunim&s paklausi: ko-

tvarka; ji* gus turėtų atskirti gerą nuo 
.. hot dn iriai ra n flax i ir ir

(darbininkų) klesos reikalus.

N AU JIEN OS, Chicago, in.

Jaunuomenes Skyrius

Mainos i‘J>ai margo svieto,

Neatmesda-

her ilgumo.

nes su vienu pirštu, negali kal-

alkani.
II.

uosius valdžios virto jos pricši-

Aįmink!
Ant rytojaus po vestuvių aš užduoties išrišti, i

išblyškę, antakiai ne velnioniš-
vargu.

Ir išvirto Romanovai,

k

Iš A. P. Čechovo.
DU ROMANU.

Daktaro romanas.

NESUPRANTU.

■r

,į;

i

baigei mokslų, tai recipe: femi- 
nam imam ir pasogos ųuentum

ko: niekados, 
nesustos? A 
niekados...

jiems. Sakoma, dvigalvis aras 
buvo emblema senovės ilititų.

se ir jie demonstruoja, kad jau
nimus išlieti.

kati neskaustų ir neslopintų dar
bininkų gyvenimo.

i 
I

lauja atlyginimo. Ir sėdi Niko- 
lojus Antras ir Paskutinysis tarp

atsakymas:
Šarūnas.

i revoliucionieriais, 
irgi revoliucionierai.

kus' pasitenkinimus). Ąš tuoj 
perspėjau ją, o antru kartu gric-

trypė žmones ir (braškė žemyn 
caro emblemų. Ką tas reikštų?

s

mate dvigalvį erelį ant vienos 
krautuvės. Tuoj atsirado kopė
čios ir aras buvo nuplėštas, o jo 
vietoj šiureno raudonas vėliu-

Delto mes matome dvigalvį 
a ra su panieka numestą žemyn,

aplamai, iš “du-

gzd jo valdys plačią savo kara
lystę?

Ne — tos minios (bemonstra- 
yo, kad išreikšti savo padoniš-

prie ko jis veda ?•
Atsakysime, jogei pirmiausia

dainavo nckuris poetą. Teisybe 
. jis tais žodžiais išreiškė neat-

suos raudonas vėliukas? Kada, 
kada gi apsistos žmonijos keiti
mąsi, Ir tylus vėjalis, saulės

mainą. Plaukai buvo retesni,

feminam imam (dvi imti drau
džiama) ir pasogos. Ir seno
vėj su panieka žiurėjo į tuos, 
kurie neėmė pasogos (Iclitizaur, 
XII. 3.)

Dėlto nėra policijos, garsios 
savo darbais. Kaip ji susekda
vo revoliucionierius! Geriau už 
Paryžiaus šunis, tam tyčia išmo
kintus. Kareiviu taipogi nėra,

Žmones pasikelia valdonus — 
jie juos ir numeta. Ir Rusijos 
tėvukas, valdonas šeštadalio 
sausžemio šio skritulio, pateko į

Ūgis
O dos spalva nor- 

K rūtinė išsivysčiusi 
krenkimų nėra, kve- 
vezikuliariškas. šir-

mis. Tai pagieža prispaustų ir 
niekinamų žmonių, kuri pasieks

diev rami ir prakilni Krymo

ni or. Aced. 1878). Aš siuliju 
kitą gydymo būdą (žiūrėk ma
no
mas liežuvio amputaciją ir pil
nai tikėdamas žodžiams tokio 
autoriteto, kaip Biliorotas, aš 
dar nuo savęs pasiūlyčiau už
mauti moterims tumpines pirš
tines. Mano teini j imai parodė,

manios, nėr nieko pastovaus 
gamtoje, apart jos pačios. Ką 
žmogus sutveria - tas viskas

Viskas mainos - ' mainos be- 
perstojo. Tik žmogaus meilė ar 
neapykanta pasilieka ta pati. 
Sakoma, Romanovai buvo kilę iš 
Prūsų, bet jie nedarė garbės

mas nevisai pilffai paaiškina 
minėtą klausimą^

Gyvenime pasitaiko, kad kar

Utarninkas, Baland. 3, 1917.

Buvo pirma savaitė paskuti
nio Vasaros mėnesio. Ant nau
jai įvardinto Petrogrado links
mai saulutė sviete, kas buvo di
dele retenybe ūkanotoje šiaurės 
sostinėj. Didelės minios žmo
nių vaikštinėjo po Nevskio Pros
pektą ir artimąsias gatves. Jos 
iiešibj(xs su savim caro ir Niko
lai Nikolajevįčio paveikslus ir 
daugybę Rusijos veliukų. Kas 
atsitiko? Ar tėvukas-earas pri-

.apykantą ant vokiečių, išardy- 
'ttann ambasadoriaus namus. 
Keisti žmonės: lik porą-trejetą 
sayaičių atgal, kaip kazokai gra
sinančiai jodinėjo po gatves, o 
ant kryžkelių stovėjo kulkasvai- 
džiai. Tada buvo demonstraci

kitaip. Tas prakeiktas vokie- 
tys, kui*s darbininkus vaikino 
“dTu.sk i j švein”, kurs ėdė visus, 
apglobęs dirbtuvėse geresnes 
vietas, tas vok ietys užpuolė 

’Šventą Rusiją! Skriaudos, pa
niekos žodis, meile plačios ir į- 

^vairios tėvynes, jos gražių, ly

ną Palocių. Tyliai ji rinkos ap
link tą namą su tokiu poetišku 
^rardu ir laukė. Laukė ilgai pa
kalę lYiovop su karšta malda 
už Šventąją Rusiją, už tevuką- 
carą. Užmiršo žmonės, regis,

‘Visos širdįs plake meile prie sa
vo silpno valdono.

Saulės spinduliai žaidė tarp 
raudonų, mėlynų marškinių, ant 
kaįkietų. Žindė jis spinduliai ir 
tarp langų Žieminio palociaus ir 
dažė juos į kraujuotą spalvą.

valdo šeštadalį pasaulio. Ran
koj vedesi savo moterį, o pirma 
ėjo įpėdinis. Minia, lyg vienas 
žmogus, nusiėmė kepures ir nu
lenkė galvas. Neužilgo pasigir
do balsai giedanti Rože, ca- 
.ria chrani. Garsyn, gilyn ė- 
jo balsai ir giesmė pastojo, lyg 
malda. Regėjos, kad kiekvienas 
žmogus, paskendęs gilumose sie
los, ir tenai atradęs Dievą trau
ke garbinimo psalmę jam. O 
jis — tevukas-carus — pakėlė 
rankas, lyg laiminant, ir jo aky-

žmogus ir jis savaip mylėjo pla
čiąją Rusiją. Pasibaigė giesmės 
Sodžiai, ir, nebesiplėtė po orą 
galingi, pilni maldos balsai, bet 
jie skambėjo kiekvieno širdyje*. 
Caras įėjo palociun, paskui jį ir 
susijudinus carienė su įpėdiniu. 
Minia skirstėsi namo. Nieka
dos Nikalojus nebuvo tokioj 
santaikoj su žmonėmis, kaip to
je valandoje.

ge nuo tos dienos ir vėl saulutė 
šviečia ant Petrogrado. Petras 
Didysis tebejoja ant savo akme
ninio arklio ir rodo su ranka ten 
ioli-toli į Europą — gal į laisvę, 
apšvietą, kurią jis mylėjo. Bu
vo pavasaris. Dėlto ir saulutė 

-fjaj taip gaiviai švietė ir siuntė

Bet pats Petrogradas buvo ne
ramus. Lyg šiaurės milžinas, 
subūręs antakius, jisai žiurėjo, 
kaip vėl žmonės lakstė po gat
ves. Lakstė — nebėjo nuleisto
mis galvomis ir su caro paveiks
lais. Trispalvių vėl i ūkų nesima
tę vietoj jų, šen ir ten plevesa- 

faudonil Raudoni I Ką tas 
štų? Jog tai Laisves emb- 

<a! štai būrys žmonių pa- 

miau gerti vinum gallicum rub- 
rum ir nusipirkau už 700 rub
lių, kailinius. Vienu * žodžiu, 
pradėjau gyventi lege artis.

Jos habitus neblogas, 
vidutiniškas, 
mališka. 
pusėtinai, 
puvimas 
dies plakimas nonrialis.

Psychinių apsireiškimų ’sferoj 
galima pastebėti tik vieną nu-

rėkia. Ačiū jos tarškėjimui; pas 
mane pradėjo vystyties hypere- 
stęsia dešiniosios ausies nervo. 
Kuomet aš žiuriu, į savo parietu 
to liežuvį, tai tas primena man 
pačios plepėjimų ir mano širdis

pradeda smarkiau plakti. TeL 
singi žodžiai to filosofo, kuris 
pasakė: “linųua ėst hostis homi- 
num amicusque diaboli et fe- 

minarum.” Tokį jau nedatek- 
Į lių turi ir matar fėminal — uoš- 
Į ve (iš skyriaus mammalia)*

Ir kuomet'-abi šaukia 23 va
landas paroj, pas mane pradeda 
apsireikšti beprotystės'sympto- 
mas ir norisi nusižudyti. Kaip 
liudija mano draugai, devynios 
dešimtosios visų moterų turi li
gą, kurią Charko pavadino kal
bos ccatro hyperestęsia. Char
ko pasiūlijo amputaciją liežu
vio.

bėti žmonija nuo vienos baisiau
sių ligų, bet... Biliorotas, kuris 
nekartą darė tokią operaciją, sa
vo klesiškuose memuaruose sa
ko, kad moters paskui išmokda
vo kalbėti pirštais ir tuo bildu 
dar labiau sįipykdavo vyrams:

Reporterio romanas.
Tiesi nosikė, stebėtinas bius

tas, puikus-plaukai, stebuklingos 
akįs - nei vienos klaidos! Pa
dariau korektą ir apsivedžiau.

Tu prigulėsi lik man vie
nam, pasakiau aš jai prieš ves
tuves. Smulkmenišką par- 

nebebuvo taip gracioziški, žo
džiai nebe meilus. Oi! Pati 
yra sužiedotinė, puse kurios iš
braukta cenzūra!

Pirmame pusmetyj aš radau 
pas ją fendriką, kuris glamonė-

Kitą pusmetį ji mane apdova
nojo premija: gimė sūnūs. Aš 
pasižiurėjau į veidrodį, paskui 
į jį ir pasakiau pačiai:

Siužetas skolintas, močiute! 
Iš murzos matau! Neapgausi!

jų menesių nepasirodyti man į 
akis.

Bet lai nieko negelbėjo. Už
stojus antriems metams, mano 
pati turėjo ne vieną feudriką, 
bet kelis. Matydamas- jos at
kaklumą ir nenorėdamas dalin- 
ties su savo bendradarbiais, aš 
padariau jai trečią perspėjimą 
ir išsiunčiau sykiu su premija 
pas tėvus, kur ji gyvena ir da
bar.

Honoraras levams už pačios 
užlaikymą yra siunčiamas kas 
mėnesį. K* A.

siandie mokslas žengia šuo
liais pirmyn, pakeisdamas senus 
įrankius naujais, tobulesniais. 
Kiekviena dienai užduoda vis 
naujus, painesnius gyvenimo 
klausimus. Viskas nuolat kei
čiasi evoliucijos keliu; Vakaryk
štės dienos nuotikiai nyksta pra
eities tamsumoj. Pažiurėjus iš• * ♦ 
vienos pusės į šitą mokslo evo
liuciją nėra .reikalo stebėtis, nes 
mes gyvename dvidešimtame 
šimtmetyje, kuriame civilizaci
ja stovi ant labai augšto laips
nio. Vienok, prisižiūrėjus iš 
priešingos pusės į tą evoliuciją, 
nekurie gyvenime nuotikiai iš
rodo (apsireiškiąs kitokioj for
moj negu tikrenybėj turėtų bii*

ti ir kiekvienas, sveikai protau
jantis asmuo, su nusistebėjimu 
pasakys — nesuprantu kodėl 
taip yra!

Jeigu mes paklausime kūdi
kio, kuris nežino daugiau nieko 
apart motinos meilės ką jis la-

jog “mamą” Jum mieliausia ir 
brangiausia už viską. Beabejo- 
nės, kūdikio atsakymas teisin
gas. Mes iš jo daugiau nieko ir 
negalime reikalauti.

Vienok, laikui bėgant, viskas 
mainosi. Kūdikis auga, pama
žėl pasiliuosuoja iš po motiniš
kos meilės, jo protas tobulinasi

kis užaugo į vyrą, tapo protau
jančiu jaunuoliu. Dabar jo 
mintįs labai skiriasi nuo kūdi
kystės minčių, pasaulis išrodo 
jam kitokiu, negu pirmiau jis 
tikėjo, gyvenimo apsireiškimai 
daro įvairų įspūdį į jo jauną 
sielą — motiniška meilė nebe
turi jokios įtekmės į jį.

Jauhuolis greitai pasijunta 
bestovįs ant gyvenimo kryžke- 
lio; jis pamato, jog gyvenimas 
yra ne kas kitas, kaip tik jo prie
šas, su kuriuo jam nuolat reikės 
kovoti už savo būvį. Jeigu da
bar mes užduosim jam augs- 
čiau minėtą klausimą, jis be abe
jonės, atsakys, jog laisvė yra

pinigais negalima nupirkti, tik 
per nuolatinę kovą su gyveni
mu.

Kaip matėme, jaunuolis spė
jo šiek tiek apsipažinti su gyve
nimu. Dabar jam belieka pasi
rinkti tinkamą kelią, kuriuo ei
damas galėtų patogiau kovoti su 
gyvenimo aplinkybėmis. Bet 
čionai kįla klausimas, kaip tą

po kairės, kartais ir labai' ga
biam, narsiam generolui prisi
eina būti priešininko sumuštu, 
taip jog visa armija tampa ište- 
riota ir patsai generolas papuo
la nelaisvėn.

Daktaras šliupas, tautininkų 
lyderis, gana mokyta ypata, ku
nigas Maliauskas ir-gi ne tam
suolis; be abejonės, jie už mus 
turėjo daugiau progos sėdėti ant 
mokyklos suolo, bet kokiais ke
liais tuodu vyru su savo mokslu 
nužengė ir ko jie mokina žmo
nių minias, susispietusias apie 
juos?!

šiandieninis gy venimas pilnas 
visokių elementų. Nespėjo jau
nuolis pažiūrėti į ateitį kaip pa
sijunta bestovįs lyg kokioj pric- 
kvietyj: visokie gaivalai prade
da jį savo pusėn traukti — kiek
vienas nori išauklėti jį savo nau
dai.

Pasaulis pilnas įvairių parti
jų, srovių-srovelių. Socialistai 
stengiasi patraukti jaunuomenę 
savo pusėn, klerikalai su tautu 
įlinkais ir-gi. savo. Kiekviena 
partija, srovė stengiasi gyveni
mo vairą pasukti jai prielankion 
pusėn, kekviena nori padaryti 
gyvenimą sau naudingu.

Kad patogiau veikus, tinka
miau kovojus su gyvenimo ap
linkybėmis, mes prie vienos, iš 
augščiau minėtų srovių, turime 
prisidėti. Bet kurią mes* turime 
jš jų išsirinkti, su kuria mums 
išvien darbubties — su socialisr 
tais, tautininkais ar klerikalais 
, Kad turėjus geresnį suprati
mą apie tų trijų srovių pobūdį 
įr jų siekinius; mes trumpai 
kiekvieną jų pcrkratmesime.

Mes žinome, jogei; klerikalų 
srovė susideda
chaunų” ypatų ir jų pataikūnų. 
Jie veikia išvien su kokiais tenai 
šventaisiais, dangaus gyvento^ 
jais^ jie darbuojasi; vieny tik jų 
naudai (kunrgįtu taip, žmonėms 
sltėlbiit ir renka autajam tiks^ 

[lui), žinoma, tuo tikslu, kad pa- imtinai iš darbininkų žmonių 
tl^ms (kunigams) 'į pasipelnius grupes ir atstovauja vien tik jų

Darodymas I
Daug žmonių atrašo man klausdami: “ar tai gali but, kad jūsų kompani

ja pagelbėjo farmeriams dek pradėjimo.” Ir kaip tai gali but, kad jųsų kom
panija parduoda ukes taip pigiai ir ant tokių lengvų išmokėjimų. Galima but 
kad žemė nėra labai gera, ir gyvenimo negalima padaryti.

Kiti vėl rašo. Aš manau, kad*vasaros nėra užtektinai ilgos, ir javai gal 
neprinoksta. Mes nekaltiname jųsų kad jus manote kaip tas viskas yra, ir 
kaip gali but, nes tas jums yra nauja ir negalimas daiktas. Bet mes kaltina
me jus, kad jus abejojat mūsų žodžiu, ką mes pasakom per apgarsinimą ir 
per laiškus. J

Butų didelė musų klaida, kad mes apgarsintum per laikraščius ir skelb
tume laiškuos, jog taip yra<mes taip darom ir išpildom, o ištikrųjų yra ki
taip ir mes neišpildą to ką sakom.- Nes toks pasielgimas mums naudos neat
neštų. žmogus atvažiavęs sužinotų, kad taip nėra ir kad musų kompanija 
neišpildo to, ką. skelbia, tai jis nepirks ūkės.

Mės turime šimtais žmonių, kuriem mes esame padarę ir darom taip, kaip 
mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokią progą kaip musų kompanija 
duoda. Netiktai galim duoti paliudijimą nuo savo farmerių, bet ir num Wis
consin’© valstijos. Jie žino labai geraimusų kompaniją ir jos žemę, ir jie my
li musų kompanijos pardavimo būdą.

Jeigu jus norėtumėt dažinot apie musų kompaniją, jos žiamę ir klimatą 
musų paviete Vilas. Jus rašykite žmogui, kuris yra paskirtas nuo Wisconsi- 
n’o valstijos tam ypatingai del išrodymo faktų žemės ir klimato po visą Wis
consin©, valstiją,: B. G. Packer, State Commissioner Of Immigration Madi
son, Wis. . Ji's atsakys i jųsų visus klausimus.

Viską negalima išaiškint, kaip musų kompanija patarnauja ir pagelbsti, 
savo farmeriams. Bet aš čia paminėsiu keletą paveikslų: Parduodu viską.ant. 
išmokesčių, paskolinu pinigų del pirkimo gyvulių ir taisymo triobų. Laike 
sunkios ligos, kas neturi užtektinai pinigų užsimokėt daktarui, musų kompa- . 
nija prisiunčia daktarą. Pagelbsčiu ką reikia nupirkt ir ką turi parduot. Au
ginu apie 150 gyvulių ant savo ūkės del pardavimo ateiviams.

Gali gaut darba'kada tik nori. Gali dirbt prie kompanijos ūkės ir valyti 
žemę vasaros laiku. O žiemos laiku gali dirbt prie kompanijos kiampių. Kom
panija parūpina darbo kitur, jeigu kas nori, kaip vasarnamiuose ir “prie kelių 
taisymo, gerai apmokama.

Klimatas—jeigu jus pastebėjot pranešimus laikraščiuose, kas atsitinkąs 
kitose valstijose, kaip Indiana, Michigan, Dakota ir Minnesota, — potvyniai, 
vėtros ir lediniai lietus, kas netik kad sunaikina javus, bet ir žmonės nuo to 
nukenčia, kaikada net ir gyvastį palydi.

Bet jus niekuomet negirdėjot, kad Wisconsin’© valstijoj kuomet nors 
panašaus kas nors atsitiktų. Paskaitykite Wisconsin© valstijos istoriją ir at
rasite visą teisybę. Oras čia yra kuo sveikiausias, vasaros ilgos, visi javai 
gerai auga, ir užauga be jokių trukdymų.

Parankumai yra geriausi ką gali gaut. Treinas praeina keturis sykius 
kasdien pavasario, vasaros ir rudens laiku. Farmeriai veža Jogus ir bulves 
miestan vandeniu. Turi dideli parankurną per ežerus ir upes.

Musų kolonija sausa, yra tik 6 mylios nuo Eagle River, tarp puikių eže
rų ir upių, apaugus puikiai medžiais. Eagle River, miestas yra su 1200 gy
ventojų, 5 bažnyčios, 5 maisto krautu vės, 2 drabužių krautuvės, 2 gelažinių 
farmų įrankių krautuvės, 6 saliunai, ir daug kitoniškų krautuvių. Miestas 
yra su naujausiais intaisymais.

Mes parduodam farmas ant trijų kitoniškų pienų arba išmokesčių, Aš čia 
paaiškinsiu trečią pieną, kuris yra parankiausias žmogui pradedant ūkinin
kaut. Jeigu nusipirksi 40 akrų žemės, tai mes išdirbsim ir išarsim 2 akru.že
mės, pastatysim kokius tik nori namus, duosim gerą melžiamą karvę, 2 kiau
les, 12 vištų ant užmokėjimo $250. Nebus tolesnių mokesčių "per tris metus,., 
tiktai taksai ir 5 nuošimtis už likusius pinigus. Po trijų metų gali išmokėt li
kusius per keturis metus po vienodą mokestį.

Kad pirksit 80 akrų su minėtais gyvuliais ir namais, tai reikia įmokėti 
$350 tokiom pat išlygom. Gali pirkt k iek tik nori. Gali nusipirkti gera 40 
akrų ūkę su minėtais namais ir gyvuliais tarp $1000 ir $1600. Jeigu kas 
geidžia pirkti ūkę visai arti prie miesto, tai mes turim da keletą likusiu ūkių 
apie 2 ar3 myliose nuo miesto.

Turgus musų farmeriai turi kuogeriausius. Tūkstančiai turtingų? 
žmonių atvažiuoja kas vasarą ir jie gyvena tarp farmerių ir superka iš jų vi
sokius maisto produktus, ir moka augštą*kainą, bile tik gautu švariu ir švie
žiu daiktu.

-ji ' *

Kurie ūkininkai patįs nenori daryti sviesto, čia yra sviestinyčia: ūkinin
kai veža Smetoną ir paimą už ją atsakančią, kaina. Šioje apielinkėje yra a> 
pie 150>vasarnamių visokių publikos ir privatiškų," 7000'ežerų.yra. Vilas pa« 
viete. Mes turim ūkių ir su daugiau žemės pradirbtos taip kaip 10 ir 15<įr 
daugiau'akrui ir su namais; ant jų reikia daugiau įnešti — jos brangesnė. 
Brangumas priklauso nuo didumo far mos, išdirbtos žemės ir nuo kokybės 
triobų.

Patėmykit dar štai ką: apsauga! Jeigu jums atsieitu numirti, jųsų pati 
ir. vaikai gaus žemės užrašus, warranty deed be tolesnių mokesčių. Jums tas 
nekastuoja. Del platesnių informacijų rašykit:

Sanborn Company,
C=o Lith. Colony Director, 

/

Eagle River, Wisconsin

KUPONAS. Jei jus nenorite rašyti ilgo laiško, 
jus galite tik pripildyti šį kuponą ir lua’siųstijį, 
•ininns. Bet aš norėčiau, kad jus parašytumėt 
laišką su klausymais arba paaiškindami ka aoie 
save. 1

su darbininkais jie neturi nieko 
bendra; jie (kunigai) trokšta 
gyvenimo vairą pasukti ton pu
sėn, kad gyvenimas nugarmėtų 
į praeities amžius; į tuos laikus, 
kada klerikalai su žmonėmis li
re, akėjo ir visaip juos išnaudo
jo.

Tautininkų srovė panaši kle
rikalų srovei; jos tikslas yra vei
kti kokios ten tautos labui. Šita 
srovė su Šliupu, savo lyderiu, 
priešakyj, neprisilaikydama sa
vo principų, arba geriau pasa
kius, nesuprasdama jų stengiasi 
kiek galėdama užkenkti progre- 
sy viskam judėjimui, siundyda
ma darbininkų minias vieną 
prieš kitą. Reikia pasakyti, jo
gei šita srovė spėjo pragarsėti 
savo juodais darbeliais. Tėvy
nės kibiu jinai, kol-kas dar nie
ko nenuveikė ir, galima sakyti, 
jogei ir ateityj nieko nesugebės 
nuveikti, kadangi jį skaldo j jė
gas, veikiančias jos (tėvynės) 
labui.

k Socialistų partija susideda iš

netikusią šių dienų 1 
stengiasi palengvinti tą jungą, 
kuris darbininkus šiandie pri
slėgęs laiko, šitos partijos di
džiausi principai yra pravesti 
tinkamus vyrus į valdžios vie
tas ir sutvarkyti šalies valdymą 
taip, .kad lygybė ir solidarumas 
viešpatautų j visuomenėj; jinai 
kviečia viso pasaulio darbinin
kus vieny lics-organizuoties, kad 
tuo geriau atsispirus prieš mili- 
tarizmą ir despitizmą.

Dabar mums aišku, kad socia
listų partija yra darbininkų par
tija, o mes ir-gi esame darbinin
kai, todėl mes ir turime ją rem
ti, nes ir ji mus visur kiek galė
dama Temia.

Bet kokiais išrokavimais ne
kuriu partijų-srovių nariai, ku
rie yra tokie pat darbininkai, 
trokštai!tįs laisvės, lygybes kaip 
ir mes*, —. keikiu socializmą ir 
jo veikėjus - - to tai aš nepajk> 
giu suprasti. Turbut, jie yra 

proto. Mano išmanymu, šian
die kiekvienas protaujantis žmo- 

go, bet da mat randasi ir tokių, 
kurio nepajiegla suprasti kas 
neša jiems skriaudą ir ardo jų 
gyvenimą ir kas suteikia jiems 
gerą ir parodo kelią pine laisvės 
ir lygybes.

Draugės ir draugai,Sakykite, 
kada ateis tie laikai ir išnyks 
nuo žemes paviršiaus visokie 
gąivalai — žmonių mulkintojai, 
kada pražydės žicddi laisves-ge- 
rovės, kuomet užviešpataus tarp 
musų lygybė ir solidarumas?

Viėnintčlis atsakymas 
tuomet, kuomet įvyks socialią
sias. A: IJvylfe*

“Jaunuomenes Skyriuj” buvo 
pranešta kad moksleiviai nutarė 
prisidėti prie jaunimo ir pradėti 
veikti su jais išvien, idant pa* 
lengvinus jų sunkų,darbą ir už* 
mesgus su jais artimesnius ry-

%25e2%2580%259cdTu.sk


visuomenes labo ir geresnes al-

Toliau, jaunimas kalba:
It'ii laimė

t

liais ir nevadina.

ir
lt.?viams.

geresnes
tos.£ (ne

kokios
mas (4

I

ša, su kuriuo aš nesu Ii n-
Bet

* J

kios nors-vienos šalies partiją
prasmę.

statomi
tai nie

kad) mes neturim moksleivijos,

o tik dapildymas mano žo-

re-

la.c

kai užima visuomenėj, tai rei- n tisvirn-r

Turgaus Žinios;as
Likusieji

sykiu yra apie tai rašiusi.

Kadangi tečiaus

r
30 %

visuomenės labui, gaudamas vi
sai maža atlyginimo, arba visai

kur sakoma: “Karė pragaištin
ga yra tik darbininkų klesai, o 
kapitalistų klesai ji neša didžiau-

moje, jogei išrodo, Kati jisai tą 
savo nuomonę skaito principu.

Omaha . .. . 
E. St. Louis

1.10
76c.

rie tilpusiu mano slraipsne-
Jaunuomenė ir karė “Nau-veikti del visuomenės labo...

.... .......................

nemanė, prisidėdami prie jauni
mo, užpildyti Jaunuomenės Sky
rių vien tik savais reikalais. Bet

do ir nepasakytus žodžius paro
dyt “klaidingais“ esant. Kada 
aš nurodžiau, koki turi būti tak
tika karei iškilus ir pasakiau

ir veikti del visuomenės labo — 
tuomet

apskritai apie visų salių boc. 
Partiją II Internacionalą, tai 
ji gal lik nenori pripažinti ir tos

arba strauso plun
ksnomis. Šios skry
bėlės specialiai ap
kabi uolos po

$8.50
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vienok ji daro lokius nemalo
nius išvedimus. Bei tolinus res

cipų — tai viena. Antra, atski-

sako į tuos klausimus pasirem
damas praeitimi. Be 
klausimai negali būti

mano troškimas ir veliji- 
d( l moksleivių ir jaunimo.

J. K—nas.

taikos,

duoti tuos pačius

Jaunimas tęsia toliau “delko

abelnai, partiją, t. y. II Interna
cionalą, o ne pavienę Amerikos 
Soc. Partija. Nežinau, kokioj 
prasmėj redakcija partiją su

ten einam, kur mums 
mas užtikrintas.“ O d<

“Jaun. Sk.“ Taip pal, kaip ir 
jaunimas, kad nevisus intere
suojas savais ir visuomenės rei
kalais. Jaro gero randas ir

tik ne “partijos vadų didžiuma.“

(fr>

nors netikusios taktikos kokiam

vieni socialistai ir vienas-kitas 
asmuo, partijos viršūnėse esan-

tokiose1 karėse darbininkai ne

yra ta m’lžiniška visuomenės di 
džiuma.* Čia mintyj turi u,dar 
bininkus, ne vien rankinius, —

kuoinet jaunimas primena 
mums musų praeitį, tai mes e- 
sam priversti pažvelgti į tai. 
Jaunimas klausia: “O ka veikė

kur tinkamai moksleiviams pri
sidėti ir su kuo pasidalinti sa
vais jausmais — savomis minti
mis. Nes visi pažangieji laik-

žinoma, aš neįvardy-
Kurlink nuėjo di

nk iet i jos, Franci jos,

... 43 
42—42%
39—41
37—38

H

aiškina, kad jis minėjęs “lik 
stambesnius karės ruožus.“ Bet 
lame tai ir dalykas, kad pats 
stambiausis karės “ruožas“ vra

Valgomieji produktai.
r,

CHICAGO, Bal. 2, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

įlinkos moka brangiau:
Sviestas :-r-

Extra Creamery . ..

ro

't

z mt)ma,

su-

ninku klesai, ir 
lis ta i.

špalta, bet kuomet prisiėjo mo
lai

le kurią
rius kalba kuomet T.

KBCTOB BUILDIW*

taip pat ir jaunimas nt

li jaunimo ir moksleivi 
Mes visi tai aerai žinome: kur

DEL REDAKCIJOS 
PRIERAŠO.

sakyta, “jogei karės šiandie 
beveik visuose a įsitikimuose vra v 
pragaištngos milžiniškai visuo
menės didžiumai. Proletaria
tas toje didžiumoje sudaro tik
tai dalį.“ Čia nieko klaidingo

NAUJIENOS, Chicago, BĮ Utarninkas, Baland. 3,1917

<»*<»**» toms x*«P'X <b i iga i o 1 *31 o t c

nėši. Ir dar pasakydavo, kad aš 
žinočiau, tiek suprasčiau,

vedamos darbininkiškų pobū
džių, del išgavimo didesnės lai-

> jaunuolių

Į) pasakė, kurie 
Janu. Skvriaus?“

visuo-

11 e-

aš eisiu kariauti. Taip sako kai- 
kuric socialistai i

likos.

bcšališkai protaujančio žmo
gaus.“

tams.

jie nėra kapita- A

Kapitalistai sudaro ne vieną kle-1 
są, o keičią, ir jų reikalai loli- 
gražu ne vienodi.

ne tikslai, kurių jos pagelba 
stengiasi atsiekti ta arba antra

to pasakymo ir 
, tai mes nckal-

džius, neapribuvęs aiškiai jų 
prasmės. Tiesa, kad ne kiekvie
nas yra kvailas, kuris kartais 
kvailai nušneka. Bet kas laiko
si kvailos taktikos, tai jau to ne-

gų žmonių. O M. P. šitokią tak
tiką primetė ne tik atskiriems 
socialistams bet net ir “partijos 
vairui.“ Nuo to, kadi jisai po

bet visą Internacionalą, dalykas 
nėkiek nesidaro geresnis. Ir 
Internacionalo “vairui“ prikai-

rę taktika.“ Jisai visai be rei
kalo imasi dlabar nidkint mus 
skirti taktiką nuo principų. To
kio skitrumo, kokį jisai nurodo, 
tarp tų dviejų daiktų nėra.

ka; ji gali but liktai taktikos 
dalim. Jeigu mes tą taisyklę į- 
sivaizdinsime, kaipo nuolatinį, 
pastovų dalyką, tai ji bus prin
cipas. O M. P. savo patarimą

Olcomargarinas:— 
Stalui ......... 
Kepimui ......

Kiaušiniai

22—24
16—18

34

moisted 14&Libertyj
Dvigubos Stampos—Utarninkais ir Ketvertais.
Išpardavimas Utarninke, Seredoje ir Ketverge.

-vaKnan^ VMM**M

Sidabriniai Daiktai |j84%MHSfads<®
Paskirti specialiam išpardavimui del Velykų; puikios kokybės, 

I puikios “Old-Colony” petrenos;
!• Arbatiniai šaukštukai, 6 už
) Vidutines šakutes, šeši už
C Staliniai šaukštai šeši už

Uogoms šaukštai vienas už
į Pyragams šakutes, viena

1.45
2.98

lengvai taupinančios kainos.
Dažalui samčiai, vienas už 90c
Sandvičiams šakutės, 1 už 76c

Cukrui dėžės, kiekviena už 50c 
Vaikų šaukštai su ąsa, po 38c 

Specialiai Velikinią Aprėdalų 
moterims ir merginoms vieno Chicago didžiausių sandėlių popu- 
leriai apkainuotų aprėdalų 

Pasiūti vilnonio poplino, puikiu 
OlUlctl šilku pamušti džiaketai;. su dir
žais, rumbiuoli sejonai, gelsvi, žali, copen, 
tamsiai mėlyni arba juodi; specia-r*A 
liai apkaimioti ...................................

^ei^’no,ns Pakaus vilnonio |)o- 
OlUlctl plino; pasiūti pusiau - Norfolk 
stailė; spalvos geltonos, žalios ir tamsiai 
mėlynos; apkainuota del šių trijų'')9 
dienų .................................................... 4 4. D V

Taffeta ir georgette crepe co- 
OUKHvo mbinacija; keletas naujų mo
delių, naujų ir svarbiausių spalvų; micros 
moterims ir merginoms; specialiai 
apkainuota del šių trijų ųdienų ... . I2.75 o* vilnonio poplino arba vc- 
IkUlctl lour; puikiausių spalvų, 
vienas modelis ypatingai geras del 
(liktų moterų; su diržais; papuošti 
šilkais; specialiai apkainuo-|0 r A 
ti del šių trijų dienų.......... IO*UV
IZflf ra* vilnonio poplino; ypatin- 
IvUlčlI gai reikalaujami kasdie
niniam nešiojimui; su diržais užpa
kalyj; didelis kalnierius su šilkinio 
poplino virškalnieriu; mote- | A nr 
rų ir merginų micros; spec. Iv-/O 

geros rųsies is voile 
UlUZUo puikiai išsiuvinėti ir 
Valenciennes kvarbatkais papuoštas 
priekis; giliai išsiuvinėti kalniečiai: 
micros 36 
nuoti del 
dienų ....

Bluzės

iki 46; specialiai apkai- 
pasfarųjų

iš georgette crepe •ir 
crepe de chine kombi

nacijos; išsiuvinėtas priekis; jūrei
vio kalnicrius; šviesus ard»qj n r 
baltas; special apkainuotas■ D

M

Papuoštos Velikines Skribeles.
PRITRAUKIANČIOS SKRYBĖLĖS — Pri

laikytos kiekvienai nešiotojai, užganėdini- 
mui kiekvienos ypatos. Naujausių šiaudų 
ir naujausių pynių, pritraukiančių spalvų, 
puikiausi papuošalai puikiomis plunksnomis, 
naujais kaspinais, vainikais, 
sparnais arba kaspinais, ap- gfr I 
kainuota Velykų savaitei po * """

Papuoštos Skry
bėlės — dideles, vi
dutinės arba ma
žos; tiesiais, kval-

kampini ar turba
nas. Tūlos papuoš
tos franeuziškaja 
crepe; papuošt, na u 
gausiomis strauso 
plunksnom, kaspi
nais, sparnais, kvie- 
tkais arba x papuo
šalais, po

$4.95

Papuoštos Skry
bėles — Su nanjau-

crcpe. puošnus spa
rnai, naujausiais pa

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė..........  3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—3.50
Apelsinai, dėžės ........... 2.50—3.50
Citrinai, dėžė ............... 3.25—4.00
Ananasai, gurbas...........3.00—5.00
žemuogės, kvorta ..............20—.30

Cukrus, už 100 sv.:

South St. Paul 
Pittsburgh . .. 
Buffalo ..........

. 6,000 
. . 3,500 
. . 2,500
. 4,000
. .2,300

. 1,900 
. 2,000

8,000 
11,500 

8.500 
6,500 
7,000 
5,500 
7,000

7,000 
1,500 
5.500 

800 
50

3,500 
6,000

resnio gyvenimo, — tai tokia 
karė ne lik naudinga, bet ir 
švenčiausia kiekvieno darbinin- 

jose.“ 
žo-

principą, kuomet ten mano pa

rimt' tokioj formoj vartoti. O

virst

Maišyti

Ši tuose kam da

M. Punis.
Red. prierašas. M. Punis la

bai klaidingai Įsivaizdino, kad,

snio, mes norėję sukritikuoti jį.

mano mintis ir

aiškinime.
ra ir kitokio

Tai
to-

Bet

k ti

pą d u oda būrų (Pietinės Afrikos

Ton tik pa- 
fninėta stambesni karės ruožai:

tikslą, lai musų prierašas butų 
išėjęs visai kitoks. Mes uorėj o-

aišk’au pastatyt tą klausimą,

savo straipsnyje buvo padaręs

sliai, todėl mes ir mėginome pra
šalint tas klaidas ir tuos netik-

nurodėme, kad nuo karės ken
čia ne vien darbininkų klesa,

bininkus, kaipo visuomenės da-

skaito ir “proto darbininkus“ 
(kas yra ne visai teisinga). Bet 
kur dingo farmeriai, savaran*? 

imas: kaipjokis pasielgimus at- aš karės nenoriu ir jai esu prie-' kiai amatininkai, smulkieji bfe;

priežodį. prižadėjo — pa tiesi jo, 
nedavė — negrieži jo. Bet klau-

smės iškraipymai yra ant šių 
mano žodžių, kur sakoma:

9.08
Standard cane, smulkus ..... 7.90
Burokų ,smulkus ................... 7.70

Komai

Purvinokai
Suris:

Twins . . .
Daisies . ..

šveicariškas

Brick.....................
Paukščiai, ityvi:—

Kalakutai (svarui
Vištos ...................
Viščiukai .............

Žąsjs ..........................
PaukSžlal, Udarlnktl:-.

Kalakutai (svarui) .
Vištos .........................
Antis ......................
žųsjs ......................

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui .
60—80 svarų ”

-90—400 svarų ”
150—145 sv.; kauk

Jautiena No.l
Bibs, (svarui) .20

27

.. . 28—29 Va 
(.. 27—30% 
.. 26—27
... 27—28

24
24 %

... 24V2 
30—32

. 23%

... 20 
23—24 
... 24 
21—23 
13—16

28—29 
23—25 
18—22
15—19

Vasarių kviečių—
Special brand

. 4.00—8.00 
........ 10.50 
.........  9.90 
.......... 9.70 
...*... 8.70

Prastosios rųšies
Žiemkenčių kviečių

Standard
. 9.60

8.50—8.70
7.00—7.50

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

Gyvulių turgus
CHICAGO, Bal. 2. Gyvulių atga

benta šiaip:
16,000 
2,000 

32,000 
20,000

. 8.80
8.30

Bugiai ..
Miežiai .
Avižos . .

1.84 %.2.11 
........ 1.70 
1.16—1.35 

68%
ŠIENAS

Motiejukų, geriausias 16.50—17.50
Motiejukų No. 1..........15.00—16.00
Motiejukų No 2.......... 14.00—15.00
Mot No. 3 maišytas.. 13.00—<14.00

8.50— 10.50 
13.50—45.00

9.00—14.50 
. 7.50—8.50
9.50— 10.00 

. 7.00—-8.00 

. 7.00—8.00

Kultų motiejukų .. 
Dobilų, sulig rųšies . 
Prerijų, sulig rųšies 
Packing .....................

šiaudai, ruginiai .... 
Kvietiniai .............

Avižiniai .................
r-"—11————........... .... ...........

No.?
.19
.21

.14%
.15 
.12%

Loins
Rounds .1 
Chucks 
Plates

Bulves, bušelis ..
Saldžiosios, gurbas .

Daržoves:—
Barščiai ,statinė ... 
Kopusiai, did. guri). 
Morkos, statinė ...< 
Kalafiorai, dėžė ... 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėžė ........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
ŽaL. pipirai, pintinė . 
Ridikėliai, statinė . 
Špinatai, statinė 
Tomėtės. pintine 
Griežčiai, statine

16%—17% 
17%—48% 

12%—15
No.3 

.12 

.13% 
.12

.12 .11
. 2.30—2.65
. 1 £0—2.40

Veršių .......................
Kiaulių .....................
Avių .........................
Paduodamos kainos

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 11.50—12.95 
Kiek menkesni ..........  9.50—10.75
Mituliai   ................... 10.75—12.50
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.35 
Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00—9.50 
Buliai ........................... 7.00—10.00

Kiaulės:
Sunkios (250-400 sv.) 15.20—15.45 
Vidut. 200-250 ...... 15.15—15.40 
Lengvesnės .............. 14.85—15.30
Paršai,, geri ........ .. 11.00—12.50

Avjs:
Mitulės ......................... 12.00—14.00
Senės, geros ............... 9.00—12.00
Avinai, geri ............... 11.00—12.50
Ėrai............ .....................14.00—15.40

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 2 j sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
T— Galvijų Kiaulių Avių

20,000 11,000 12,000

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaistų ir jie manęs 
neišgydė.

Aš buvau nusiminęs, nusilpęs, ma
niau kad niekuomet nebepasveiksiu. 
Dabar man yra gerai: esmi tvirtas ir 
sveikas.

Kiekvienas sergantis asmuo no
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyti po*darbo, seredos ar
ba pėtnyčios vakarais arba

FRANK MILIUS,
4545 So. Honore St., 1-nias 

Chicago.

nedėlios

augštas 
(apg.)

ženklas Bankos SaugunK 
Chicago Clearing House 

Naryste.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

po jof 
nuo

revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo, 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgagei ir kitos apsaugot )hn^ 
žiurinimos ir pal i k ri minios; pkndBGH 
kituos bankuose patikrinti ir rnjrgįitj 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugo* 
tė gali but knygose parodyta. AbuĮM* 
tina tvarka arba atsargmnaa, ynįl 
nedaleidžiamos. Jeigu banka 
ja savo Clearing House feisijk Uft 
yra ženklas, jos abejotino stovML

Tiktai tvirčiausios ir saugi 
bankus gali but Clearing Hout* 
ria i s.

'Ube Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas lapo 
pirm dešimt metų, ir nuo to
nei viena Clearing House Inud^g 

nesubankrutijo., Reikalui 
Clearing House bankos ateina 
na kitai su pagelba.

The American State Bank priMIadB^ 
so prie Chicagos Clearing Hou*^ 
ra po jos priežiūra, naudotari |*^ 
teisčmi ir išduoda penkias pilna* 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos pridkBgte: 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama 
kas rnetq išduoda penkias pilna* a£« 
skaitąs Bankinei Valdybai Illl»*t^
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankojt jt?w 
išmokami ant kiekvieno parMfrttfrį-t 
vimo.

Čia galima gauti pirmus 
Mortgages. Taipgi Aukso Morta** 
ges Bondus po $100.00 ir $500J<

Sis bankas yra atsakančiam!* F Rfr 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir 
kai.

Kapitalas ir perviršis; ICOOJM

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK* 

Kampas Blue Island Ave., Lo***C* IK 
18-tos gatvių.

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

' ...... .................... .............. ................... ..... ......................... -1 ...................... "I I —■.1.11,1 .Į,

Vyrišky Drapanų Dargini
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vert** 
$30 iki |50, dabar pariiduodi p© *M^ 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo |1* 
$35 siutai ir overlotai, nuo l7.i# 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kaili* pams**- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki

ir Muaščiau, KehrLn nuo |L*t 
$4.50. Vaikinams siutai nuo *AW> 
iki $7A0.

Atdara kasdien*, nedaliom!* 1* 
karai*.

8. G O I D O N 
J4I* 8. BalKted 8L Chica**, Mfc

Kt

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvi**** 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ar merginos, ar ved* **$

Savienios? senos ar jauno*.
les skoliname del Stocky*»®B 

šapos ir dirbtuvės darbininku, 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* t* 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 1 B 
landas.

Mes taipgi suteikiame pa*k*lg 
ant pianų, sankrovos jrenj 
arklių, vežimų, apdraudo* 
šių ir bile kitų užtikrinimo, 
nepaisome ką jus turite art 
jus uždedate, mes norim d* 
jums kad musų mokestis makt*** 
šia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvite- g 
čiame jus pasiteirauti musij tt*- k 
manymu, patirti, kad mes p atvira f. 
tinime musų pranešimus. /

LOCAL LOAN!
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-rns
Telephone Drover 211*.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti naminliiM 
tu* »rba apredahiB.
kiekvienam, kur* Lš*lmeWM*i 
Valando* dieną arba ▼akaSdfc 
del Jutų parankamo. Ui ME 
išmokiname j u* alui yiMklM 
drabužiu*.
DRESS MAKING EOLLKHMį 

2336 Wo Madison g. Wwrtira aftn 
1850 Well* gatvių

SARA PATEK, MOKYTOM*

JOSEPH C. WOLOH
UKTUVia ADVOKATAI

InlmM M2-XM National Lite *■**> 
21 So. ]■« Rali* BU, Ohtea**, B*

Tat Oantral A Marai VMS
nlnho, kotvarfo ir rabate* rak a rate H*

į

f f* i if
1

. 5.00—7.00
2.00—3.75
4.00—5.00

. 1.25—1.50

. 2.00—4.00
2.75—3.00

. 3.00—3.50

. 7.50—9.00

.4.00—7.00
3.00—7.00
3.00—5.00

,3.00—4.50
4.00—t5.00 ,Kantas City

J. KLOVAS, G. ZAKER
Užkviečiamc visus, kurie no

rit tijikamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom. ir prosinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270. 
1700 So. Halstcd St., Chicago.

WALTKR F. SOMMKRS
ADVOKATAS



Utarninkas, Baland. 3, 1917
“•P“ ... ..........................................................................

apsireiškimai?. Ir, rasi, dar ma
loniau, kad jos neatboja visokių 
kliūčių, kurias joms prisieina 
sutikti veikime.

DEL “INDOMAUS SUSI
RINKIMO.”

T. Dundulis aįškino draugijos 
ikalingumų ir gana nuosek- 
i. K. Augustinavičius kalbė- 
apie žmonijos pirmyneigų.

niose buvo išspausdinta žinute 
apie Mykolo Tananeviciaus de
pozi torių susirinkimą, kovo 31,

T. Dundulis kalbėjo antru ka-

pe. žmogus, padavęs Naujie
noms tų žinutę, kaip dabar pa-

papasakodamas, buk M.Tanane- 
vičius, pasiūlęs depozi toriams 
išmokėti po 10 centų nuo dole
rio, tuo norėjęs užbaigti visas su 
depozitoriais rokundas.

kas kita. M. Tananevičius pa
siūlė buvusiems savo depozito
riams išmokėti po 10 centų nuo 
dolerio, kaip o dalelę j u

tisus), palengva išparduodant 
banko nejudinamąsias nuosavy
bes. Susirinkime žmonėms bu-

tai teismas duotų laiko ištisus 
šešis metus
moms nuosavybėms išparduoti.

nejudina-

mų, o todėl ir parduoti

komomis kainomis.

jos. Juo brangiau bus parduo
damos propertės — o tai galima

juo ma-

Padavusis gi vakarykščiame 
N-nų numery j neteisingų žinu
tę. žmogus, matyt, ar patsai ne
suprato, apie ka susirinkime

dinti ne tiek skaitytojus, kiek 
pačius užinteresuotiiosius žmo
nes — depozitorius.

O taftloga. Ir prašytume pa
našių ponų neteisingų žinių pa-

Karė Chicagoj.

Karė paskelbta Chicago j.
Darbininkų klesa nesenai už-

sto valdžia nesuvaldys bulvių ba
ronų ir neprivers jų nužeminti 
bulvių kainų, diplomatiški ry
šiai tarp darbininkų ir miesto 
valdžios bus per t raukti ir darbi
ninkai paskelbs jai karę 3 ba-

no j e.

darbininkų reikalavimus, 
šiandie tapo paskelbta 
Mūšiai siaučia prie balsų 
viino dėžių.

(lykite gi savo pilietiškas 
gas, atiduokite balsus už 
kandidatus, ypač 4 ir 16 wardo-

savo

skj.
Karę paskelbė /šiandie darbi

ninkai taipjau kiaušinių trustui. 
Nes senoji miesto taryba ir to 
Irusio reikalus gynė neatsižvelg
dama į visus Chicagos darbinin
kų protestus, kad kiaušinių kai
nos butų numuštos. Taigi, pas
kelbdami republikonam ir denio 
kratams karę Chicagos darbinin
kai šiandie tuo pačiu paskelbia 
karę kiaušinių trustui.

J. V. L. D. ir Pas. KLIUBAS

nurengė prakalbas kovo 30 d. 
v^dresu: 1843 S. Halsted st., Gri
nevičiaus ir Malinausko svetai
nėje. Kalbėtojai buvo T. Dun
dulis ir K. Augustinavičius.

Publikos nepęrdaygjųu^ia pri-

ragino publikų sumesti keletą 
centų revoliucijos reikalams.

Komitetas perėjo ir surinko 
gražių aukų iš nedidelio būrelio 
žmonių — $20.55. Vardai au
kavusiųjų pagarsinta žemiau. 
Pinigai bus pasiųsta per “Nau-

stovybei, revoliucijos fondan.
Pranešu visuomenei, jog pasi

darė klaidti: skaitant buvo mi
nėta, jog surinkta $21.55. Bet 
vienu doleriu apsirikta. Vadi
nas, surinkta tapo $20.55. Au

Karę paskelbė šiandie Chica
gos darbininkai ir sviesto trus
tui. Vokiečių submarines ne
galėjo sulaikyti išgabenimo svie
sto iš Amerikos į Europą. Ame
rikos, o jų tarpe ir Chicagos, da
rbininkai jau nebegali įkasti 
sviesto del neapsakomo bra
ngumo. Jiems tik mišinys iš 
miltų, taukų ir visokios rųšies 
aliejų, bet ne sviestas — tenka 
ragauti. Tad gi, išgind 
miesto tarybos kapitalo 
vus, republikonus ir 
tus, išrinkdami
darbininkų atstovus-socialistus,

N A U J I E -N 0 S, Chicago, Ill. ■

jai privalo atiduoti savo balsus 
už Seymour Stedmanų, kandi

datų į Illinois valstijos senato
rius.

Jo kandidatūra valstijos sena
te yra ypačiai pageidaujama to
dėl, kad netolimoj ateityj, legis
lature j bus įnešta keletas labai 
negeistinų ypač plačiajai Chica
gos visuomenei sumanymų. 
Seymour Stedman patekęs ? Il
linois senatorius, bus nors vie
nas žmogus, kurs gabiai ir drą
siai pasipriešins kapitalistų at
stovų užmačiom.

•
9—Charles B Johnson

10— Jakob Sonnenscliein
11— William Lewin.
12— Louis A. Cejta
13— Charles H. Hair _
14— H. W. Harris

mui Rusijos revoliucijos.
Žydų socialistų varde S. Ka- 

ddsh įnešė sumanymų surinkti 
$10,0000, kurie bus suvartoti iš-

I I ....................

rodoma, kad šeimynos bus ma
žesnes (kitaip tariant, jei bu&

tuomet bus ir eimvnos sveikos- 
nes ir vidutinis žmonių amžius 
pailgęs, ir mirčių mažiau atsi-
tiks.

ni is 
atsto- 

demokra- 
aldermanais

Kiekvienam yra proga 
didvyriu tapti.

dabar yra patogiausias laikas. 
Reikia tik įstoti į laivyno reika
lams imamų matrosų eiles. 
Taip sako agitatoriai, kurie mo
bilizuoja kareivius.

16— Peter Galskis
17—
18— Harry F. GreenNvood
19— Isadore Gordon
20—
21— Charles N Anilerson
22— Andre Lafin
23— William A. Erickson i 

tnam terminui).
23—F. Artliur Maki 

H. Metier. 
Pause 
C. Koehler

25— Paul
26— John
27— John C. Kennedy

29—Marcus H. Taft

Karę paskelbė šiandie Chica
gos darbininkai visiems samdy
tojams aplamai. Dažnai pasi-

(lustas . .
J. Jekubonis . . . . ...........50
J. Vinckus ........... ...........25.
J. Bensevičius . . . . .. 1.00
S. Urbonas.......... .......... 25
S. Silius ............... ...........50

W. Traškus .
P. Mi kala nekas 
\. Vaišvilas

P. Baltrėnas . . 
W. Adomavičia 
K. Pavilonis . . .

M. Kutra

C. Tuskenis
B. Fobrica .

5.00
1.00
. .50

.50

. . . .50

. .. .50
. . .25
. 5.00

. . 1.00

Viso labo . . $20.55 
Aukautojams tariame širdin

gų ačim - >
C. Tuskenis ir B. Fabriča.

(Pinigai $20.55 priimta ir bus 
įasiųsti sulig paskyrimui. i i m

ROSELAND.

Iš L. M. P. S. A. 25 kp. veikimo.

ru. is vieno vakaro puse penio 
paskirta LSS. namo fondam Be

rezoliucijos ir pasiųstos prezid. 
Wilsonui ir kongresmanams.

Roselande. Gi kartu su LSS. 
137 k p. buvo surengtos prakal
bos Kensingtone, Stančiko sve-

•ės. Be to kalbamoji kuo- 
tarė du skyrių, kur narės

mentarinių tiesų.
Laikytame 18 d. kovo Moterų

uopa nutarė paaukauti 
Susivienijimo centrui,

Paskui nutarta surengti pra
kalbos ir pakviesti kalbėti apie 
sveikatos dalykus medicinos v
studentų Mon tvidų. Nutarta su-

kų vakarėlį. Rengs jį bendro
mis spėkomis trįs draugijos:

M. P. S. 25 kuopa. Nutarta kie>- 
kvienų menesį parsitraukti “Mo
terų Balso” ir platinti jį. Atei
nančiam sezonui nutarta suren
gti vakarų. Kad vakaras geres-

kalinga pradėti rupinties juo iš-

Taigi, kaip matote, Roselan- 
dietes moters....... .................

dietės moters sukruto Spiarkiai 
darbuotiem. Ir tai labai malonus

Didžiausios suktybes
22 ir 18 wardose.

Susekta didžiausios suktybės, 
padarytos rinkimų laiku, 22 ir 
18 wardose. Kaltininkus laukia 
teismas.

Karščiausių susikirtimų 
laukiama 7 ir 27 
wardose.

Karščiausių susikirtimų šian-

Nepavyko.
Policistas Patric Bragaa 

(Evanston) atsilankė į North 
Side Turner Hall šokti. Kuo
met jis šoko, kažinkas paėmė 
jo kepurę ir ploščių.

Penki saliunininkai areštuoti 
už prasižengimų prieš įstatymų, 
reikalaujantį laikyti saliunus lai
kyti saliunus uždarytais neddel- 
dieniais.

davo darbininkams: Na, bral, tai 
paskutinė pėdė, daugiau man ta
vęs nebereiks.” Ir prisieidavo 
po to tūkstančiam darbininkų 
vargti ir skursti ir slankioti nuo 
vienos dirbtuvės prie kitos, nuo 
vienų vartų prie antrų. Ilgai 
kentėjo darbininkai, bet paga
lios nebeiškentė ir nutarė išrin
kti miesto tarybon socialistus al
dermanus, kurie bedarbei užė
jus kovos už tai, kad miestas 
parūpintų bedarbiams darbus.

Karingas kunigas.
“Amerika turi būti prisiren

gus prie karės” — tokioj temoj 
kunigas John Kelmann net tris 
spyčips pasakė praėjusioj nedė-

31— Jakob Marko vi tz
32— Pierce L. Anderson
33— William E. Dunn.
34— Morris Scstind

laukiama septintoj wardoj, kur 
eina į aldermanus Merriam, ir 
27 wardoj, kur eina Jotui C. 
Kennedy — du labiausia neken
čiami mayoro Thompsono prie
šai.

Policija turi darbo 
šiandie.

Speciales policijos parūpinta

Spjaudytojams 
bus prastai.

Policijos viršininkas Schnet- 
tier ir Sveikatos departamente 
komisionierius turčjo konferen
cijų, kurioj nutarė, kad taisyk
lės apie spjaudymų, besiartinant 
vasaros karščiams, turi būti pil
domos. Ir visi, kas jų neprisi
laikys, bus grūdami šaltojon.

Paremkite darsavimo dėžių.
bin inkus atiduodami savo bal
sus už jų atstovus, už socialistus.

Karę paskelbė Chicagos dar
bininkai galvekarių kompani
jom, kurios nori įleisti savo il-

kišenius ir išnešti iš ten $300,- 
000,000. Mušis siaučia prie bal
savimo vietų. Rcmkite darbinin
kus. ;

nori visai išdžiovinti ir be to iš
džiuvusius Chicagos darbo žmo
nes. Darbininkai nusitarė išrin
kti miesto tarybon socialistus 
aldermanus, kurie padės visas 
spėkas, kad pravedus sumany
mų, idant bėgiojau lįs po miestų

romi, o ne garu, ne anglimis kū
renami. %

Karę paskelbė šiandie Chica
gos darbininkai visiems seniem- 
siems republikonų ir demokra
tų politikieriams, grafteriams, 
tamsiųjų urvų rėmėjams, did

žiųjų korporacijų samdytiniams, 
stockyardų, galvekarių, elektros 
ir gazo korporacijų pakalikams, 
kurie gatavi parduoti jiems vi
sus Chicagos gyventojus su dū
šia ir kunu.

Piliečiai rinkėjai! Stokite ir 
jus visi šiandie susipratusiųjų 
darbininkų eilėsna, padėkit lai
mėti mūšį, padėkit išvyti iš mie
sto tarybos kapitalo tarnus, o 
pasiųsti jon žmonių atstovus,
darbininkų atstovus, socialistų 
statomus kandidatus į alderma
nus.

Lietuviai rinkėjai, jūsų parė
mimo ypačiai reikalauja du lie
tuviu kandidatu — advokatas 
K. Gugis, 4 wardoj; ir Peter 
Galskis — 16 wardoj.

Gubas.

RINKĖJŲ DOMAI.

South Chicago, Pulhnano, 
West Pulhnano, Roseląhdo, 
Grand Crossing ir dar keleto 
Chicagos priemiesčių balsuoto-

kalbeli apie tai.

pasake “neuž-
mušk.

Bažnyčios virto agitacijos 
už karę vieta.

Praėjusioj ncdėlioj įvairiose

sijuosę agitavo bloznus parapi
jomis išnešti rezoliucijas, reika
laujančias, kad Suv. Valstijų

O vienas negrų

kai, turi kariauti užAAmerikos 
idealus (tur but už tuos, kad ne
grai čia ir žmonėmis veik nes
kaitomi) iki paskutinis jų taps 
išmuštas.

KAZIMIERAS GUGIS

pigiau žmonėms reiktų mokėti

jiems elektros šviesa, kad vietoj
5 centų, reikėtų tik 1 centų mo-

Karę paskelbė Chicagos darbi
ninkai šiandie gazo, elektros ir 
telefonų kompanijom nusitarda
mi išrinkti miesto tarybon so
cialistus aldermanus, kurie pa-

Karę paskelbė Chicagos dar
bininkai šiandie dūmams, ku-

Soc. kandidatas į aldermanus 
nuo 4 wardos..

PETRAS GALSKIS

Soc. kandidatas į aldermanus 
nuo 16 wardos.

DARBO ŽMONIŲ KANDIDA
TAI I CHICAGO MIESTO 

TARYBĄ.

Vardai žmonių, kurių kandida
tūrų į aldermanus stato socia
listų partija.
Valstijos senatorius 13 distri- 

kto — Seymour Stedman.
Miesto iždininkas — Robert 

H. Howe.
, Miesto klerkas — Lewis 
Hardy.

Aldermanai w,ardose:

w.

2— Frederick W. Hack
3— Joseph H. Graer.
4— Kasimir P. Gugis
5— Frederick C. Wellman

Reginald W. Kephart
7— John T. Caulfield
8— George Kohler |

SUGRĄžINKIT KAS RADOT.

Nedėlios vakare'Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo ir LDLD. 
parengtoj vakarienėj p-lc P. 
Milkevičiūtė (gyvenanti adresu 
7§34 So. Hals ted st.) pametė 
pinigus ir raktus. Kas rodą te

rodytu augščiau adresu:

SURINKTA GRAŽIŲ AUKŲ.

Ncdėlioj, bal. 1 d., Mildos sve
tainėj MPS. ir LDLD. pareng- 
loj vakarienėj, paraginus gerb. 
Žemaitei, sumesta aukų nuken- 
lėjusiems nuo karės Lietuvoje 
viso 29 doleriai su centais ir pa
raginus P. Kukučiui,, sumesta

reikalams. Kartu su tais 7 dol. 
pinigų, kuriuos Kukutis surinko 
kitur, aukų revoliucijos reika
lams susidarys $27.45. Aukavu
sių vardai bus paskelbti “Kovo-

Karšti debatai Chicagos 
Darbo Fed. delegatų susi- 
sirinkinie kares klausimuose.

klausime, kokios pozicijos Chi
cagos Darbo Federacija turi lai- 
kyties karės paskelbimo klau
sime.

Apsireiškė tris srovės nuomo
nių. Viena stovėjo už parėmi
mų Gomperso paskelbtos pozi
cijos — būtent kad remti val
džių, jei karė bus paskelbta. Ki
ti tečiaus stovėjo už tai, kad Clii- 
cagos Darbo. Federacija laiky
tųsi senesnių savo nutarimų ir

Nesusitaikyta. Rezoliucijos 
atiduota tam tikron komisijom 
kuri duos raportų karės klausi
me sekamų susirinkimų, ir vėl 
atnaujins debatus apie karę.

Susirinkimas paminėjimui 
Rusijos revoliucijos.

Schoenhofen svetainėj, nede-

Pataria aprubežiuoti 
šeimynas.

leido atsišaukimą, kuriame nu-

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešu gerb. visuome

nei, kad aš perkėliau savo ofisų 
į Stankūno namų, 3315 S. Hals- 
ted SI. Telefonas Yards 2721.

Dr. J. Jonikaitis
3315 S. Halsted St., Chicago, III.

HA5TERfeO
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI

jį 118 N. La Salle St,, Room

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

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 užkviečiarni aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai 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. 

41G-417 Prieš City Hali.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chios f», I|L

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

Dvidešimts Metų.
Jeigu jus buvote kur nors kitur gy
dytas be pasekmės, ateikite ir pasi-, 

matykit su juo tuojaus.
Jis gydo tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS išgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visaa privatiš- 
kas ligas, kaip tai Užnuędijim^ Kraujo, Stricture, Pulia- ■ 
vimą, Žudviny, Švaroj, Nu tikėjimą, Nustojimą Kpėkos, He- 
morrhoidus. Silpną Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam į

Tikra Importuota A ft Q1 X 
Prof. Ehrlich’o U V U" U 1

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylaroges, Serums, Bacterins ir 
do pozityvifekas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo. 
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio i Sveikatą, Stiprumą 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatvė, Kamp. Congress,
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8, NEDALIOMIS nuo 10 iki 2.

U., kurie paro> 

bu Dr. Whitney 
ir Laimę. .Pasj-

Chicago, III.

Si yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmystė pasekmingo gydymo visą chronišką ligą.vyrą ir jnioterų 

yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano speciali 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausįų mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart įteikite į mano raštinę ir leiskite 
rodyti jums, kaip lengvai

man pa
galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi savo sveikatos stovi globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jume 
pastovias pasekmes j trumpiausią taiką. Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jysy liga gali but išgydyta, jys galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jys busite ant kelia 
į sveikatą.

įaimsite mano gydymą ir atminkit.
, . r . )el parankumo mano ligonių aš turiu

savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzamįnuoju kraują ir šla
pimą. Aš ne spėlioja, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa
sekmes į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir afi užkviečiu atsilankyti i 
mano puikiai jrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas irpatąrhnai dykai. Kviečiame atsilankyti.

pįilfiMIMO VALANDOS:
KASIME 'S i'yto Iki 8 vak. 

NEDfiLIOM, 9:30 iki 1 po piet.

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar
sėjusį vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
tikejimu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzanū- 
Jiaciją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš 
gydytus.

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus r 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. Del 
savo h'barątoriją įr Vaistų skyrių, či y : ' ” ’ *------ 7 ’ __ _______ _
pimą. Aš ne spėlioji!, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidauj 
sekinęs į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir afi užkviečiu atši

Prof. Doctor Boyd
. Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

Prieš palto ofisų.

Chicago, Illinois
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ParsiduodaPranešimai Reikalavimai

New City Savings
Bank’o Nuosavybe

Duok Pasiulijimą

COCOA

DYKAI

Randai

Telephone Y«r<k £623

Pajieškojimai
«]«ktro«

18 th

UOS

Pardavimui

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas j
Pajieškojimas Angliškai-Lietiiviškas

reikale pasinaudoti

American U c tool 
o! Langiragea

1871 
2054 
10 4 K 
1510
28*0

1844 
1888 
2612 
1217
1882 
1818

SpecEaHstas moterišką 
vyriokų ir vaiky ligų

Aw»rik»*r«*» 
Mokyki*

Nuo 10- 
Telephon

JIENŲ” Administraci 
joje, 1840 S. Halsted St. 
Chicago^ III.

lanke*, suly
ti nk su bent 
tokia, s v

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Ar.
Milwaukee Ay.

W. Madison St. 
W. Madison St,

W. Chiang • Ar 
Blue )»)m>4 Ay. 
W. Nori* Av.
B. H*WhI Mt 
B. Hftketed WL 
w. ath HL

Vienas tuščias lotas. Išmo 
keta.

4615 So. Paulina St.
1 medinis namelis. įplaukų 

$20.00 i mėnesi. Mortgage 
$1500.00.

4609: S. Paulina St

llga^
skaudėjimą ir paslaptingas lipas 
persitikrinkite, k 
tūkstančius

OFISO
1908 BLUE ISLAND AVE

royircsy vis 
susi i* likim; 
balandž -o 
Ta m u Ii uno

F A U J?I E N O S, / Chicago, Ill

Tuščias. Mortgage $1500.00 
45-tas pi. arti Western avė 
Vienas tušč. lotas. Išmokėta 
N. W. Kampas nuo 45-to pi 

ir Western avė.

7:30 vai. 
svetainė ji 
biami dr;

WISSIG, 
seno krsjaus

ARBATA
Friimniau-

»i«, Gvaran- Jį f 
luotą, vrrtAs £1Į 
0o parpldug

2 augštų medinis namas. Į 
plaukų $41. į menes. Mort 
gage $3000.

37 W. 45tas pi.

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

LMPS. 9 kp. Agit. Komitetas
ATYDAI LIET. KRIAUČIŲ

KL. SAV. PAS. NARIŲ.
Kadangi atsisakius nutarimų ra 
siūliukui P. Dikšui . likosi i i<

2 pietą, ir 
Canal 8110

Du namu ir garage. Įplau 
kų $161.00 Į mėnesį. Mort 
gage $6000.

4308 So. Wood St.

PARDUODU medini namą arba 
mainau ant fanuos. Namas verias 
$3000. Viskas išmokėta. Raudos ne; 
ša $24 į menesi. Atsi.šaukit laišku i 
Naujienų Ofisų No 104.

menesiu s susi- 
> d. balandžio,

M. Meldažio

SANKROVOS ant raudos: 1836 
1838 So. Halsted gatvė. Dvi sankvo 
vos. Gera viela del bile biznio. Iš 
taisysime pagal norų randanninko.

Telel'onimkit Midway 5797.

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krašes už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymų; $225 victrola ir rekordai 
— uX $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie Avė. 

Chicago. Ill.

SVIESTAS
Geriausios 

įmetonoa, ge- - r% 
reenis, negu n J f 
kur ju* ra-M-v t 
it erauti ..

PAS! RANDA VOJ A I kambariai la- 
i pigiai. I'arj) 17 ir 18 ant 1 laistei! 

lamonta, mm 
“Naujienose”.

PARSIDUODA saliunas labai ge 
roj vietoj, tarpe dirbtuvių apgyven 
ta lenkų ir lietuvių. Kam reikalui 
ga, kreipkitės
2021 S. String St., Chicago. 111.

namas, 2 augštų
— $26 i mėnesi

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimais Ir Ofiso 

8149 S. Morgan St., kertė 82 kL 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždaryta* 

Telephone Yards G87

7:30 vai. vakare, Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia avė.

J. Kalpokas

4609 S. Ashland Avė.
2 augštų mūrinis namas 
ant čielo loto. Įplaukų $150 
į mėn. Mortgage $13,000. 

1541-43 W. 46th St.

ES Tel. Canal 2118

g Or. fi. L. Yuška g
Gydytojas ir Chirurgas fel

R EIK A LA U J A M A vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite:

o tįgt ,i|< .tįįi * ąt*e «•j*1 • ** 4*
* PIRK SAU visas Plumbavojl- t
į rnui reikmenis tiesiai už “who- $ 
Į lesale’* kainas. Mes parduosi- 1 
r me visiems. » T
L UEVINTHAL PLUMBING ♦
į SUPPLY CO., If 1637 W. Division st., Chicago, I
* Cor. Marshfield Ave. 4
J Kalbamą lietuyiškai.

4601-3 So. Ashland ave.
Įplaukų $487.00.... į menesi
Mortgage.............$25,000.00
33rd Emerald ave.—Pietry

tinis kampas, du lotu.

DAKTARAS
SpBClaltstss Iš

Ofisas Ir Gyve J* f na a# t

8600 S. HMsted St., k>mp >4 »t
Ofisą# atdarai iki 11 vai. ryta, 1—-1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4174

M. Žukas, 1608 W. 
įve., nut. rast. J. Kalpo- 

1839 Wabansia ave, turtų 
V. Briedis, 1049 Marsh- 
ave, ižd. J. Kalaina, 1965

MOKYKIS Mechaniškos Dentisteri- 
jos — Mes turime užsispyrusį reika
lavimų vyrų; $25 iki $75 į savaitę; vi
sa mokykla Mechaniškos dentisteri- 
jos; pasekminga mokinimo sistema; 
mokiname pavieniui; nėra mokini; 
mo iš knygų; iš mokiname per 3 iki 
12 menesių, sulyg lankymo mokyk
los; dienomis ar vakarais; lengvi iš
mokėjimai; augščiausi paliudijimai; 
rašyk del specialiu kataliogo 
28 National School of Mechanical 
Dentistry, 506 S. Wabash ave,, Chi
cago, 111.

^(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užhiokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri» 
įduoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
h-“Naujienų” adm.)

Dr. M.Stupnicki 
'y * yA'' * v **

110$ So. Morgas Si., Chic»g».
VALANDOS: nuo S iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakar®.

malonėkite druugai kliubo rei 
kalais kreipties žemiau paduo 
tu viršininkų antrašu. Pirm. J 
Jankauskas, 1529 N. Paulina s L

PARSIDUODA pigiai šiaučių šapa 
ir visi įrankiai. Pigi randa, gera 
viela. Užtektinai darbo. Priežastis 
pardavimo — turiu eiti į kariuome
nę. Atsišaukite: 2041 Canalport ave., 
ir Halsted SI., Chicago, UI.

Įplaukų $55.00 į mėnesė 
Mortgage $2500.00. 
4612 S. Paulina St.

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Benai Hu»m Gydytejai Ir Chirtrras. 
SpecUliitai Moterilkij, VyrUkij Ir Vai

kiukų, taipffi Chroniikų Litu- 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampai North Ave., Kambary! IH. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 Uryte;

1:80 iki 8 ir 7:89 iki 9 vakare.

EXTIU
Parsiduoda bučernė labai pigiai, 

nes turi būti parduota trumpu laiku. 
Pardavimo priežaslis — savininkas 
eina į kilų bizn'j. Atsišaukite pas: 
4601 So Hermitage Ave., Chicago.

PARSIDUODA bučernė su namu 
arba be namo arba išsimaino ant fa
nuos. Namas vertas $8,000. Biznis 
$1900 su arkliu ir vežimu. Atsišau
kite laišku į Naujienų Ofisų N 103

CICERO IR AP1ELINKŪS MO 
TERŲ IR MERGINŲ DOMAI.

Pirmus miujos kuopos Mi
toru

REIKALINGI 3 siuvėjai prie vy
riškų naujų ir senų drapanų. Trum
pos valandos ir gera mokestis. Alsi 
šaukite tuojaus.

John Karnelski, 
4601 S. Hermitage Ave., Chicago

kančiose vie- 
, West Side, 18 

gatvės distrikle. Cicero, Illinois, 
Roseland, Kensington.

Parašai turi būti surinkta iki 
seredos, balandžio t dienos, 1917

3 tušti lotai. Išmokėta
Western ave. tarp 45th pi 

ir 46th St.

RYŽIAI
G iriau iii* 

rqliii, 10e v« 
par»Į. 

fuod* nl ..

PARSIDUODA-— geri restoranai 
Priežastis pardavimo — liga. Bizni? 
gerai išdirbtas; atsišaukite: 
2510 Blue Islanl ave; 744 W. Divi 
sion St., 344 'W. Chicago, Ave. 
Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliunų su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
jc ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

F. Warneke,
951 W. 191h SI., Chicago, Ill.

SVARBUS PRANEŠIMAS BU-
ČERNIŲ SAVININKAMS.
Mes, bučernių darbininkai, 

nutarėme reikalauti, kad pri
pažintų musų organizaeija-uni- 
ja bučernių savininkai. Musų 
komitetas rinks parašus nuo bu
černių savininkų, ir kurie jų 
pripažins musų unija, turės pa
sirašyti po sutartim (agrcemen-

Apie 35 m. Mėgsta mel
siuos tris mano vaikus 

Bronius 11 metų, duktė Antanina 10 m. ir Ona 9 m. Vaikas tam- 
plaukais, mergaitės šviesiais. Taipgi išsivežė kalikę, kuri labai ant 

" u lenlcu John Bell,
kad jie apsigyveno 
~‘l. Kas patėmysit 

egužčs 29 d. Š. m.; pirmas, kuris

RE! K ALAUJAME merginų prie 
sutaisymo maišų, su Singer lopoma 
mašina. Gera mokestis ir nuolati
nis darbas. Atsišaukite tuojaus.

GERA PROGA
Pirk namų nuo savininko. 2 fia

lų, pečium šildomas, mūrinis. Lotas 
sale, baimė. Gera vieta, prie'pm’kų. 
Lengvas išmokėjimas. .Jei norite, 
jūsų lotų priimsime vieton išmokėji
mo, jeigu jus turite lotą ant Bridge- 
porlo $1000 vertės. Kaina $5600. Len
gvi išmokėjimai 
arba 
fonu

ANT IŠMAINYMO
•Geras mūrinis namas 4 pagyve

nimų po 4 kambarius, bus mainomas 
ant mažesnio arba ant “cottage”

J. Sinkus and Co., 
3151 S. Halsted St., Chicago, Ill.

taurautų pietų ii 
na iš Kauno gub 
Švėkšnos parapijos 
Malonėkite 
.jis puts lai

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 80. Halsted 
TeL Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2— 5 po pietų ; 6—9 vakari. 

GYVENIMAS: 3341 So. Union Av* 
Tel. Yards 537.

Pa.jieškau pažįstamos merginos— 
Elzbietos Daržininkai les. Pirmiau 
gyveno Detroit, Mieli,; ir Antano A- 
domaviėiaus. gyvenusio Philadel
phia, Pa. Antanas Kazakevičius,

PA.I IEŠKAI’ kambario prie gerų 
žmonių su valgiu arba be valgio, 
Cicero arba toje apielinkėje. Kas 
turite, malonėkite pranešti man:

1 medinis
Įplaukų
Mortgage $2000.

W. 45-tas pi. tarp Western 
ir Rockwell.

1101

ROUTH KI DM 
8082 Wentworth 
8427 8. Halst«4 
4729 K. JUhlani

i). L. I). Htejii, ir norite platini 
litera turu, but nai turite atvvk-c *
ti šin susi rinkimai), nes .janii 
bus (bmg svarbių da 
bama. Malonėkite ; 
p<> porą naujų (Irau 
norite prisirašyti, malonėkit

REIKALAUJAMAS patyręs lietu
vis pardavėjas prie pardavinėjimo 
čeverykų ir vyriškų apredalų. Turi 
kalbėli angliškai. Reikalinga paliu
dijimas. Lustig’s Dept. Store.
3 110 S. Halsted St., Chicago.

TeL Drover 7141

Dr. C. Z. VezeHs
LIETUVYS DENTISTS

Vulanios: nwo • ryto tkl I
NtdMiomk pa£«l

4712 So. Ashland Ave.
urti 47-toi ffatvto.

Elektriika Diairnox*> ir Gydymas 
Specialifekn medicina nuo 

u t nuodijimo kraujo

Vandenota Nedega Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVE., 

Netoli 22-foh gir.

PARSIDUODA bučernės ir grose- 
rnes fixtures (intaisymai) už pigia 
kainų; du melai lik vartoti. O jeigu 
kas norėtų gali eiti su manim į pusi
ninkus. F. Juodis,
‘128 W. 33rd SI., Chicago, III.

EXTRA
Parsiduoda visa brasinė lova su 

keturiom paduškom ir su dviem 
kaldrom, su visais aprėdalais. 'Turi 
būti parduota trumpu laiku. Savinin
kas eina j bizni — neturi kur pa
dėti. Adresas: 626 W. 18th SI.,

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

Pajieškau savo vaikų ir moters Agnieškos Tautkienės (Norbutaitės) 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvilės miestelio 
liai kalbėti su jaunais vyrais. Taipgi išsivežė 
—šilini 
šia is į________  , _ _
žmogaus, puola. Išvažiavo gruodžio 30d 1916 ni. 
kuris išsigėręs mėgsta rusiškai dainuoti. Manau, 
arba Cleveland, Ohio, Detroit, Mich,, arba Chicago, Ill. 
minėtus uabėgčHus, praneškite man iki gegužės 29 d. s. m.

Kajetonas Tautkus, 
Chicago, 111

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

2 tapytojų
5 elekIrmčnų
I mašinisto
t inžinieriaus
t laikrodininko
1 pečkurio
1 automobilių dirbtuvėj
3 gpležies dirbtuvėj.
2 siuvėjų
2 molderių
2 prie žiedų dirbimo

1 fotografisfo
12 kurpių
2 prie Gordon fyderio
22 prie tapymo karu
'Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės v:iikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesniu kaip 14 melų, dirbti leng
vesniu darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
malų ('te.

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

PAJIEŠKAU KAMBARIO prie ge
ru žmonių su valgiu arba be valgio 
North sides apielinkėje. Atsišaukite

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ ]R MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS T«A 

Spcclališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslei, utnuodijima krauji, 
i, taizdas, reumatizmu, galvoa ikausmu?, ekausmus nugaroje, koečjim%,

Jeigu kitj negalėjo ju* išgydyti, atlikite iia le
jia jums KaH padarytų Praktikuoja per daugeli metų ir U«y4MI 

ligoniu. Paturima* dykai.
nuo 10 ryto iki 8 tai. vakar*. NidUlomii 1M U tfatg.

--------- ---------- k, batu litai gal., v iria j B e aku. TeL C<M1

*<—<>—<>»«■■»<l 4 < —m l» «*M» O4MMB ( 

j THE MAGIC SHOP, j 
I Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos J 
I dirbtuvę. Dirba visokių stukų daiktus. Jėi | 

nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą f 
ir tuoj gausi. Adresuokite taip: ?

THE MAGIC SHOP,
P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. I

Dr. Ramsęr
AKIU BF1CULUTA1

NORTH
W. Plviatetf 

72t> W. North Afc 
2648 Lin cola AVc 
8244 Lincoln A<r 
8411 N. Clark

J. RIMKUS
P. O. Box 3G. Holbrook, Mass

ucsirusytU, tin (kirbi
nės upleisti juos, nes 

nuturiu šios orgunizuci- 
uiiijos nariu.

Pirm. F. Ged rim, 
pirm. pag. K. Betrolevicz, 
rušt. P. ,1. Kussas.

BURKE BARBED SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago. III

•jo mėnesinę mokėsi 
tiki pradžia ir Iširtu 
tujai kuopai.

gi visos moterįs ir mcrgi- 
Lviečiamos būtinai priimti 
šio pirmo susirinkimo. 

Kviečiame ir tas, kurioms nebu
vo progos būti ant prakalbų. At
silankykite, sesulės, nors kuri ir 
nemanote prisirašyti, bet ateiki
te noi*s pasiklausyti, šitas su
sirinkimas vra tuo svarbus, kad

* <

jame bus skaitoma LMPS. kon
st it uci i a ir išrinkt

AKI L SPECIALISTAS
Akis jšeiįzjmiiniiojam dyka!

\ Gyvenimas yra tuščiai
kuomet p ran ykata

) gejimaa.
V W' Mc*. v:n Jojame P«f*~ 

vintą ()pblhalmojnctf.i 
Ypnlingii durna atkrei- 
piama j vaikus.

Vilindoi: Nuo » > yte Iki 9 vakar*}
*ci» nuo JO iki JI dling.

4I4» B. AHBLAND AVI. ka»»» 42 M

AN T RANDUS — garu šildomi l’la 
lai ir ofisai. Visi naujai papuošti 
lanitoriaus patarnavimas. Klaus 
kite janitoriaus. 729 W. 18tb Sir.

Chicago.

Valandos: 1—3 po pietų ; 7—C vak

rinkimas įvyks seredoj, lapkr 
4, Tainuliuno ir Gudgalio sve 
lainėj, 8 vai. vakare. Draugai 
malonėkite būti paskirtu laiku 
nes yra daug svarbių reikalų.

P. Jantaviche,
Nut. Baštininkas

Gerbiamosios, kaip jums bu
vo žinoma. Lietuviu Moterų Pr. t c

Sus-mo 9 kuopa buvo surengus 
eicerieėiams prakalbas su liksiu 
sutverti nauja moterų kuopa. 
Minėtos prakalbos buvo gana pa
sekmingos. Moteris ir merginos 
tam pritarė pasižadėdamos pri
sirašyti, ir net 25 narės užsimo-

Pajieškau savo burdingieriaus,— 
Juozano Ropeinio, prapuolė kovo 31 
(1. : iš darbo sugrįžęs nuėjo į res- 

nebeparėjo. Paei- 
Raseiniu pavieto, 

Jusaičių kaimo, 
kas ji žinot pranešt, ar 
atsišaukia. Yra svarbus 
B. ša k i e n ė,

Newberry Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai saliunas ge 
roję biznio vietoje. Pardavimo prie 
žastis — liga. Atsišaukite:
2051 W. 25 SI., arti Iloyne ave. ii 
Robey st., Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
viela: 1922 So. Kcdzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

Penki lotai. Mortgage $2000. 
W. 45th pi. ir Rockwell st. 
Du tuščiu lotu. Išmokėta. 
4604 S. Paulina St
1 medinis namas iš priekio, 
- vienas mūrinis namas 

pakalyje.

Phom: Y*rd* 48H

Dr. A.R. Blumenthal

PARSIDUODA pigiai groserne, ve 
rla $750; parduosiu už $500. 
davimo priežaslis — senatvė 
viela bučernei ir grosernei.

John Son t ag, 
2000 W. 23rd St., kampas Robey St. 

Chicago, Ill.
PARSIDUODA labai pigiai groser

ne lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
loj. Biznis išdirbtas per kelis me
tus. Priežastis — .savininkas eina 
į kitą užsiėmimą. Atsišaukite: 
4456 So. Hermitage ave., Chicago, Ill.

PASIRANDAVO.IA sankrova 2250 
W. 22nd St., Chicago, III. Per pasku
tinius .5 metus buvo užimta jubilie
piu sankrova.

P. Weber and Co. 
2258 \V. 22nd St. Chicago, 111.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do-

liiinėj, uni nuiro ani 
narės malones \ i sos 
rinkli. Valdyba.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo-^100 iki $5000.00 po 5 ir -6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North Im Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4845.

PARSIDUODA lotas geroj vietoj—• 
vadinamame didžiausiame dirbtuvių 
mieste, Gary, Indiana. I-ardavimo 
priežastis—savininkas serga—reika
lauja pinigų, todėl priverstas esmi 
parduoti pigiausia — su nuostoliu. 
Atsišaukite šiuo .adresu:

M. 'Žukauskas, 
1330*— 5th Ave., (Chicago Heights, III

1 medinis dviejų augštų 
namas. Įplaukų $57.00 i 
mėnesi. Mortgage $5000.

REIKALINGA 
AGENTO 

pardavimui Kalendorių, 
vakarais arba dienomis; 

geras uždarbis.
Atsišaukite:

MILDA PRINTING HOUSlt 
W. 33rd St., Chicago

Telephone Drover

Dr. A. A. ROTH

iŠ RUSIJOS •
Gerai lietuviam* Žinoma* pw 16 mo

tų kaipo patyrę# (gydytoja#, chirur
gas ir akušeris.

Gydo a&triaa ir chronilka* )1«m, vr~ 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau# 1** 
metodas X-Ray ir kitokius 
prietaisu*.

Ofisas ir laboratorija, 1028
St., netoli Fisk St.

VALANDOS 
6—8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryta, tiktai.

REIKALAUJAM— teisingų vyrų 
kiekvienam mieste. Darbas ant vi
sados ir gidima atlikt vakarais. Ge
ra mokestis geriems vyrams.
I NITED LAN!) and LNVESTMEN'l 
(jo., 127 N. Dearborn St., Room 808 
('bieago, 111.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
JMoteriAkf, Vyrlihf, Vaiki 

Ir rhraBlikų ))*<«
JO—II ryto, 4—9 po platų, T—B va

kare. Nadėiionoia 10—1 po platų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

BANKES’S

Kreipkitės laišku 
telefonu Lake View 7356 Tele- 
kreipkitės vakarais.

F. Shrolis
School St., Chicago

PRAKALBOS.
Revoliucija, kas ji yra, kokia 

naudų ji duoda darbininkams ir 
kaip mes turime atsinešti link 
dabartinės revoliucijos Busi joj. 
Tų klausimų išaiškinimui ren
giamos prakalbos. Kalbės N- 
nų redaktorius P. Grigaitis ir 
med. stud. A. Antonovas. Abu
du revoliucijos dalykų žinovai, 
todėl ir mums tų viską nuodug
niai išaiškins. Prakalbos įvyks 
seredoj, balandžio I d., Mildos 
svet., 2 lubos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare; įžanga visiems dykai.

Todėl, darbininkai ir darbini
nkės, nepraleiskite šios progos ir 
atsilankykite į šias nepaprastas 
pa iškalbas, nes čia bus viskas iš
aiškinta kaslink dabartinės revo
liucijos Kusijoj, o nulius tatai 
kaip tik ir žingeidi!. Beje, mel
džiame atsilankyti paskirtu lai
ku, nes musų kalbėtojams lai
kas yra brangus ir jie atėję ne-

I Or. A. I. EPŠTEIN 
t GYBYTOJASirCHIRURGAS

čtai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KOREBPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekviena* gah Umokttl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ifc lekcijų «utai*ytl 
ypač tam tikslui, šis kursą# yra labai paraniru# kiekvienai*, 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos Uuo- 
kyties i mokyklą ypatifckai. Geresniam persitikrinimui, *hm- 
čiame graliai iliustruotą, *u daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk Laišką tuojaus; indčk dvi marke* prisiuntimal 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t musų Mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinitnui Anglų kalbos. Daugiau «uprant*DUe*w 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOIAskyriu#.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18tb St., ir 1741 W. 47th 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chkage, £L

I'rhsnk* vieiema tinkamu* akiniu*, agMHDi
Jiuojs ir irnus duoda lykal.
7SI XS Milwaukee Ave., arti Chieagą Avi. B441 
lubo*. VALANDOS’ Nuo 9 iiryt* Hd V«k» 
rut. N#dilion»i» nuo * išryto iki 1 *•

'!•). Haymarket 94B4-




