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Konfiskavo Austrijos Li čii vus
^rv.vo(''* .'z

■Irt*........

Paskandino Suv. v. laivą kirta tiems paplčšailoms, tai 
dar pamatysime.

TEISĖJAMS RŪPESČIO
....Y"',-.-

Graudena nuotakas.
GERAS UŽDARBIS.

Brazilija rengiasi pertraukt di 
plomatinlus ryšius su 

Vokietija

Vokiečių submarinų įgula, 
sakoma, gaunanti gerų at
lyginimų už paskandintus 
ir sugautus priešo laivus.

KONFISKAVO AUSTRI
JOS LAIVUS.

Suv. Valstijų reikalus Aust
rijoj atstovaus Ispanija.

WASHINGTON, bal. 10. 
Jau subatos “Naujienose” 
buvo pranešta, jogei Austri-

jų pirklybinj laivų — Sew
ard. Paskandinta jis Vidur- 
žeminėje juroje — be per
sergėjimo.

Seward tai aštuntas Suv. 
Valstijų laivas, paskandin
tas vokiečių submarinomis.

Seward apleido Suv. Val
stijas kovo 3 d. Vežė Euro
pon apie už $300,000 prekių.

Laivo įgula — 38 žmonės 
— išgelbėta.nius ryšius su šia šalimi. Va

kar tečiaus jie galutinai tru
ko. Austrijos atašė Erick 
Zwiedinek pareikalavo pa- 
sporto. Tą patį padarė ir 
VVashingtono valdžios atsto
vybė Viennoje. Vadinasi, 
dabar lieka tik vienas žings
nis iki tikrosios kares tarpe 
Suvienytųjų Valstijų ir Au
strijos. Tuoj po to, kai Au- 
strijos atašė pareikalavo pa- 
sporto, federalė valdžia įsa
kė konfiskuoti visus Austri
jos laivus, pasislėpusius ka
res pradžioj šios šalies prie
plaukose. Tuo budu Suv. 
Valstijos konfiskavo trylika 

. Austrijos laivų, viso 62,687 
tonų intalpos. Konfiskuotų
jų laivų verte siekia $1,918- 
622.

Pranešimai, beje, sako, 
kad pertraukti diplomati
nius ryšius su šia šalimi Au
striją privertusi jos talki
ninkė Vokietija.

Trukus diplomatiniams ry 
šiams Suvienytųjų Valstijų 
reikalus Austrijoje atsto
vaus Ispanijos ambasada. 
Austrija savo reikalų atsto
vavimą šioje šalyje pavedė 
Švedijos ambasadai.

Trūkimas diplomatinių ry 
šių tarpe Suvienytųjų Val
stijų ir Austrijos, sako pra
nešimai, turėsią dar tą pa
sekmę, kad Austrijos pavy- 
zdžAi paseks ir Turkija su 

J Bulgarija.

SANTYKIAI SU ARGEN-

Suvienytosios Valstijos ren
giasi uždrausti anglių iš
gabenimą j Argentinos re
spubliką.

Washington, bai. 10. 
—Žinios iš Washington© 
skelbia, kad santykiai tarpe 
Suvienytųjų Valstijų ir Ar
gentinos nekokie. Nesenai 
mat Argentinos respublika 
uždraudė gabenti užrubežin 
kviečių miltus ir dagą. Ta
tai, žinoma, skaudžiai palie
tė talkininkų reikalą. Tuo 
jų maisto ištekliuje pasidarė 
žymi spraga. Dabar kuomet 
Suvienytosios Valstijos pas
kelbė karės padėjimą Vokie
tijai randasi proga padėti 
talkinink'ams. Jos tai ir ren-

Washington© skelbia, kad 
Suvienytosios Valstijos už
draus išgabenti Argentinon 
anglis, jei ji nenuims uždrau 
dimo, kuris neleidžia talki
ninkams įsigyti toje šalyje 
kviečių. Ta žinia, sako, la
bai sujudinus Argentinos 
valdžių.

ANGLIŲ BARONAI 
PATEKO BĖDON.

Aštuoniolika gobšų speku
liantų, nuplėšusių pirkė
jus ant arti astuonių mili- 
onų dolerių, traukiama 
atsakomybėn.

, PASKANDINO SUV. VAL
STIJŲ LAIVĄ.

žmonės išgelbėta.

bal.
Suv. Valstijų konsu-

WASHINGTONAS
10.
las iš Marseilles praneša, kad 
vokiečių submarina paskan- 

usi dar vienų Suv. Valsti-

AMSTERDAM, bal. 10.— 
Telegramos iš Amsterdamo 
praneša, jogei ten esu gauta 
tikrų žinių, kad vokiečių su- 
bmarinų įgula daranti ne
blogų biznį iš savo “amato” 
—skandinimo ir užgriebimo 
talkininkų laivų. Taip, nuo 
'kiekvieno pagauto talkinin
kų laivo submarines įgula 
gaunanti penkiasdešimtų 
nuošimtį visos jo vertybės. 
Gi už paskandintuosius prie
šo laivus valdžia mokanti su
lig laivo apdraudos vertės. 
Submarinų įgula beto gau
nanti ir šiap “extra atlygini
mo — už ypatingų pasižymė
jimų” savo “amate”.

Jei visa tai yra tiesa, kų 
sako telegramos, tai Vokie
tijos submarinų įgulos ištie- 
sų daro neblogų biznį...

CHICAGO,bal. 10. — Va
kar teisėjas Stėlk išleido se
kamų graudetiimą nuota
koms:

“Aš nariu persergėti jau
nas mergeles, kurios dabar 
taip skubiai veda delei susi
dariusių karės kpystovų.

Jeigu tai nebus urnai per
traukta, naminiu reikalų tei
smas bus užtvenkiama... Vy
ras, vedęs meifgęlę, kad iš
vengus pereigos linkui savo 
šalies, reikia ; manyti, taip 
jau vengs tos ppreigos ir lin
kui busimos mjoters”.

Tik kažin ar^ęs jaunosios 
šelmės norės paklausyti po
no teisėjo graudenimų: da
bar pavasario paikas, ponas 
teisėjau, — Anjuras į jas sti
priau veikia nęįĄ lementaci- 
jOS... !.

PRŪSIJA GAUS LYGIAS 
BALSAVIMO TEISES,

Bet... tik po karės—sako 
kaizeris.

PASKANDINO NORVE
GIJOS LAIV.Ą.,

Vežė pagelbos badaujantiem 
- Belgijos gyventojam.

LONDONAS, Bal. 10. — 
Iš Londono pranešama, kad 
vokiečių submarines paskan
dino dar vienų Norvegijos 
laivų Camilla, vežusį pagel-' 
bos badaujantiems Belgijos 
gyventojams. Laivas pas
kandinta be persergėjimo. 
Su laivu žuvo apie 17,000 to
nų maisto reikmenų.

Pradedant vasario 1 d. vo
kiečių submarines paskan
dino viso septynis laivus, ve
žusius užimtosios Belgijos 
žmonėms pašalpos.

BERLINAS', bal. 10.—Vo
kietijos laikraščĮįąi patenkin
ti Vjliaiis pri»lš sutei
kt i Prūsijai lygių balsavimo 
teisių. Tik jaučiama stipri 
opozicija delei atidėjimo vi
sa tai iki pasibaigsiant ka
rei. Socialistų ir kairiųjų li
beralų laikraščiai reikalauja 
/įvykinimo tų reformų gyve- 
niman be jokio atidėliojimo.

Bėda tam Viliui: žmonės 
jau nepasitenkina vien pri
žadais.

RADO BOMBŲ. .

Norėta išsprogdinti inter
nuotų laivų.

MAISTO SPEKULIAN
TAMS PIUTIS.

Didieji patriotai, nepaisant 
federates valdžios graude
nimo, plėšia gyventojus 
nežmoniškomis kainomis.

CHICAGO, ball. 10. — Ve 
kam neša naudos karė. Tuoj 
,po to kai Suvienytųjų Val
stijų valdžia paskelbė karės 
padėjimų tarpe šios ša
lies ir Vokietijos, maisto 
spekuliantai ir vėl pasirūpi
no pakelti maisto reikmenų 
kainas. Ir tai nežiūrint to, 
kad i^ederalė šios šalies vai- 
džia pagrasino išleisti tam ti 
krų patvarkymų, suvaržan
čių maisto spekuliantų vei
kimą ! Jie mat gerai žino tą 
patarlę “lupk kol lupasi”... Ir 
lupa. Taip, dar pereitą sa
vaitę lašinių svarui chicagie- 
čiai mokėdavo 28 ir pusę cen
to, šianedėl jau mokame 32 
centu. Vadinasi, pakilo veik 
keturi centai svarui. Maž
daug tiek pakilo kainos ir 
visiems kitiems maisto da- 

įlykams, k. a. kiaušiniams, 
i miltams ir tt.

Matote, kokie patriotingi 
tie ponai. Jie visa gerkle 
staugia už karę: “eikite,ka
riauti!” O patįs Ve :— pasi
ryžę išmarinti badu tų ka
riautojų šeimynas! . z

Oką daro valdžia, kad ap
gynus šalį nuo tų lupikų? 
Et, palaukite: “Kol saulutė 

(patekės, rasa ir akis išės”...

puolimų ant vokiečių. Jit 
užpuldinėja juos ir kitose 
vakarinio fronto d 7 .,^. Tik 
gal ne su tokiu atkaklumu, 
kaip jau minėtoje vietoje.

i Karės kritikai, beje, spė
ja, kad dalykų stovis Arras- 
Lens linijoj duodąs pamato 
manyti, jogei talk. rengiasi 
prie naujo didelio užpolimo 
vakariniame fronte.

Turėsime progos pamaty-

IR AUSTRIJA.

Ketinanti pasekti Vokietijų 
—įvedant šalyje šiokių to

kių reformų.

IR VĖL PRADEDA 
SPAUST VOKIEČIUS.

Talkininkai skelbia naujų 
laimėjimų vakariniame 
fronte.

’’xCapitalisU ^nina darbini-* 
n k ų ii i d A > ir j 11 spaudų >1? 
kaip jie kovoja prieš sočia* 
lizmą.

Prisiminė apie Rusijos re* 
voliucįją, kur ačiū karei, su
kilę Rusijos darbininkai nu> ~ 
vertė nuo sosto carą. Taipgi 
ir Soc. Partija i šioje 3a*

LONDONAS, bal. 10. — | 
Iš Italijos sostinės, Rymo, 
gauta žinių, kad ir Austrijos 
valdžia besirengianti. įvesti 
šalyje šiokių-tokių paleng- 
vinimų-reformų. Pranešimai 
skelbia, būtent, kad impera
torius Karolis žadųs suteikti 
autonomijų “principalėms, 
Austro-Hungarijos provin
cijoms, jų tarpe ir Triestui”.

Turbut, tik ne iš “geros 
loskos” žada pasidaryt tokiu 
geru imperatorius Karolis.
j Europos valdonus baugina 
revoliucijoj /šmėkla: Dėlto 
jie darosi tokie geri, z .

DAR VIENA VALSTYBĖ 
ARTI KARĖS.

šiandie, sakoma, Brazilija 
pertrauks diplomatinius 
ryšius su Vokietija.

kioje kovoje su kapitalizmą,

bartinę'karę. - -
Toliau sekė karštos disku

sijos. Draugai, suplaukę ia 
visų kraštų Suv. Valstijų, iš
reiškė savo nuomones if pa
davinėjo projektus kovai su 
kapitalizmu ir militariznm. 
Tam tikslui nutarta išrinkti ' 
visa eilė komisijų. Taigi nu
tarta visomis pajiegomia 
priešinties kraujo liejimui 
šioje šalyje.

Tūkstančiai telegramų iš z 
visų Suv. Amerikos Valstijų, 
sveikina suvažiavusius dele* ’ 
gatus ir linki gerų rezultatu 
konvencijųi, tai priduoda ne
maža gyvbmo.

Pasak Hillquito, kad išge
lbėjus šalį nuo kraujo lieji
mo, reikia apskelbti karę ka
rei. Tam tikslui išrinktas 
taip vadinamas “karės ir mi- 
litariznio” komitetas, kuriu • 
įeina šie draugai ir draugėse 
Kate De Hara, Morris Hil-

NEW YORKAS, bal. 10.— 
Federalis prisaikintųjų tei
smas išnešė apkaltinimo ak
tų prieš aštuoniolikų pavie
nių anglies baronų ir kelioli
kos korporacijų. Jie kaltina
mi peržengimu Shermano 
prieštrustinio įstatymo, t. y. 
darymu slaptų sutarčių tik
slu plėšti nuo pirkėjų augš- 
tas kainas. Yra prirodymų, 
kad tuo keliu anglių baro
nai apiplėšę pirkėjus ant $7,- 
800,000. Vadinasi, neteisė
tai pasiglemžė arti astuonių 
milionų dolerių.

Kokios bausmės bus pas- ropos.
r '■

ANTIS, AR GAIGALAI?
, CHICAGO, bal. 10. — Chi- 
Icagiškis Journal, iš kažin- 
įkur ištraukęs, antrašu “Lat- 
vonians pledge loalty: Soci
ety of Lithuanians pass reso- 
'lutions backing Wilson”, pa
duoda šitokių naujienų:

“The Latvonians of Chica
go — tai tokia draugija susi
dedanti iš lietuvių priklau
sančių tuo vardu žinomos 
tautos šakai, nedėlioj turėjo 
susirinkimų Chicagoj ir pri
ėmė rezoliucijas, kuriomis 
jie remia prezidento Wilsono 
žygius ir paskelbimų karės 
Vokietijai. Tapo pųsiųsta 
Dr. Pauliui Miliukovui, už
sienio reikalų , ministeriui 
Petragrade, telegrama su 
sveikinimais demakratinės 
Rusų valdžios.”

Nei šis, nei tas. Ar Jour
nal tų naujienų sufabrikavo, 
ar vėl čikagiškių tautiškųjų 
“daktarų” šposas?

, ST LOUIS SUGRĮŽO.
NEW YORKAS, bal. 10.— 

Apginklus Suvienytųjų Val
stijų pirklybinis laivas, St. 
Louis, sugrįžo sveikas iš Eu-

HAVANA, bal. 10. — Ku
bos valdininkai, konfiskuos 
jant vokiečių laivą Bavaria, 
,stovėjusį Havana prieplau
koje, rado tarpe mašinų pa
dėta dvi bombas. Vokiečiai, 
matoma, norėjo jį išsprog
dinti. A .

DIDELIS GAISRAS 
BALTIMORE!.

Nuostolių padaryta 
$100,000.

uz

BALTIMORE, bal. 10. — 
Vakar kilęs gaisras sunaiki
no penkis pirklybos, budin- 
kus ir vienų rezidencijų. Gai
sro priežastis nežinoma. 
Nuostolių gaisras pridarė už 
šimtų tūkstančių dolerių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IL
LINOIS IR MISSOURI 

VALSTIJOSE.

SPRINGFIELD, bal. 10.- 
Iš Springfieldo ir kitų vietų 
pranešama, kad vakar apie 
trečių valandų po pietų dau
gelyje Illinois ir Missouri 
valstijų vietose buvo jaučia
ma stiprus 

■mas.
žemes drebėji

LONDONAS, bal. 10. — 
^Telegramos iš Londono skel
bia, kad talkininkai išnaujo 
pradėjų užpuldinėti vokie
čius vakariniame karės fro
nte — nuo Arras iki Lens. Ir 
jie turį šiokių tokių laimėji
mų. Paimta keli kaimai ir 
tūlas skaitlius vokiečių ka
reivių.

Mušis, kiek tatai galima 
spręsti iš paties Londono 
pranešimų, yra nepaprastai 

. žiaurus. Anglų artileri j a be 
pasigailėjimo varo savo nai
kinimo darbų priešo pozici
jose. Didžioji dalis stipriai 
įrengtų vokiečių apkasų sta>- 
čiog sulyginama su žeme. 
Kuomet plienas ir ugnis at
lieka savo, paleidžiama pės
tininkai, kurie užbaigia dar
bų: išmuša arba paima be- 
laisvėn likusius priešo karei
vius. ■ ,

• Naujasai “pavasarinis už
puolimas”, kaip jį dabar pa
vardijo laikraščių korespon
dentai ir žinių agentūros, 
Arras-Lens linijoj liudija, 
kad talkininkai nori užduoti 
čia vokiečiams skaudų smū
gį, o tuo pačiu laiku neduoti 
jiems tinkamai prisirengti 
menąmojoj ’ “Hindenburgo 
linijoj” — ties St. Quentinu 
ir kitur.

Tečiaus netik Arras-Lens 
linijoj talkininkai daro už-

RIO DE JANEIRO, bal. 
10. — Santykiai tarpe Bra
zilijos ir Vokietijos intempti. 
Trūkimas diplomatinių ry
šių, sako pranešimai, neiš
vengiamas. Brazilijos užru- 
bežinių reikalų ministeris at
sakęs pasimatymų Vokieti
jos ambasadoriui. Manoma, 
Brazilijos valdžia konfis
kuosianti visus Vokietijos 
laivus, pasislėpusius tos ša
lies prieplaukose prasidėjus 
karei. Po to, be abejo, karė 
neišvengiama. Sakoma, kad 
Brazilijos valdžia dar šian
die pertrauksianti diploma
tinius ryšius su Vokietija.

DIDELĖ ANGLŲ 
PERGALĖ.

LONDONAS, bal. 10. — 
Anglų kariuomenė padarė 
tnaujų progresų. Arras apie- 
linkėje dvylikos mylių fron
te anglai kai kur pasivarė 
■nuo dviejų iki trijų mylių į 
'priekį. Anglų rankosna, be 
to, pateko 5,800 vokiečių be
laisvių. '. '

Berlinas taipgi! pripažįs
ta tų anglų laimėjimų.

nlan, E. S. Rothenberg, Dait 
Hogan, Alegrnon Lee, L. PL 
Boudin, Joe Harriman, John 
Spargo, W. Shipley, Fr. Mid* 
ney, W. Dillon, V. Berger ir 
George Spiers. Prie to išrin
kti da 2 kandidatai: G. Ben
son ir Gaviand. —

Konstituci jinin komite- 
tan išrinkta: Anna Matey. 
Minn. ; J. Kennedy, Ill. ; Sa
lomon, New York; W. T. 
Mills, Cal.; Williams, Call; 
ketterfield, Wash.; McCrie- 
lis, Iowa; Geobel, New Jer
sey; Gaylord, Wis.

Platformos komitetan iš
rinkta: Oneal, Mass.; Wil— 
lard7 Ky.; Barnard, Ohio; 
Hėmwood, Okla.; Lore, NL 
Y.; Thomas G. King, Cat; 
Patterson, M. King Utah.

Rezoliucijų komitetan. 
Prevy, O.; Pierce, D. (X; 
Clifford, 0.; Zimmermann. 
Ind.; Wilson, Pą.; Mauer. 
Gregory, .Tenn. ; 0<l;fr, Okla; 
Noąon, N. J. -

Centralinin ir keliaujam-

Iš SPECIALES SOCIALIS
TŲ PARTIJOS KON

VENCIJOS.

ST. LOUIS, bal. 10. — Drg. 
Hillquit atidarydamas posė
dį 10.20 išryto pasakė labai 
karštų, sujaudinančių pra~ 
kalbų. ",
V Jis išdėstė budus, kuriais

yer, Pa.; Tutle, Okla.; Meis
ner, Mo.; Dugat, Mich,; Ho
use, Wash.; Fenner, Mass.y ' 
Raker, Ohio; Holland, Ill; 
Beloof, Kansas.

Organizacijos komitetanr 
McDonald, Ill.; McGehe, 
Cal.; Wagenknecht, Ohio„ 
Conley, Idaho; Willis, Geor
gia ; Henry, Md.; H ouhihn, 
Okla.; Mahoney, N. Y.; Col* 
dnell, R. I. . A

sėsi ligi pačiam vakarui. Va
kare St. Louiso draugai su
rengė puikių vakarienę so
cialistų konvencijos delega-
tams
įvairus veikimo pienai.



Chicago, Ill2

STATE
BANK

avė.

Kensington Ave. 
raštininkas, 
Kensington Ave. 
kasicrius, 
Kensington Ave.

ave.
pir-

1917 METAMS.
pirmininkas,

2129 W. 21st Str. 
nutarimų sekr.,

2228 Coblenz str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 

Pins Dubick as,
/

Jonas Degutis,

VYRŲ IR MOTERŲ APšVIETOS 
DR.STfiS CICERO. IJLL. VALDYBA 
A. B. Liutkus, pirprtrtinkas, i

. 1437 So. 49th AYe.
J. Takažauskaš, pirm, pagelbininkas, 

1402 So. 48th Ct. 
M. Dobruškis, nutarimų raštininkas, 

1229 So. 50th Ct. 
J. Accris turtų raštininkas,

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

.„..i.. 1 "

JIBgi”'1? a'®- ■ ■' i ‘

A. P. Cechov bajorui

Visas j Dieduką

su atdarais langais.. Troškulys, 
kaip po silkės... Aš guliu savo 
lovoje, vartaus nuo vieno šono 
ant kilo ir visokiais budais sten- 
giousi užmigti. Už sienos, ki
tam kambaryj, nemiega J r var
tosi mano diedukas, buvusis ge
nerolas, kuris dabar gyvena pas 
mane aut loskavos duonos. 
AbuMR blusos neduoda 
bes ir abu urzgiau 
prunkščia.

ppien.,. burn is!

pradeda kosėti).

tai tu suprastum...

kovoti su

Diedukas kaltina mane dviejuo
se dušimčiuose prasižengimų, ir 
visus aš gražinu atgal - - vis lai

diedukas

Mudu taip neužmigsi

rt
F

* 
B

I .'bSpT: 
k

aš tavęs

— Died u k, 
man miegoti!

—Nekalbėk tokiu tonu! Ar 
tu žinai, su kuo tu turi reikalą! 
(Diedukas kasosi ir dar balsiau I

sti, gerbiamas pone, paskui sve
timas pačias valkioties? A? 
Vakar pulkininkas Dubanosovas 
skundėsi, e-e-e... savaitė atgal 
PHškinas... Tu jų pačias pavy- 
Itojai! Kas tau pavelijo tai da

li? Kokią tu turi teisę?
Diedukas ilgai mane kėliojo,

lekcijas: septintas prisuk 
šeimyniškas pamatas, etc.

tamstą, dieduk, - - sakau aš. 
Metavoj uosi, esu persekioja-

ko su savim negaliu padaryti. 
Visas į tamstą! Visas gerąsias 
yi>atybes paveldėjau iš tamstos... 
Nieko nepadarysi!

—Aš... aš prie svetimų pačių 
iicliudau... Išmislijaib

? O dešimts metuc

šios dešimtis metų, atsiminkite, 
tamsta pavogei iš artimo — ne 
pačią, ne šiaudinę našlę, bet su- 
žiedotinę! Atsiminkite Ninoč- 
ką!

—Aš j u k.v. apsivedžiau...
---Kur tau! Ninočka buvo 

auklėjama del šešių dešimčių 
metų senio. La gražuole butų 
gavusi puikiausį jaunuolį. Ji 
jau ir turėjo sau kavalierių. 
Bet tamsta atėjai su savo cinu 
ir pinigais, prigrąsinai tėvams ir j 
paėmei 17 metų merginą...! 
Kaip jinai verke, kuomet ėmė ' 
šliubą? O paskui su girtuokliu 
oficieriu pabėgo, kad tik išsigel
bėjus nuo tamstos... Žąsinas 
tamsta, dieduk!

—Palauk... Tai ne

butų įkirtę penkias . dešimtis 
karšių, tai tm nebūtum apiplė
šęs savo sesers Dašą... Skriau
dėjas... Kodėl tu atėmiai iš jos 
100 dešimtinių žemės?

Visas į tamstą, dieduk! Nuo 
tamstos išmokau sukti! Atme
nate, kada jus. buvote Ufimos 
gubernijoj ir...

Diedukas čiulpia lupas ir dū
sauja:

•—^Gražios vietos ten yra!
Och-och-och! Blusos vienok...

ir... į laikraščius ra

kiekvieną naktį.

žemaite.

Juodvarnis
mažų dienų atsiti 
aiškiai senatvėje

žmonių pasielgimai. Aiškiai 
stoju' akyse senovės darbeliai, 
rodos vakar užvakar lai buvo.

Iš mažo augau gana skaitlin- 
irnme būrelyįe mano sesučių ir 
broliukų. Turėjome prijaukin
tą juodvarnį. Mes, vaikai, la
bai mylėjome savo varniuką, o 
tas, užaugęs, pasidarė didelis 
nenuorama, ne tik sau lesalą ve

jos, jį pririšo. O mums vai
kams pasakė:,

-Vaikai, žiūrėkit, juodvar
nio! Lesikit, girdyki t jį, o pri
rijęs gali sau rainiai tas vagis

Dabar atsivėrė mums naujas 
darbas: kur sugriebę kokį ^us
nį duonos, pyrago, ar cukraus 
šmotelį, ar nuo mamos išprašę 
mėsos kokią plėvelę, tuojau la
kiname varniukui.

Bet vienas norim iš savo ran
kos paduoti, kitas iš savo; be- 
nešdami imame varžyties penu, 
kits kitam ir nagų traukti, niuš-

žydą m i išmetę ant žemės, su
trypiame, a 
snį pyrago , sau i 

nei varniukui 
nebetenka. Užninkame visi 
verkti, visi jaučiamės nuskriau
sti, puolame pas mamą skųs-

Mama! Petre mušasi

-Mama! Man plaukų visą 
saują Juzė- išrovė.,., o varniuko

—O tu, cukrų prarijai...
-Mama! duokš duonos... var

niukas žiojasi...
Visi skundžiamės, visi verkia

me.
Motinėlė j tiekdamos mus bars 

ir aiškins:
—Kvailiai jus, vaikai! Ko jus 

varžo ties del to paties darbo?

Kare Prieš Karę
I. W. W. 604 Skyrius apskelbė karę. Balan

džio 11 d., Seredoje, 7:30 vai. vakare, Mildos 
svetainėje ant 32-os gatvės( ant trečių lubų), 
Bridgeporte, atsibus prakalbos P. P. D. Unijos. 
Kalbėtojai kalbės temoje: “Amerikos kapitalis
tų KARĖ ir P. P. Darbininku KARĖ”, ir “Už 
ką mes, darbininkai, turime kariaut”?

Kviečiame visus darbininkus ^atsilankyti į 
šias prakalbas. L W. W. KOMITETAS.

wow# w w www w##w

besočio skilvio 
Mat, pyragą, cuk

rų grobstote, ant niekų varote, 
o tas jūsų varu i ui 
jos, taip ir žiosis...

mo Fondo. O tas mažasis stum
domas Jonukėlis butų tikriausia 
Liedavos šelpimo Fondas.

Į BIDYSIS mSTYBIHIS, BAIIUS AUT BR1ŪGEPORTO
CENTRAL MAiFACTURING DISTRICT BANK
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Visliek, mes, pamatę mazie-

Jus tam savo pa juodeliui i- 
ki snapo kemša te, o mažiukams 
— kas ka duoda?... Išalkę lak-

Musu mažasis broliukas ne- v
mylėjo įoudvarnio ir su mumis 
nesivaržė. Jis mylėjo mažus 
paukštelius: trupino duonos,
kur prigaudamas grudų ar ka
napių rylelėms, kielelėms bars
tė. Mes pykome kam jis musų 
varniuką, skriaudžia, maistą jo

varkiančiam vaikui iš nagų, la
kinome varniukui, o gardesnį 
kąsnį sau į dantis...

? lie vaikai 
lai didieji

STATE
BANK

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

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė
sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata 
rimais! .

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje:
Metams 9 rubliai; pusei metų 41z4 rub. •’ ■ •

Laiškai iš Lietuvos
Pajieškojimai giminių 

Amerikoj.

“Tėvynės” Redakįcija gavo is 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenam

žįstamiemsj. žemiau paduoda
me vardus, kam jie adresuoti.

1 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
i Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
i Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
į' Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
.i Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Į; Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrąli- 
į niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
■ and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
Įį CHICAGO’ JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
į daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ji ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau- 

goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų.

ji Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
j meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
; Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 

" mis iki 9 vai. vakare; Kalbama Lietuviškai.
f Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity).

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia- j

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORT©
W.RLAJVIS S U AUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo $3.00 Ir an- 
RŠfiiati. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auirščiau. Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, irerviAku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių Bru. kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei Vai
va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil
psta, netęsk ilgiau, o jicSkok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink?- kad mes koft- 
nam gvarantuojarn akinius ir kienkia- 
nam gerai prirenkam.

8. M; MESIROFF, Ekspertas Optikas, 
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. ~ . 
padaryti bile kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas žmonių 8. M. MESIROFF. 314» BO. MORGAN ST., CHICAGO, IUL,

fa

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

A. C. W. of America naujai 
išrinkta administracija.

Pirmininkas A. Cficpaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III.

Tie, kuriems tie laiškai priklau- .P”™- Pagelb. — P. Shvelnis, 
1442 Milwaukee Avc.

Raštininkas — G. Bložis, 
3261 So. Halsted st.

Business Ag. — P. Galskis,
1327 N. Robey St.

Iždinikas ~ G. Katilius, 
1685 (Milwaukee Avc.

Pranas A. Drukt ainis, turtu sekr. 
1601 North avc. 

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra- 

rdžia 2 vai. po piet.

so, kreipkitės į “Tėvynės” Re
daktorių V. K. Račkauską, 307 
W. 30th St., New York, N. Y. 
nurodydami laiško numerį.

551. — Apol. Jokubaitiene, iš

taucn, Kreisam SchadoSv, Post 
Poniewiez), j ieško Kaz. Jokū
baičio (723 W. 17th SI., Cbica-

552. Vladislovas Ja,šitas iš 
Romiškųjų (Kr. Janov, bei Kow- 
no), jieško Mike Danel’o (Mc-

553. - Juozas Jakas, iš Glov 
šių, nuo Vilkmergės, jieški 
Stanislovo Jako (Amsterdam

551. Teklė Jokubauskiene, 
įš Petrašunų, nuo Kauno, .įieš
ko Jono Radzevičiaus (82 Ę. 22 
Str., Bayonne, N. J.).

555. — Petron. Jakaitienė, iš 
Jotainėlių, nuo Panevėžio, jieško 
Juozapo Jakaičio (74 Grand St.,

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, Ill.
Domininkas Shatkiis, pirmininkas,.

344 E. 1161h St. 
Juozapas Velavičia, pirnn pagelb.,

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

358 " * -
Frank Jurkus, f i n.

355
Frank Shedvillas, 

34T 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pelnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F. Shcdvillo sve- 
ainėje po No. 341 Kensington Avė.

S. L. A. 212 KUOPOS 
Viršininkų pavardės ir antrašai: 

An L Trakšelis, pirmininkas ir ižd., 
164 Milwaukee Ave. 

Kaz. Paukštis, vice-pirmininkas, 
809 Park St. 

II. Labanauskas, sekretorius, ų 
819 Edward St. 

VI. Bielskis, finansų sekretorius 
566 Grand Ave.

D. Bogdanavičius, organizatorius,
51 Nc#aB SI. 

Juozas Kasputis, organizatorius 
653 Garden St. 

P. Kaminskas, iždo globėjas.
921 Jenne St.

Tad. Varanavičius, iždo globėjas, 
> 202- Hawland Ave. 

St. Balčaitis, kuopos koresp., 
29 Rice Avc.

L. M. APšVIETOS DRAUGIJOS 1 
mos KUOPOS Valdyba 1917 m.

A. Misčikaitienė, pirmininkę, 
3500 So. Emerald Ave. i 

Radzevičiūte, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot..Ave.

Ulkiulė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 Place.

E. - Šatkauskienė, iždininkė, I
3423 So< Halsted St. | 

O. Dobrovolskieųė ir
A. Pabarškienė, — kasos globėjos.

1840 So. Halsted St.,

Moralybes Išsivysimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prašinėjo 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- 
lybės išsivystymą.

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

ii

Chicago, Ill.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

ni.

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys /‘Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos, 
na 10c.

Rai

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street - •- Chicago, Ill

556. — Jurgis Jankauskas, iš 
Liubavo, j ieško Prano Jankaus-

Rašo: “Prašom pagelbėti, ba 
mums bėda. Duktė Petronėle 
šeši mėnesiai kaip Įnirę,”

557. — Ignas Jankauskas, iš 
Sloveneų, nuo Vasiliškių, Gar
dino gub., jieško Marijos Jans- 
kauskiutės (716 W. Madison St.

‘ TAUTIŠKA DR-ST® MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Administracija 1917 metams: 

Danį. Užgalis, prezidentas,
312 E Kensington avc. 

Vlad. Markauskisf, vicc-prezidentas, 
355 Kensington avė. 

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 Kensington 

Anti Bertąsias, finansų rast.,
128 Kensington 

Ant. Enzbigęlis, kasicrius,
352 Kensington

Dr-stčs susirinkimai laikomi 
mą pelnyčių kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shadvilla svet., 
po No 341 Kensington avė. Naujiai 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 metų amžiaus moka $1., nuo 
30 iki 35 m. — $2;, nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šitas papigihimas tik 1917 me
tais įstojantiems. - Valdyba.

SERGANTI ŽMONES
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 tvirtus ir 
sveikas.

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

FRANK MILIUS,
4545 So. Honore St., 1-mas augštas, 

Chicago. (apg.)

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

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

Kaina 15c.

— Karolis Jaseviče,558.
Kauno (13 Garde str.), jieško 
Jurgio Malinausko (Box 539, 
Lincoln, N. H.).

559. — Ona Jocius, iš Girkal
nio, nuo Raseinių, jieško Vikto-

pERB. Naujienų skai- 
j tytojos ir skaityto- 
> jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas,- kurios skelbiasi 
Naujienose.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

pernaL
560. —

Kirkti uų, 
Povylo

Cedar Rapids, Mich.).. Rašo: 
“Tėvas ir brolis Petrus mirė

Grasikla Juodviršis, iš 
nuo Panevėžio, jieško 
Juodviršio 
.. Box 51

— Pagalios Washingtonas 
įgavo smulkų pranešimą apie 
paskandinimą Su v. Valstijų 
apginklaus pirkljbinio laivo 
Aztec. Pranešimas 

!kad žuvusių skaičius
29 žmones.

1 jt . AaL

sako, 
siekia

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 tuo jaus.
•lis gydo 'tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODUS išgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingu! kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatiš- 
kns ligas, kaip tai Užnuodijimą Kraujo,'' Štrictury. Pulia- 
vimą, žudymu, Švaros, Nutekėjimų, Nuntojimą spėkos, Hė- 
morrhoidus. Silpnų Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikrą Importuotą f? fl Q14
Prof. Ehrlkh’o O V O-<7 i4!

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylarogdo, Serums, Bacterins ir tt., kurie paro
do pozityvifikas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo.
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite su Dr. Whitney 
lai atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio į Sveikatą, Stiprumą ir Laiinf. Pasi
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
PR. WHITNEY, 505 S. State Gatvė, Kamp. Congress, Chicago, Ill, 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEbfiLIOMIS nuo 10 iki 2.

ĮJARBAS;
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto- 

Tai užimantis romanas, kuris

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

<r

1840 So. Halsted St Chicago, Ill.
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Kodėl YraAmerikos Kas išganys Liaudį?
CICERO, ILI

<$>

Gliudi-LrudiROCKFORD, ILI

sumo

Ar Jus

mis
no re

CICERO, ILI

m ai

Ši yra Jūsų proga dabar!
ROSELAND

NEWARK, N. J

X. Mockaus prakalbos 
kunigu pastangos su
varžyti laisves žodį.

lo Į)ra rijęs, 
ponas vis Ii 
to valdvbon

savo mėnesini

Prie to turiu pažymėli 
Neiwarko guzikų darbi ui n 1 
nesenai susiorganizavo i

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASDIE, 9 ryto iki 8 vak. 

NEDĖLIOMj 9:30 iki 1 po piet

Nors tai ką tik įsistei 
>a, bet susirinkimai) at 
nažas moterų ir merge

VISI uz 

tai be 

laimes.

cha i ir k t.
Pabaigoj kalbos antro 

ro kalbėtojas užklausė:

tai da 
Ame

rican Federation of Labor uniją

centran $85., gi turį būti - ] 
aukavo centran $5.00.

* žvaigždute

minia atbunda 
laikraščius ir 
kunigai užgit 
“smerlelnų griekų 
pradeda s 
darni kun 
gas buvo

gi nori 
įlinkai 
visgi nenoyi pripažinti, o darbi
ninkai nutarė negrįžt į darbą 
kol nepripažins unijos. Jeigu

išpildyti. Streikas tęsiasi, jau 
penkes savaites, bet kuri puse 
laimes —- sunku pasakyti 
džioj streiko, kol

Prieš pačto ofisą.

Chicago, Illinois

ciojami.

Tą suprato jau visų šalių dar 
liininkai ir 
skriaudikus ir priespaudoj us, 
versdami velniop jų sostus sykiu 
su dvasiškuos biznių.

Velykines Buvęs.

jų išrinktas. Dabar pajutai 
kad'žmones Įpykę ant republiko 
nu, tai tu savo galvų guldai ik 
“citizenus.“ O kailelis tavo pa
siliko, tas pats. **

Vargšas kapitalistų pastumdė 
lis smuko nuo mus, kai šuo imti

Priėmimo Valandos 
Ncdėlioinis nuo 10

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

Visi klausėsi ausis ištempę, c 
klerikalai’ net kaklus ištempda
vo, kad rik geriau suprast. Jv 
prisirinko pilna, net ir vyčių ge
nerolas su savo armija... Ir Iii 
ačiu geram išgarsinimui bažny
čioj per pamokslus.

Pavojinga
Turėti Apsunkintas Nosis

Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų
Amžių Bėgyje. "
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.

Ta patį vakarų ir toj pačioj 
vietoj laike savo pirmų susirin
kami ir naujoji Lietuvių Mote-

dienų, reikalaudami didesnes 
mokes ties ir, kad pripažintų u- 
nijų. Tokių darbininkų rėikjv 
Javiniu bosai griežtai atsisakė

Publi kai prakalbos labai pati- 
o, per abu vakaru atsilankė 
augiau kaip 600 ypatų ir lite- 
i taros parduota daugiau kaip 
ž 37 dol.l Kožnas žmogelis ar

sveikatų.
Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Mcdikali-

Na u j ienų Bendrovės 
ir abclnai darbštus žmogus 
jaunavede puiki dainininkė.

Laimingos 
myniškam 
džiais link

turėjo daugiau energijos, smar
kiau pikietavo —- matėsi ant jų 
Veidų linksma šypsą ir rodėsi, 
kadi toji šypsą pasiliks ant visa
dos pas juos. Bet dabar matos

sąvo sveikatos stovi globoti atsa- 
Tokiam, kurs gali suteikti jums 
trumpiausią laiką. .Jeigu po at- 
š atrasiu kad aš negaliu jus iŠ- 

ieigu aš atrasiu,

štai pagarsi n toj dienoj, ba
landžio 3. pasirodė kalbėtojas ii 
ant paskirto laiko žmonių pri
sigrūdo pilna 
Club svetainė 
grindų i 
goj savo 
Joniais 
deliais.

veninio neleidžia darbininkams 
būti, ilgai be darbo — priverčia 
eiti į kitas dirbtuves j ieškoti 
darbo. Taip didžiuma streikie- 
rių išsiskirstė, o likusi mažuma 
nupuolė dvasioje ir kįla x abejo

du vakaru tos išpažinties, mat 
Mockus davė išrišimų visiems, 
kuris lik užsimokėjo už sėdynę

Gerb. Redakcija 
nų n r. 79 koresponden’cijdjc 
Roseland pasakyta^ kad L.

DK. B. M. ROSS, 3S 
Monroe Si.,..........
506 ir.507 Crilly Bid 
Silpni, nervuoti 
giŠki ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį 
ištiki m ą speci a 1 i stą.
Ofiso Valandos: kasdien 
dėlioniis: 10 v. ryto iki 1 
Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7

užtektinai pašalpos. O jeigu 
dar streikas tęstųsi ilgai, tai 
priscis kreipties į Amerikos vi
suomene,, kariC pa remtų streikie- 
rius aukoms v kiek kas galės; 
noi*s pašalpa ir dabar butų rei
kalinga, bet, kol-kas dar mano
mu laukti. Reikalui esant, aš 
manau, kad visuomene parems 
streikicrius ir padės jiems iško
voti geresnį kąsnį duonos. Vi
si žino koks ^larbininkų’gyveni
mas dabartiniu laiku ir kokiuo 
bildu galima pagerinti darbinin-

po I vai. Kalbėjo iš biblijos ir 
pasakojo kaip Romos Irusio a- 
gen ta irk įmigai visokiais budais 
stengiasi jo prakalbas ardyt, jį

taip jie kariauja prieš visa pra
kilnų ir naudingų (larbo žmonių 
reikalų. Ret matyt ir iš tų pra
kalbų, kad ir tamsioji žmonių 

pradeda skaityt 
nygas, kurias 

i, baugindami 
žmonės

nano gydymą ir atminkit, 
uno mano ligonių aš turiu 
•gzaminuoju kraują ir ila- 
<s jums pageidaujamas pa- 
’ aš užkviečiu atsilankyti į

Kviečiame atsilank\ Ii.

Kovo 4 d. SLA. 191 kp. se 
krelorius ir organizatorius - 
Kaz. Kairys vedė gerai cice 
riečiams žinomų ir atsižymėju 
šia savo darbštumu p-lę Ane 
liūtę Kiški ulę, kuri taipgi pri 
klauso prie SLA. ir prie 138 L

gyventojai žino, kaip :
trečiu kartu kailį mainai 
nai dar sciles teškinai už repu-
bbkonus dėlto kad republikonai

girdėjom atvyks čia apie J/ die
nų šio mėnesio. Visi Cicero’s 
lietuviai laukia to“ svečio, kuris, 
be abejo, ras ka-nors gero ir

ir JUS 
norit, kad aš dar atvažiuočiau 
kalbėt kada nors paskui, jeigu 
sveikata ir aplinkybės pavelys? 
Publika vienbalsiai nutarė, kad 
dar atvažiuotų, kuomet lik ga

rnio 9 v. ryto iki 4 v. po pietų, Ne- 
v. dieną. Taipgi Pancdčlio, Seredos 

iki 8 v. vakare.

Mano pirmyste pasekmingo gydymo 
yra geresne negu visų kitų 
studijavimą; tuo laiku aš* 
dau 
rinkinį mašinų, kurios parode ir suteikė pasekmes. Jeigu 
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite j mano raštinę 
rodyti jums, kaip lengvai aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi 

kančiom gydytojui 
pastovias pasekmes 
sargaus apžiurėjimo 
gyd\t, aš laij) jums pasakysiu

Ii but išgydyta,
y«hmą jus busite ant kelio

uogos.
Mockus praneša, kad jis da 

bar negalįs atvažiuot, o pribu 
siųs kiek vėliaus, l 
pasilikt Waukegan 
teismo.

Po kiek laiko pasklįsta antri 
plakatai, kad kun. Mockus jau 
kalbės už kelelos dienų Rock- 
forde. Visi sukruto, laukia; 
kunigas ii 
koslumicrius nepatrotinus. Tat 
vėl prasideda smarki mobiliza
cija: barabonas ir triubos šauk- 

sakyklos prie Dievo, 
kilų dvasių; visokius 

manievrijs išdarė; ir vėl siuntė 
pasiuntinius prie majoro, bei jų 
visos pastangos susmuko ir vai
siai nebepasirodė. Užtai reikia 
dčkuoli L. Sūnų ir Dūki erų De
jos prakalbų surengimo komisi
jai, kuri pasekmingai, be didžių 
expensu atmušė priešų a.lakas.

Taip lai kariauja dvasiškija 
prieš žodžio laisve, anšvieta:

galutinai ar ne.
Nors darbininkams priseina 

praleist velykas ir linksmąjį pa
vasarį liūdnose aplinkybėse, bet 
darbdaviai irgi pusėtinai susirū
pinę, kadangi per penkes savai
tes laiko dirbtuves buvo beveik 
tuščios — niekas nedirba. Jei 
į nekurias dirbtuves prisivarė 
streiklaužių, bet mažai išlošė, o 
nuostolių pridaro nemažai.

Streiko laike buvo areštuota 
apie 20 streikiėriu 
lietuvių ir lenkų 
gingiau kovoja..

Kompanijos žada pakelti rei 
kalaujamų mokestį ir išvaryt 
streiklaužius iš dirbtuvių. Taip 

kad visi senieji darbi

Patarimai Dykai 
f JI Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- 
j damas j rankas naujų ir nepatyrusių

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

-% pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 

wi jas specialistas Chicagojc.
Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada

ryti gero diagnozę ir užrašyt sąžiuingą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ii’ pamatys ligonius savo akimis.

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphitiu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

kart aš jums pasakysiu ar j 
gydytas.

Jus nesuagišile nuo darbo arba nuo savo paprastų 
aš niekuomet ne operuoju, visi girdymai 
savo' Jabaratoriją ir Vaistų skyrių, čia 
pimą. Aš ne spėlioji!, bet surandu jūsų 
sėkmes į kaip galima trumpiausią laiką, 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbjijim

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 tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia„daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių. •
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 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.

m si, 
negulima ne aprašyti, 

(Maudydami, ap- 
iiusėdi: juokiasi

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

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

Jeigu mes laikysimės 
viena, vienas už visus, 
abejonės darbininkai 
Kur darbininku vienybe <• 
galybe. A. G. Guzikutis

moteris prieina ir perka pridur
dami: “nors kunigėlis :r neduos 
išrišimo, betgi perskaitysiu tą 
knygelę.“ Apgailėtina, kad pri
truko tokių knygelių kaip Dva- 

Maco-

Tel. Droyer 7141

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVVS OEHTISH

VaUnios: nuo I ryto t 
NadMiomh paflal wtartafe

4712 So. Ashland Avo»
arti 474ob fląirSs, 4

ų chroniškų ligų vyrų ir moterų 
> Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano special) 
pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura- 

alį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
jus gydė kiti ir ne* 
ir leiskite man pa-

Kuomet kun. Mockus 
pribut kalbėt sausio 2.‘ 
virtinis, dūšių ganytojai 
bilizavo armiją aklų ( 
kurios, klausydamos jo koman
dos, gabeno amuniciją: supuvu
sius kiaušinius, kalbinb kitas 
stot į armiją ir rinko vardus, 
pavardes kad pasiuntus majorui, 
ic’pnt jis uždrausiu bedieviems 
rengi prakalbas. Pats, avikir
pis, išrinko komi Irta, suside
dantį iš klerikalų ir pasiuntė 
prie majoro su “pranešimu”, 
kad atsilanko negeistinas kon
kurentas ųiums visiems. Ret jų 
nastandos nuėjo ant šuns uo-

per visa vakarą. Pabaigoj kal
bėtojas užklausė publikos: ar 
jus norit, kad aš dar vieną va
karą kalbėčiau? Vienbalsiai nu
balsavo kad1 kalbėtų dar antra 
vakarą, bal. -1 d. (

Ant rytojaus oras persimainė

Nebūk suvadžiotas!
Alminkitc, kuomet jus pamatysite mane raštinėje 

•i1?? ųcvadysite paprastu gydytojų. Aš turiu pagar
sėjusį vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
likėjiinu ir pasisakytų man savi) keblumus savo pri
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami- 
naciją, vartodamas savo galingą X-Rav mašina: tuo-

kloties jūsų šei 
gyvenimui šilais žo 

Best Man

kol, galų galy, mums jau misi 
bodo jo lindimas 
pasakėm jam, ką 
me:

Ar jus turite skausmą 
virš dešinės akies, virš kai- 

ASBBž * rčs akies, skausmus skersai 
LIL• r_irnM pryšakyje galvos? Ar greit 

pagaunat šaltį, ar jus labai 
- L Čiauddėjate ? Ar čiaudėjate 

?yiki tol, kol apsvaigstate ? Ar 
Ml )>irma viena o vėliau kita

&ny**P*dė užsikemša? Ar va- 
jums iš nosies? Ar jus 

Dr. F. O.-Carter pj-arandaet uoslę? Ar pri- 
šašta jusi) nosis? Ar miegate atvira burna? 
Ar išdžiūsta jums gerklė, ar pridulka j ims ge
rklė? Ar kutena jums gerklę, kaip butų plau
kas gerklėje? Ar jums varva j gerklę? Ar vi
suomet valote gerklę? Ar jus turite nenatū
ralius garsus ausyse? Ar tie garsai yra kaipo 
garo išbėginiai arba vandens puolimai? Ar 
jųsų ausjs jaučiasi it butų užkimusios? Ar 
sukietėja vaškas jųsų ausyse? Ar teka jos?

Ar jus turite .skausmą krutinėję? Ar jus tu
rite skauhmų krutinės kauluose? Ar jus jau
čiate diegimus šonuose? Ar jus jaučiat skau
dėjimą )>ečiuose? Ar jus turte nuolatinį ko
sulį? Ar jus spjaunate tiršta pilka medega? 
Ar spjaudote gelsva materija? Ar spjaudote 
tamsiai ruda, apaugusia medega?

£ie yra skarbųs klausimai atsakyti jums. 
Viena, jie reiškia susikrėtimą darbe ausyse 
ir gerklės. Antra, jie reiškia ligą, kuri paei
na nuo nrrsie.sir gerklės į ausų dūdeles, ir šis 
atima jums girdėjimą. Kitaip jie reiškia ligą, 
kuri prasideda kaipo šaltis nosyje r gerklėje, 
bet kuri pereina į gerklę ir plaučių dūdeles. 
Liga žemesniame perėjime oro pagamina 
skaudančias vietas. Tai r apriežnsčia skau
dėjimo krutinės ir kosulio, kuris atneša mede- 
gą atmestą nuo skaudančių vietų. Tose skau- 
danliose vietose randasi perai džiovos ir 
pneumonijos, kurie įeina į plaučius ir yra 
priežasčia pneumonijos ir džiovos. Jeigu tik 
jus turte bent vieną apsireiškimą tos ligos, 
syje, jus turite pasirūpinti tuojaus prašalnt. 
Jegluu to nepaisysite, apkurtimas ir džiova 
tuojaus pas jus apsireikš.

Mano spciališkumas paliuosuoja užsikimšu
sias nosis, gydo kurtumr ir triukšmą nosyse 
ir gydau skaudamas Vietas' kvėpavimo dūdelė
se. Aš praleidau trisdešimts metų studijuo
damas geriausią gydymo bųdą. Aš galiu pa- 
liuosuoti nosis be išpjovimo kaulų iš nosies, 
tokiu budu pasilieka nosyse tie svarbus sudė
jimai, kurie yra gamtos sutverti perkošimui 
oro nuo dulkių ir perų. '

.Jeigu jus kenčiate nuo apsunkintų nosų, 
sergančių nosų arba apkarstate, arba turite 
užimą galvoje arba dusulį, gerklės uždegimą, 
čiaudėjimą arba krutinės skaudėjimą, man bu
tų malonu, kad jus atsilankytut į mano ofisą.

kad jus
kad greit pradėjus mano 
į sveikatą.

pareigų kuomet jus paimsite
■ jjgv.a'j priimami. Del parauk 

iš suteikiu visus reikalingus vaisius ir is 
tikrą ligą.ir užrašau gydymą, kuris šulei 
Kiekvienas ligonis apžiurimas ypatiškai i 

panirimai dykai

Prof. Doctor Boyd 
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET

sirinkinią lam. ir Gucl|g.*svetai- 
svarstyta įvairus 
kita ko, nutarta 
rermti prakalbas

didžiulė Moose 
Pasirodė ant pa-

• kun. Mockus. Įžan- 
kalbos pasveikino, ma- 

kunigų vartojamais žo* 
o publika pųiėmė gar- 
aplodisinc'iitais ir juo- 

a lai ir davė, ir kur (luo
teli tinka; publika juokiasi.

Cicero miesto vadinamame
Grant Works d:strikte yra 40 v
karčiamų, 36 valgomųjų daiktų 
sankrovos jų tarpe viena lie
tuvių kooperatyve sankrova, —• 
8 rūbu ir avalines sankrovos, 3 c
vaistinės, 2 geležinių daiktų san- 
korvi ir 3 bažnyčios.✓

Visa tai randasi plote septy- 
keturiu blo- c.

J. Aceris.

♦ <-z '' u i n n
T J 1 k
V PROF. DOCTOR COATES 1X » r jį

Beturčiai taipgi ateina pas mane iš E 
W visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 4 
2* aš esmi Cxpertas specialistas Jie fl 
B realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, J 
v aš galiu tą atlikti. Negaišuok- ir žiu- 4 
Q rėk, kuomet^ jųsų sveikata ir stipru- 5 
imas nyksta, kuomct£jųs turite ją savo £ 

ranTj's^ Jeigu jus atsilankysite pas j 
jt, m; į laiką. Aš gydysiu jus teisingai, j 
A sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir B 

sugrąžinsiu jus į sveikatą j trumpiau- « 
A sj laiką, ir už mažiausią mokestį del u 
y sumanaus ir pasekmingo patarnavimo^. 
X Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
V gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, *į 
A vėliausiomis metodomis ir už pigiausią fi 
j, mokesti del sumanaus patarnavimo ir »J< 
A pasekmingo gydymo.
? PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS Z 
A DYKAI

i PROF. DR. COATES | 
S 430 So. State St., 2-ras augštas, a 
ft Prieš Siegel Cooper and Co.

• Rinkimu dicnojt 
socialistų partijos 
balsuojamųjų vietų prižiūrėto
jai (LH)ome savo darbą, kapita
listu bernams tatai baisiai ne- 
patiko. Tūlas K. š., “citizenų“ 

ididatas, dargi drįso 
mus kabinčties, buk 

mes neesą sios šalies piliečiai, o 
turį drąsos prisisegę socialistų 
ženklelius “vačyti” juos, citize-

914 Pagerintas 606
Be skausmo, be peilio

So. Dearborn St, Kampas
..............Chicago, BL

. Imk elev. ant 5-to augšto. 
sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka efier-

Apkurtote
Aš ššradau gydymą nuo triukšmo galvoje ir 

apkurtimo ir paliuosuoju ausis, ką aš skaitau 
labai svarbiu. Mano’ išradimas nereikalauja 
leisti j ausis dūdų, matavimas kurių pasirodė 
nereikalingu, skaudančiu, ir vietoj išgydymo 
Ilgų, tankiai toliai nustūmė j ausis toliau.

“ VYRAImane W I I Iff 11 dysiu

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ■

Balandžio trečioji jau praėjo. 
Cicero miesto tarybon išrinkta 
vėl visi kapitalistų bernai - - re
publikonai, demokratai ir “ci- 
tizenai.“ Taigi ačiu darbininkų 
aklumui, už savo vienos dienos 
pasivažinėjimą politikierių auto
mobiliuose drauge su kapitalis
tų bernais, už gauta saliuiie pa
mazgų stikluka ir už smirdan
čius cigarus jie išsibalsavo sau 
lupikus ir kapitalistiškus paplė- 
sailus. All right, aklimaros, su
sodinote kapitalistų bernus ve
žiman, padavūte jiems vadeles ir 
botagus rankon, tai dabar ir vež
kite juos tų kapitalistų tarnau
tojų papliekiami.

vėl prasideda kalba, 
pilvus susiėmus kad 
kad ploj 
net ir katalil 
siaša rodami

' ' ‘ 't?'2 ♦' '-H*
čv.--: . ' ■ v*.:.. •' 'f ; e ■ ' Kt 'J i J *
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Skaitytojų 
Balsai.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

Kur taiko!
Kokiu tikslu Suv. Valsti

jos stoja i karę?
Mes apie šita klausima e- 

same jau daug rašę. Bet in- 
domių dalykų apie tai tenka 
išgirsti ir kapitalistų spau
doje.

Chicagos “Tribune”, pa v., 
kuri labai uoliai agitavo už 
karę, sako, kad Suv. Valsti
jos stoja į karę, kad apsisau
gojus nuo užpuolimo.

Tas užpuolimas grūmojąs 
iš Vokietijos pusės.

Vokietija, mat, griežia 
dantį ant Suv. Valstijų už 
tai, kad šios šelpė amunici
ja ir maistu talkininkų šalis. 
Jei ne Suv. Valstijų parama, 
tai Vokietija senai butų su
ku lūs savo priešus.

Iš karės Vokietija gali iš
eit pergalėtoja. Anglijos li
kimas netikras. Kolkas ji 
dar tebeviešpatauja ant ju
rų, bet jeigu ji butų sumuš
ta. tai Vokietija padiktuotų 

•jai tokias sąlygas, kurios pa
naikintų Anglijos viešpata
vimą ant jurų. Anglijos lai
vynas tuomet nebegintų A- 
merikos nuo vokiečių užpuo
limo. Ir Vokietija po karės 
atkeršintų Suv. Valstijoms, 
už ką jos rėmė karės laiku 
talkininkus.

Taigi Suv. Valstijos turi 
neduot Vokietijai pergalėt 
Angliją. Tuo tikslu jos ir 
prisidėjo prie talkininkų.

Kaip matom, šitame “Tri- 
bune’os” aiškinime nedaug 
tėra vietos kalboms apie 
“žmoniškumo”, “laisvės” ir 
“teisių” gynimą. Dalykas ei
na ne apie žmoniškumą, lai
svę ir teises, o tik apie biznio 
politiką.

Biznio reikalai pastatė 
Suv. Valstijas į antagonizmą 
(priešingumą) su Vokietija. 
O tas antagonizmas verčia 
dabar jas apsižiurėt, kad a- 
teityje šaliai nereikėtų nu
kentėti už tuos pelnus, ku
riuos apturėjo Morganas, 
Schwabas ir kiti milionie- 
riai, pardavinėjantįs talki
ninkams amuniciją ir mais
tą.

Iš antros pusės, Vokietijos 
kapitalistų spauda nurodo 
kitą kitą priešą, kurio bijąsi 
Suv. Valstijų ponai, — Ja
poniją.

Ši šalis labai sustiprėjo 
karės laiku. Ji kaip tinka
ma šeimyninkauja dabar Ki
nijoje. Suv. Valstijos neį
stengia tam pasipriešinti, 
kadangi jos neturi pakanka
mai galingo laivyno ir armi

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

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

Outside Chicago, by fnail, one
year ....................... $6.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

jos. Paskelbusios karę Vo
kietijai, Suv. Valstijos, pri
rengs savo jiegas, kad galė
jus paskui užpulti ant Japo
nijos.

Prie to reikėtų pridėti dar 
ir trečią “priešą”—Mexiką- 
ši respublika guli čia-pat po 
šonu ir kolkas ji dar nėra 
taip susitvarkius, kad pajie- 
gtų atsispirt prieš tokią di
delę valstybę, kaip Suv. Val
stijos. Musų kapitalo mag
natai todėl senai rįja seilę, 
žiūrėdami į Mexiką. Tik 
jiems vargšams dar trūksta 
geros kariuomenės. Karė 
s u Vokietija ir bus proga to
kią kariuomenę įsigyti Suv. 
Valstijų ponams.

Tokia šiandie yra valsty
bių politika. Jai kelią rodo 
stambiojo biznio reikalai. O 
tasai biznis yra didelis aky- 
plėša.

KAS SU JUMIS DRAUGĖS?

Kaizerio 
prižadai.

Vokietijos kaizeriui ries
ta. Ir dėlto, kad jam riesta, 
tai jisai ėmė gerinties žmo
nėms.

Kaizeris padarė žmonėms 
“velykini prezentą”, paskel
bdamas paliepimą kancleriui 
prirengt Įstatymą, kuris su
teiks daugiaus teisių ir lais
vės Prūsijos gyventojams. 
Tuo įstatymu busianti pa
naikinta triklesinė rinkimų 
sistema, pagal kurią iki šiol 
į Prūsijos “parlamentą” pa
tekdavo beveik tik dvarinin
kų ir kapitalistų atstovai. 
Vieton dabartinės rinkimų 
■tvarkos busiąs įvestas “slap
tas” ir “tiesus” balsavimas.

Bet kaizeris nori, kad ši
ta reforma butų įvykinta 
tiktai po karės. Dabar esąs 
nepatogus tokiam darbui lai
kas, kadangi tokio svarbaus 

i įstatymo svarstymas iššauk
tų ginčų ir susilpnintų šalies 
vienybę, kuri esanti reikalin
ga karėje, ir kadangi toje 
naujoje reformoje, iki karė 
nepasibaigs, negalėtų daly
vauti kareiviai. Tik ar Prū
sijos žmonės bus labai paten
kinti šitais velykiniais priža
dais? Jie reikalauja refor
mų tuojaus, ir jie reikalau
ja daug daugiau, negu jiems 
siūlo kaizeris. Jie nori, kad 
Prūsijos parlamentas butų 
renkamas visuotinu ir lygiu, 
balsavimu, — ko kaizerio 
laiškas visai nemini; jie no
ri, kad parlamentas turėtų 
daugiau galios, kaip pildo
moji valdžia ^ministerial); 
jiems, pagalios, įkyrėjo ap-

skritai junkerių (dvarinin
kų) klesos ir karaliaus vieš
patavimas.

Prūsijos žmonės jau dau-{ 
gelį kartų yra patyrę, kad 
jų karaliai begėdiškiausiu 
budu laužo savo žodį, kaip 
tik jiems pavyksta numal
šint savo “mylimų pavaldi
nių” piktumų. Todėl šis kai
zerio paskelbimas vargiai 
suklaidins juos.

Nežinia dar, kokį įspūdį 
padarė į Prūsijos žmones A- 
merikos karės pasklebimas. 
Jeigu jie perdaug nenusi-

tai kad jau patriotai kapitalo no
ri kargs ir priverstino kareiviavi 
mo, aš mobilizuočiau visus tuos 
patriotus, kur turi nemažiau 
kaip 100 tūkstančių dolerių tur
to.

• • “*

Europiečiai, atkeliavę Ameri
kon, prakaitų liedami ir vos
duonos kąsniui užsidirbdami pa
stalė augščiausius nuirus ir-
......   I    .  .M...—    - fc.

Atsakymas Lietuviui Liuteronui
(Pabaiga)

gando, tai kaizerio prižadai 
nenuramins jų.

Jan antra savadtė, kaip šita
me mieste ir jau teko būti trijo
se praklabosc: vienos buvo su
rengtos “Vyrų Draugiško ir Pa- 
šalpinio Kliubo; antros LSS. 4 
kp. ir trečios L. S. J. Lygos 1 
kp. Virš paminėtose dvejose 
prakalbose ne buvo matyt nei 
vienos merginos, tarytum, Chi
cago j jų visai nesirastų. Pas
kutinėse LSJ. Lygos 1 kp. pra
kalbose, kurios buvo rengia
mos tuo liksiu, kad plačiai iš
aiškinus žmonėms dabartinę iš
kilusia Rusijoj revoliuciją ir 
nuvertimų caro Mikes, buvo ir 
keletą merginų. Kaip matote 
pastarosios prakalbos buvo ga
na svarbios kaip darbininkams, 
taip ir darbininkėms, nežiūrint 
kas jį nebūtų — vedusi moteris 
ar mergiųa. Apie prakalbų tu
rinį nekalbėsiu — tik pastebė
siu, kad apie 400 buvo žmonių, 
na ir tarp taip skaitlingos pub- "IT likos radosi ir keletas mergi
nų.

Dabar kįla klauimas, argi jau 
Chicago j c tarp 50,000 lietuvių 
gyve tuoju tesiranda tik keletas 
merginų. Man rodosi, kad ne. 
Jų yra nemažai, tik nežinia, kur 
jos tupi užsidariusios ir kodėl 
neina į viešąjį gyvenimą. Vis
gi reikia stebėties, kodlel musų 
sesutės dar ncbąndo prasikrap- 
štyti sau akis ir apsidairyt, kas 
djarosi pasaulyj, kame ’ tam 
priežastis? Argi jums, drau
gės, neatidarė akių Europos bau 
šiaušia karčj, ir ar ne kenčia ten 
jūsų sesutes didžiausį vargą ir 
skurdą, ir tūkstančiams sesučių 
žvėriški kareiviai sunaikino ne
kaltybę, užkresdami jąs įvai
rioms lygomis. Rodosi, mums 
jau nebereikia j ieškoti anąpus 
vandenyno karės baisenybių, 
nes jau čia tas-pats įvyks. 
Kaip laikraščiai praneša, sena
tas priėmė karės rezoliuciją ir 
ryt ar po ryt gauja kapitalistiš
kų žmogėdų pradės lakt darbi
ninkų kraują.

Ir mes darbininkai ir darbi
ninkės lygiai tuo paties susilau
ksime čia, Amerikoj, kaip susi
laukė Europos darbininkai. 
Bet musų sesės to nemato ir gal 
joms rodosi, kad tas viskas — 
tai tik sapnas. Ne, sesutės, pa
liauki t taip mąsčiusios ir eikite 
ten, kur musų draugai nuodug
niai išaiškina tuos visus išnau
dojimus ir darbininkų žudy
mus. Mums tik gali atsiverti 
per pasaulio siurbikų uždarytas 
akis, skaitant darbininkišką li
teratūrą ir lankant socialistiškas 
prakalbas. S. Pašulnietis.

SKAITYTOJŲ PASTABOS.

Rusijos žmonės pasirodė tik
ri patriotai. Tėvynės labui jie 
nuvertė savo valdonus nuo sos
tą.

Kadangi užėjo daugybė 
tokių permainų šioj šalyj ir 
Europoj, kurios užima ir 
mano veik visą atidą ir lai
kraščio skiltis, tai butų pra
sižengimu toliau užimt vie
tą laikraštyj diskusijoms a- 
pie tikėjimus ir trukdyti 
skaitytojų atidą, todėl šis 
mano atsakymas bus pasku
tinis. P-as L. L. tiek daug 
primalė, kad atsakymui rei
kėtų pašvęsti kokį pusmetį, 
vienok -jo argumentai tiek 
menki' ir vietomis vaikiški, 
jog neužsimoka laiko gaišin
ti taip svarbiame gyvenimo 
momente. Daleiskime, -jis 
vienoj vietoj giriasi buvęs 
tokis herojus, jog ėjęs nak
čia Lietuvoj tomis vietomis, 
kurios katalikų buvusios pa
skelbtos velnių apgyvento
mis, ir jam velniai nepasiro
dė. Jis tiki, jog velnias yra 
tik nesivalkioja visur. Tai
gi kada žmogus net į vaikiš
kumus leidžiasi ir da vieto
mis nuduoda nesuprantąs, 
ką aš rašau, nes vis prikai
šioja,'buk aš ginu Romos ka
talikus, tuomet su juo kal- 
bėties sunku. Jeigu “Nau
jienos” duos jam vietos, lai 
jis sau sveikas giria savo ti
kėjimą, aiškina apie savo pa
rapijų tvarką, Liuterio ka
tekizmus, bibliją ir kitką. Aš 
(neturiu laiko ir noro ginčy- 
ities su žmogumi, kuris yra 
užinteresuotas savo tikėjimu 
ir kalba ne faktais, ne savo 
argumentais, o vis kitų žmo
nių išsireiškimais apie Liu
terį, bibliją ir kitką. Liute- 
ronizmas yra ta pati katali
kystė, tik reformuota, jis y- 
ra ta pati krikščionybė, kuri 
su visom savo sektom atsi
žymėjo visame pasaulyj ban- 
tnkrutu doroj, civilizacijoj ir 
abelnai progrese. Net p. L. 
L. garbinamoji Vokietija 
šioj karėj atsižymėjo visu 
žvėriškumu ir egoistiškumu. 
Tie neva apšviestieji vokie
čiai eina skersties už kaize
rio reikalus. Rusijos žmo
nės, kuriuos gana išbiauro- 
jo p. L. L., pasirodė atsibun- 
dą greičiau link savo reikalų 
ir jau spėjo prašalinti mo- 
narchišką valdžią, kada “ap- 
švestieji” vokiečiai da ne
bando to daryt. Bet tokia 
mano kalba butų lygi p. L. 
L. neva argumentams, todėl 
aš negaliu kaltint vokiečių, 
bet tik nurodau faktą, jog ir 
Vokietijos liuteronai nepa
sirodo geriau savo reikalus 
suprantą, negu Rusijos žmo
nės arba ir tūlų kitų šalių 
gyventojai. Tik tam p. L. 
L. gali pasakoti apie Vokie
tijos gyventojų geroves, ku
ris nėra buvęs Vokietijoj ir 
nėra matęs skurdo, kurfe 
tarp darbininkų ir mažų ūki
ninkų yra nemažesnis, jeigu 
nedidesnis, kaip ir Rusijoj 
bei kitur. Vokietijos gyven
tojai yra mokesčiais apkrau
ti daugiau, negu kitose ša- 
lyse. ,

Pažvelgus g| į jų morališ
ką jį ir sveikatą stovį; reikia 

Jeigu aš bučiau prezidentas, baisėties. Girtybė vargiai

sukrovė milžiniškus turtus mili
jonieriams. Amerikiečiai už tai 
nori važiuoti Europon žmonių 
žudyti ir turtų naikinti.

r • •
Petrogrado policija atkakliai 

gynėsi ir senųjų valdžių gynė 
nuo revoliucijonierių kad išsi
saugojus nuo apkasų, kurias vo
kiečių kulkos siekia.

D. Priešas.

bent kur taip išsiplėtojusi, 
kaip Vokietijoj. Kas tveria 
pilvus net pas inteligentus, 
jei ne alus? Kas ten nege
ria šito svaigalo?

Jeigu kalbėt apie liutero
nus kaipo kultūros auklėto
jus, butų didelė klaida. Jų 
pačių tikėjimas yra tik pa
sekmė savotiškos kultūros 
žinomame amžiuj. Ne tikė
jimai palaiko kultūrą, o ji 
juos išauklėja ir augštesnia- 
me savo laipsnyj pražudo. A- 
pie tai reikėtų man priro
dyti,, bet nesant laiko, turiu 
patarti perskaityti bile isto
rijos knygą apie Egiptą, Ba- 
bilioniją, Graikiją, Rymą ir 
kt. — ir rasite, kaip ten die
vai ir tikėjimai buvo daro
mi. Pačią krikščionybę jau 
senai buvo sutverę žydai, ka
da Kristus,, atėjo. Jis buvo 
tik pasekėjas to, ką Maižius 
ir kiti žydai skelbė seniai. Is
torija gana aiškiai parodo, 
kad visi laukiniai žmonės tu
ri daug dievų. Ar yra bu
vusi bent viena laukinė tau
ta, kuri butų turėjusi tik vie
ną dievą? Perėjimas prie 
žemdirbystės išvysto supra- 
itmą apie du dievu — gerą 
ir blogą, arba dievą ir vel
nią. Vienas geras dievas su 
pilnu paniekinimu blogojo 
atsiranda tik pramonijos, t. 
y. išdirbystės ir komercijos 
šalyse. Kad taip yra, tai 
kiekvienas giliau studijavęs 
istoriją žino. Jokis tikėji
mas niekad nėra buvęs kul
tūros auklėtoju; priešingai, 
tikėjimai visada trukdė pro
gresą, nes jie yra dogmatiš
ki ir prie praktiškų permai
nų nenori taikyties lengvai. 
Pats p. L. L. pripažįsta, kad 
katalikystė nupuldė Rymo 
kultūrą, iš pirmųjų Europos 
moksleivių ainių padare ver
gus. Ta katalikystė yra se
suo liuteronizmo, nes abi yra 
viena krikščionybė. Be liu
teronizmo ir be jokios krikš
čionybės Egipte gimė ir žy
miai išsiauklėjo kultūra. Be 
krikščionybės atsirado Aris
totelian, Caesariai, Hipokra
tai, Galenos ir kiti. Da ir 
šiandien visas civilizuotas 
pasaulis neturi nieko nau
jesnio prie poezijos pridėti, 
kokia ji buvo Graikijoj ir 
Ryme. Skulptūra, architek
tūra, įstatymai, tvarka ir ki
ti Rymo ir Graikijos daly
kai stebino mus. Paėmus se
novės istoriją ir perbėgus a- 
pie Egiptą, Babilioniją, Per
siją, Graikiją ir Rymą, išro
do, jog pasaulis kodėl tai, 
kokios tai spėkos liko sutru
kdytas, nes jis turėtų išrūdy
ti daug sykių tobulesniu, jei 
tik pradėtasis anų šalių pro
gresas nebūtų likęs sustab
dytas. Kamgi tad pliaukšti 
niekus, buk tik krikščiony
bė patobulino pasaulį, buk 
be jos jis butų nekulturiš- 
kas. Krikščioniškos šalįs da 
bar surengė tokias skerdy
nes, tokius žvėriškumus, ko
kiais ir laukiai butų pasibai
sėję. Krikščioniškose šaly
se, ar jos butų liuteroniškos 

ar katalikiškos — vistiek) 
milionai neaprupintų žmo
nių skursta, yra išnaudojami 
ir jų kūdikiai iš bado miršta. 
Be jokių krikščionybės sek
tų žmonės išmoko perduoti 
mintis vienas kitam raštu. 
Ir šiandien be jokios krikš
čionybės Japonijoj įvedamas 
abelnas vaikų mokinimas ir 
tvarka tokia, kaip ir krikš
čioniškose šalyse. Chinija 
su tuo pačiu tikėjimu, vienok 
atsilikusi, žydai, kurie yra 
atviri krikščionybės priešai, 
kultūroj stovi augščiau ir už 
liuteronus, ir už katalikus ir 
įtulus kitus tikėjimus, nes 
kova už būvį išblaškė juos ir 
privertė galvot ir tobulintis, 
kad nežuvus kebliose aplin
kybėse, kokiose veik visur 
jiems prisiėjo atsidurti.

Velyk jau p. L. L. uždary
tų savo pasigyrimų kromelį, 
nes svarstantis žmonės ir 
tie, kas istoriją pažįsta, ma
to, jog tai “feikas”. Krikš
čionybė su visomis savo sek
tomis niekad neprisidėjo 
prie progreso ,o trukdė jį. 
Bet savo narius ji neretai 
persekiojo ir baudė, kada tie 
ką nors žmonijai naudingo 
sugalvojo bei' ištyrė.

Aš pripažįstu, jog p. L. L. 
turi tiesą nusiskųsdamas, 
kaip žemaičiai katalikai pa
niekino ir išjuokia liutero
nus. Mat Lietuvoj žemaičiai 
—katalikai jaučiasi stipres
niais, todėl kitų tikėjimų 
žmonėms ten siaura. Bet 
reikia neužmiršti, jog liute
ronas ten visgi da geresnę 
paguodonę gauna, negu žy
das, 'kuris tiesiog neskaito
mas žmogumi. Man stebė
tina, kad da gyvais žydus 
ten, palieka. Negeriau te- 
čiaus jaučiasi ir katalikas, 
patekęs į Rygą, Liepojų ir 
abelnai Kuršo guberniją, 
kur latviai-liuteronai gyve
na. Ten-katalikui nėra kur 
savotiškai tikėt be pajuoki
mo, išniekinimo, užgaulioji
mo. Kaip jį pirštais ten ne
bado, kuomet jis praneša, 
jog pėtnyčioj lašinių jam ne
valia valgyt. Jis ten arba 
savo tikėjimą turi mesti ar
ba būti “kvailiu” (mulkiu).

Aš nenoriu p. L. L. atrem
ti užmetinėjimų prieš užme- 
tinėjimą, nes man labai gai
la skriaudžiamų dvasiškai 
liuteronų ,kurie gyvena tarp 
katalikų, bet šis faktas pa
rodo aiškiau už viską, kas 
daro žmoniją nebroliška, 
nedraugiška, kas verčia ją 
ėsties, neapkęsti vienas kito, 
kovot prieš vienas kitą, nors 
abu tos pačios klesos žmo
nės. Iš vienos pusės, kapita
listams reikalingasis patri
otizmas siundo tautą prieš 
tautą, šalį prieš šalį, iš ki
tos — tikėjimiškos sektos 
irgi skleidžia neapykantą 
vienų prieš kitus, nepagodo- 
jimą vienų kitais.

Tikėjimiškos sektos lenk- 
tyniuoja. Jos jau ir mokyk
las steigia, kuomi p. L. L. 
taip džiaugiasi. Mat svieti
ški mokslai nutolina žmones 
nuo tikėjimiškų sektų, todėl 
šios ir mokslą stengiasi pa
sigriebti į savo rankas. Juk 
ir katalikų dvasiškija neria
si iš kailio steigdama savo 
mokyklas.

Kad skaitytojai suprastų, 
jog p. L. L. nėra bešališkas ir 
jog reikale net melą varto
ja savo tavoro apgynimui, aš 
čia užsiminsiu, jog net trijo
se vietose savo straipsnio jis 
tikrino, buk liuteronų tikė
jimas reikalaująs, kad prieš- 
įstojimą į parapiją kiekvie
nas mokėtų skaitai. Pasi

rodo, jog tai grynas melas. 
Liko pasiųstas laiškas į Te
ologiškąją Evangelikų Liu
teronų seminariją, jos pre
zidentui Elmer F. Frauss, 
kuris atsako “Atsakydamas 
į jūsų laišką, aš noriu pasa
kyti, kad Liuteronų Bažny
čia nereikalauja, kad kiek
vienas mokėtų skaityti ir ra
šyti negu jis lieka priimtas 
i kongregaciją, žinoma, yra 
pageidaujama, kad kožnas 
turėtų tokį pasiekimą”. Ka
dangi buvo užklausta, ką liu
teronų bažnyčia daro su tais, 
kurie negali išmokti, tai jis 
toliau laiške aiškina, jog “i- 
diotai ir imbeciliai liko pri
imti į Dievo karalystę per 
kūdikystės krikštą.”

Jeigu p. L. L. drįso įskver- 
bti tokį didelį melą apie rei
kalą skaityti, kad darodžius 
buk visi liuteronai moka 
skaityti, nes aš žinau nemo
kančių ir paminėjau tai, tad 
kas gali tikėti ir jo visiems 
kitiems neva “faktams”, ku
riais jis gina savo sektan
tišką tikėjimą.

Negeresnės jo skaitlinės 
apie dievuotus ir bedievius 
mokslinčius, kurias irgi ga
lėčiau sumušti privedimu iš
traukų apie mokytų žmonių 
tikėjimą, bet užteks. Jei 
stengties sumušti jo visus 
nutolimus nuo tiesos, reikė
tų nesigailėt skaitytojų, lai
kraščio ir but kokio nors ti
kėjimo kunigu, kad turėjus 
iš ko gyvent. Tikėjimų at
stovai daug ko pripliauškia 
ir rimti žmonės negali užsi
imti visų jų kritikavimu.

A. M. Metelionis.

hiforniacijos.
Gcrb.: — Bukite malonus pa

aiškinti, ar dabai’ jau galima 
siųsti iš Amerikos Rusijon laik
raščius, pav., Naujienas, N. Ga
dynę, Laisvę, Kova, Keleivį, Mo
terų Balsą ir Kardą, — ar Ru
sijos cenzūra jau juos perleidžia, 
ar ne? Pernai aš siuntinėjau 
Rusijon tų laikraščių pavieniais 
numeriais, bet Rusų cenzūra 
daug sulaikydavo. Jei dabar 
butų galima, tai aš norėčiau tie
siai tų laikraščių užprenume
ruoti savo draugams ir drau
gėms Rusijoj. — Barbora V. 
Jackštienč, Cleveland, O.

Atsakymas: — Revoliucija, 
nugriovusi senąją valdžią, nušla
vė ir cenzūrą. Galite drąsiai lai
kraščius Rusijon siųsti arba pre
numeruoti.

Gerb.: — Malonėkite paaiškin
ti:

1. Du žmones susiginčijo del 
Petrogrado įsteigimo metų, 
Vienas sako, kad nuo jo įsteigi
mo praslinko jau 314 metą, o 
antras sako, kad 214 metų* 
Katro jųdviejų tiesa?

2. Kas buvo pirmas Rusijos 
caras iš Romanovų dinastijos, ir 
kuriais melais sėdo ant sosto?

Atsakymas: — 1. Petrogra
das įteigta Petro Didžiojo 1703 
metais, taigi nuo įsteigimo pra
slinko 214 metu, t

2. Michail Fiodorovič Roma
nov, 1613 metais.

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
LAIVA.

LONDONAS, bal. 10. —A- 
ng]ų admiraltijos praneši
ma h sako, • kad netoli Zee- 
bruge, Belgijos pakraštyje, 
anglų orlaiviai užpuolę du 
priešo’torpedų naikintoju. 
Vienas paskandinta, kito li
kimas nepatirta. Manoma, 
betgi, kad jis turi but gmn 
kai pagadintas. 4 '

Orlaiviai sugrįžę sveiki^



žuvimui.

jo vaisius. Ar nevertėtų ir ja-

tariniOp

siaurutis. po-

los, kur išguldoma įvairios 1110-7 O 4. :X e \v

joj
apsiaučia- šalis

Ii, kur baigiasi mokykla ir km

gabiausi profesoriai.

rbininkai visuomet pripildyda-

>72

9

Iš tokiu tekenkia jų vaikams.
riais, mat

o
1)0 ra vi mos

Tą įstaiga įkūrė Jobu II. Vin- K. A

Paroda A. B.

Įžanga.
— pilna žmonių.

Chautauqua nepasitenkino tuo.

permaino
9

joartinosi.

Visai k i

Nutarta

pamačiau

*

Kiekvienas gerai žino, kad vi-

kilnu...

GANA JAU.

j pažangiajam jaunimui, esą yra

kos, bet dėlto, kad atlikti die
nos užduoti, lai yra išpildyti po-

Tas pats atsitiko ir su ma- 
arba mano minčių permal

Kaikurie jaunuolių pamate 
moksleivių prisidėjime pavojų

jie turėtų jų daugiau, tai atro
dytų nepaprastai bjauriais. Tas

muzikantų ir kt. Tos grupos 
aplankydavo vasaros metu be-

mažai proto.
Dabar jau seka

būti tiktai 
niuo...

vis, palikdamas visas mažąsias 
stotis.

kių, kurie maršavodubai ramiai, 
nieko nepaprasto jųjų veiduose 
nesimatė.

Rodosi, jog jie eina iicdcl to,

liaudies universitetai, kurių tiks
las “pavergti universiteto mok
slą per tuos žmones, kurie netu-

SKIRTUMAS TARP DVI
KOJO IR KETURKOJO 

DARBININKO.

tą ir miestelį. Tuo keliu milio- 
nai žmonių už labai prieinamą

dma. vertelgos, kaip papras
tai, kurie mažai apie kitus rū
pinas, “žmonės be idėjų” kaip

Jie, vieni apsirėdę indijonu, 
antri šiai}) nepaprastomis dra
panomis tįdp, kad didžiumoje,

lenkinti dienos likimu; kiti pa
sipūtę, pilni puikybės, kaip kad 
paprastai vienos dienos “didvy
riai” daro.

priežasties, kuri priverčia dirb
ti, o darbo vaisiai lieka žmoni-

vietusi. Kitais žo- 
valstijoj ir-gi turi

Maršuotojai tuo tarpu jau bu
vo ties mumis ir aš stengiausi įsi 
temyli tuos “tėvynės apgynė- 
• „ 99 .

APSIVEDIMAS IR GIMI
NYSTĖ.

ne
los.
liko
vidurinių mokyklų (high
school) už nenorėjimą imli ka

vadinti liaudies universitetais. 
'Ten išguldinėjama įvairiausios

Miestas N., aplinkinių gyven
tojų vadinamas “apsnudusiu”, 
šiandie' atrodė nepaprastai.

Šaligatviais, kurie kitados bil-

Kelioms minutėms praslinkus, 
įsigirdo muzikos garsas ir 
,iolat darydamas pertraukas

liakasiai, sudžiuVusiais veidais, 
ir-gi marguoja “didvyriškai.”

Tie pasaulio vergai nemato, 
kad jųjų broliai už vandenyno 
lieja kraują, šimtais tūkstančių

si, girdėjau baisų konuolių bau-jo nerimauti ir veržties priekyn, 
ypač mažesnieji, nes jiems, už
pakalyj stovint, nebuvo galima 
nieko matyt. Tik kelios minu
tės. štai jau pasirodė, ir žino

Minlįs mano persikėlė už jū
rių ir ta visa scena persikeitė. 
Muzikos garsas dar buvo gir

' Ant vėliavų, kurias nešė ei
nantieji;buvo stambiomis raidė
mis užrašyta. “Preparedness.’*

vosi ir pasekmes tokios baisios.”
Už keliolikos minučių jau se

nimo reikmei)įs yra pagamina
mos dai bu arba dirbant. Bet aš 
esu užtikrintas kad didelė didis 
šiandieninės žmonijos nėra

skaičius augo. Pradedama į- 
vesli ir prigimties mokslų aiš
kinimai. Mažą to, atidengiama

Ji X ■ v 4 * M J Vi* U » J v / 1 1 1 o v V AIVA

pilnais veidais ir dideliais pil
vais.

Žiūrint į juos, rodos, pintai 
ant jų kaktų užrašą godumas.

Baisu!
Sudrebėjau, nubudau iš min

čių, apsižvalgęs 
vienas bestovįs.

Mintis man vis dar nedavė l

ramumo, nuolat kartojus: “Ko
de! žmonės prieš žmones gink
luojąs?” Tai vėl: “Europos

veninio mokykla

tas, kuris maino savo kailį, tai 
tas dar nieko nereiškia. Tokių 
chamaleonų yra ne tik mokslei
vių tarpe, bet ir kituose vislio

je eliais žodžiais jį sunku išrišti. 
Tečiau netolimoj ateityj mes pa
sistengsime jį išgvildenti. šį

triotinus” žmones. Ne, dau
giau,. tos įstaigos lektoriai bus

gyklą, bet mintįs nedavė ra- 
inunio, nfidlat kartojosi: “Ko-

kranto, lyg iš žemės, išdygo 
gražiausi namai su didelėmis 
auditorijomis. Į kokius trisde
šimts metų tą vietą aplankė 30-, 
000 žmonių. Populiariškoje

filosofavo senovės

ko tai laukia. Aš, žingeidauda- 
nias, ir-gi atsistojau žiopsotojų

bininkų gyvenimu. Taigi ir pa
verčiamas tos 

kurios pa&ihuo-

gero lošimo. Chautauqua su
traukdavo gabiausius šios ša
lies žmones. Todėl nieko nuo-

. Vieną šventadienio vakarą, 
kuomet menulis tik pradėjo

galima kas nors sutverti bei pa

>■

A. Ješmanta.

Jan Mildos žinyne užgeso ugnis.

Kiloki,

y

Ir ašaroms šlakstė žingsnius.

nulindęs,

Jau Mildos žinyne užgeso ugnis.

Broliukas.

žinai?

atsakius, bet jam sukliudė.
i<u

c
72

Labų dienų nuo Mitri Fe-

i ietie 1-
dieniu jus pasveikinti...

į':įiį

Broliukas susiraukė,

nusišypsojo.

Hm... Koki lai

vostovą, apie jį svajoji!

Atiduok labas die
nas !

i

galvą.

ąs 
*5 a

Dar ne
manęs !

vhtkaeapu!
šiai i inurza! 

4. v

tą loską'

K

del išrokavimo u: 
špišbuką... kiaulystė 
inokšos... Pavardės

Įraukia iš blednųjų! 
tavo svajones? A? 
mano, Viešpatie! /

Paskui juos seko liaukų dar
bininkai. Jauni

uos... Bazilikai su šiukšlėmis...

Mitri Nekolaev.”
Nekolaev... Ggg-

l*rie 1 augo stovėjo jauna mer
gina ir užsimąsčiusiai žiurėjo j 
purviną gatvę. Užpakalyj sto
vėjo jaunas žmogus valdininko 
formoj. Jis pešiojo savo usiti-

Sesuo paraudo. Jos smakras 
sudrebėjo, akįs prisipildė ašaro
mis. Buvo galima spręsti, kad

eia... įJaryK, Kai}) patu 
pasakė broliukas ir dar

žiuosi lą paslaptį, lai nebeno
rės: i jį ir žiūrėti... šiai koki

ų. Eini 
kokį tai 
Už nes

darė į ją didelį įspūdį. Dar žo
dis ir... ir storapilvis butų nuė-

Moteris kelia 
kius, mat ir lie norį pamatyti

•---------— - ~in mi i m —■Jiūiiiur j

II m... Kieno išdirbyslės 
ai s ? Bobrinsk io ? Taigi- 
... O čia arbata? Atsiduo-

ser. s esc r!

l*rarugusį kvasą ir, supuvusias 
silkes pardavinėja! Žulikas 
juk! Tu vakar jam davei žo-

Geriau prarasti 
»u savo tikrą seserį 
nelaimėj... Klausyk,

sų šeimynos! Tu iš ne bile ko-

ne, gerbiamas drauguti! Mus 
nepapirksi. Kokiems paibe- 
liams iis idėio kavos dėžute?

Utarninkas, Balana. 10,1917 NAUJIENOS, Chicago, fll.

Jaunimo dirvonai.

Jat!nuommi68 Storius

rapilvis... Na, padaryk tu tą 
loską!

Broliuko balsas pasidarė ki
miu. Jis sukosėjo ir nušluos
tė ašaras. Tuo tarpu jo smak
ras šoko kazoką.

—Daviau žodį, broliuk... 
Priegtam ir neturtas man jau 
Įkircjo...

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago,’ Ill.

fa—m—   ..................................... .... ........ii.................................................. į i

chameleonai: šiandie

CHAUTAUQA LITERARY 
AND SCIENTIFIC CIRCLE.

, bet mažai iš

Vienas senovės

eilinio organi

Prasi-

Pats gyvenimas prispyrė 
iryli. Ir jau nuo Liute

rio laikų pradedama steigti nc-

vių verbuotojai. Vadinasi, vi
sas tos įstaigos konstruktyvia 
darbas šiais metais bus ardomas.

Matomai, jau užstojo tokie 
laikai kada sunku orientuoties 
klausimuose — kas liesa, o kas 
netiesa. Militarižmo kumštis

si, kur vėjas pučia.
Musų supratimu, visi tie abe

jojimai kas del moksleivių “iš
tikimybės” neturi pamato. Pir- 
mon galvon, prie “Janu. Sk.” 
prisidėjo pažangioji moksleivi-

VEJAMA LAUK.

nori
o, o

nenori
kai vilkas kiaulei į bobutes. Su-

toriaus.
Mililaristai dabartiniu laiku 

jp ir elgiasi. Jokių ceremoni
jų dabar nebedaroma,. Vietoj 
“nori mokykis, nori nesimo
kyk” - dabar sakoma nori 
imk mililarišką muštrą, o jei

j MOV , uu v ,

pavydėdami, kad kas kitas kar
tu su jais nemaršuohy

“Tėvynės apginėjai”, pasigir
do balsas iš lupų side manęs sto
vinčio senuko. “Veidmainiai”, 
atkirto jaunas inteligentiškos iš-

nėjai.

Praėjus muzikantams ir 
tiems uniformuotiems žmonėms

inis drapanomis.
Pirmieji maršavo bankieriai, 

lai žmonės apsirėdę dailiomis-

cinus jie taip išdidžiai eina, lyg 
kad jiems vieniems pasaulis 
priklauso.

Ir kur-gi ne;-maršuoja kartu 
su savo prispaudėjais.

šie žmonės sukėlė manyje 
liūdiną įspūdį. Man gerai žino
mas jųjų gyvenimas. Aš žinau,

Vyrai, rukantįs nei 
mar Turkiškus Ciga
retus džiaugiasi jais

Rekomenduoja juos.
Pataria savo draugams juos rū

kyti.
Niekuomet nepermaino Hel- 

mar ant kokių kitų cigaretų, dėlto 
kad keletas cigaretų už bile kainą 
yra geresni.

Ar jus galite užlaikyti paslaptį ? 
— Helmar yra padarytas iš tyro 
turkiško Tabako sudėto į daiktą

Drauge, jeigu jus pamėginsite 
vieną sykį, jus visuomet norėsite, 
švelniausias tabakas ciguretarfls—Turkiškas 
I , . . ... mm I  ■ •—

Geriausias tabakas cigaretams—Turkiškas

|uality Superb

sai, (b) arba ištobulina neku- 
riuosc dalykuose, (c) arba visai 
atbulai sunaikina. Vienok tų 
permainų turi įvykti ar anks
čiau 
me. 
nim 
na..

ir šaltas vėjas galando veidus 
aš po ilgų valandų mokinimo- 
si išėjau pasivaikštinėti, bei pa
kvėpuoti tyru oru. Persisky
riau su mokslo mintimis; pri
traukiau plaučius šviežio oro ir 
leidausi gatve. Rodosi, kad vi
sas pasaulis išmiręs, išskirus 
speigą, kuris braškino medžių 
Šakas. *

prfmaciau 
j pažangiajam jaunimui, esą yra - Dabar jau npm aišku, kad tai'del žmonės prieš žmones gink-Į prieš kalną užvažiuojant veži- 
moksleivių ir šiokių ir tokių ir buvo taip vadinama prisirengi-lupjasir - nurmngonas. mą. Staigu vežimas sustojo;

&c
sc c

Vežėjas pradėjo kirsti arkliui 
botagu per šonus. Sustojau ir 
atkreipiau atidžią į tą vežėją ir 
arklį. Žmogus atrodė tvirtas 
darbininkas, nors ant veido bu
vo galima pažinti, kad sunki 
gyvenimo našta baisiai jį kanki
na. Arklio išvaizda išrodė ne- 

I apsakomai įspūdingą, Rodosi,

kuomet. Arklys atsiduso? puo
lė ant žemės ir persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Nelaimingas ar
klys! Man pasadarė nesmavu, 
mintis nepaliovė kankinę: Minė 
keturkojis darbininkas tiesiog 
nuo sunkios gyvenimo naštos.

Taip greitai, kai p įėjau į kam
barį nei nepajutau, kaip atsira
do plunksna rankose. Nieko 
daugiau mano mintįs netroško, 
kai}) tiktai parodyti žmonijai 
keturkojų darbininkų' gyveni-

mums nesirūpinti, kad supratus,

tiktai, kad sunkus nenuilstantis 
darbas aprūpina žmonijos gyve-
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turgaus Žinios

Valgomieji produktai

Likimas
^OSYBK^

18—22

įsmcnu

kaul
No.2

Chicago, ill1840 S. Halsted St

nu

LOKIS

Garsinkis ‘Naujienose’

32% 
31 ¥2

Moksleivių 
prisidėjimas

8,000 
6,600 

11,500 
6,500 
3,000 
6,700 
6,000 
7,000

16,000
2,000 

34,000 
15,000

2,000 
4,000

11.20
10.60
10.40
9.60

9.50
8.90

CHICAGO 
benta šiaip:

Galvijų . .
Veršiu . .

9,000 
7,000 
1,500 
3,200 

500

17.00—
15.50—
14.50— 
13.00—

8.50—
13.50— 
10.00-
. 7.50

18 dolerių.
* Pilnas pasirinkimas kaili* 
tų overkoti, 

Visai ma

Oleomargarinas
Stalui ........ .
Kepiniui . .. .

Kiaušiniai:—

Vasarių kviečių 
Special brand 

Patents ....
Straights ... .

Paprastieji first
Maišyti ...........
Check ...............
Purvinukai ... .

Suris:—
'Twins .................
Daisies .................
Young American 
Longhorns ........
Šveicariškas ....
Limburgcr .........
Brick .................

matome, kad jie 
š svetimo darbo 

tranai

Žiemkenčių kviečių
Patents ..............
Standard ............
First ('tears . .. .
Second (’tears . .

tuviams.
Čia kalbama Lietuviškai Ir LmMB*

Pirmoj vietoj turiu 
įgei nieko prie* 
ieš moksleiviu

NAUJIENOS, Chicago, ID.

Šilau, Kelnes nuo ll.K 
tikinami aiutni nwo (M

Telephone Humboldt 1171

M. SAHUD N. D.
Senes Romui Gyiytejee Ir Olr«rj9* 
SpoeialhtM MoUrtiUnL Vyrtlka 

kilki), taipgi Chronišką LWW- 
OFISAS: 167» Milwaukdb

Kampas North Ava^ Kambarys *•% 
VALANDOS: S:M fld !• ttryUl

lit* Iki S ir 7 :>• iki *.**>*■*»..._.

ŠIENAS 
Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas .. 
Kultu motiejuku .... 
Dobilų, sulig rųšicS .. 
Prčrčjų, sulig rųšies ., 
Packing ........ ■./.. *.<

Šiaudai, ruginiai ( ...
Kvietiniai  Lu...« 
Avižiniai  ...

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

CHICAGO, Bal 9, 1917.
roduktams

Didžiausias šios die-!

3 gana 
uis 

unTnido-

Jautiena
Bibs, (svarui)
Loins
Rounds '
Chucks
Plates

Bulves, bušelis
Saldžiosios, gurbas

na kitai su pagelba.
The American State Bank priM*®w 

so prie Chicagos Clearing Hom* **» 
ra po jos priežiūra, naudojai! faS'- 
teisėmi ir išduoda penkias punai Mk 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prfoMMto 
ra, yra rcgiilijirišhai tvrinėjanaa B*, 
kas meta išduoda penkias pilna* 
skaitąs Bankinei Valdybai HIImIb 
Valstijos. | —

vartoti siutai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki !8I, 
$5 ir aua 
$4.50. 1 
iki $7JMI

Atdara kasdieną, nedaliomis ir. 
karais.

Vyriški! Drapanų Sargini
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, verila Mįff 
$30 iki $50, dabar parsiduoda p* Ml 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $11 MR

žemiau paduodamos 
kainos dera tik uzdamu ,. 
perkant; iš sankrovų perkant šelmy 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

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

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

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

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

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

giau, tin net 
lieka darbo, 
da rbininkas.

MOKYKIS SIUT MOTERIIKB^ 
RUBUS.

Išmokiname piešimo,

Kiek išsiaiškino dalykai, la 
moksleiviai kreipusi į “Tėvynę” 
kad pastaroji suliktų įvesti mo 
ksleivių skyrių. Betgi ‘‘Tuvy 
ne” atsisakė. Tuosyk lik mok 

lupenas’

Kiaulės:—
Sunkios (250-100 sv.)
Vidui. 200-250 ..........
Lengvesnes ..............
Paršai, geri ..............

ant pianų, sankrovos jrengfaaHk 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių ir bile kitų užtikrinimu. 
nepaisome ką jus turite arba ta 
jus uždedate, mes norim daro^M 
jums kad musų mokestis maMa»- 
sia mieste, Jas yra delko ftp* 
turite veikti su mumis. Mes krh*-

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK/ 

Kampam Blue Island Ave., Loewi* IB 
18-toe gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergą*IB. 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakar*.

18.00 
16.50 
15.50 
14.50 
10.50 
15.50
15.00 
—8.50 
■10.50 

7.00—00 
7.00—8,00

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

Gyvulių turgus

Avių .............................
Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 
Kiek menkesnis . . . 
Mituliai .......................
Sotckers and Feeders 
Veršiai, parinktiniai 
Karvės, vidutiniškos 
Buliai ........................

2.75—3.00
2.00—2.75

Skirtumas skaičiuje.
Nuturėdamas rankose skaitli- 

dvikojų darbininkų nei 
iii u tikrai pasa- 

yra daugiau. Bet 
ilinia pa-

Kansas City . 
Omaha ...... 
East St. Louis 
St. Joseph ... . 
Sioux Citv . .. . 
South St. Paul 
Pittsburgh . . . 
Buffalo ..........

15%—16% 
16%—17% 
171/2—18% 

12%—15
No.3

Btirdingas raso, 
viai turį kokį tai 
“Moksle

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 Su. Kalstei Street.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 liryto;
2—5 po pietų; 6—9 vakare. 

GYVENIMAS: 3341 So. Unioa A*. 
Tel. Yard* 537.

žioros užmanymas tapo IvecMCt 
pirm dešimt melų, ir nuo to laUtfl* 
nei viena Clearing Bouse bsis^B 

nesubankrutijo., Reikalui eaaafc

džios į keturkojus darbininkus, 
nes jie yra jų vergai. Jie neturi 
balso pasipriešinti. Jiems 
suteiktas laisvės žodis. O! 
nelaimingi

Bet kas svarbiausia, lai 
kia suprasti skirtumą tarp 
kojo ir keturkojo darbiniai

Visos dideles permainos pa

12.00—14.00
10.00—12.00
11.00—12.50
14.50—15.50

5.00—7.00 
4.00—4.50 
4.00—5.00 
1.25—2.00
2.00—4.00
2.75—3.00 
3.00—3.50 
7.50—9.00 
4.00—7.00
3.00—7.00 
4.00—7.50 
3.00—4.50 
4.00—0.00

JOSEPH C. WOLOM
UKTUVI* ADVOKATAI ____

BdIhm 902-964 Nattenal Ule M**a 
29 So. I>a Salle BL, Ohlea«a. OU 

TeL Central 639OA991. AMarai *W 
ninko, ketvergo ir eubatee ▼aheieil M* 
6 Iki 8 ral. vakare, pa Mamertai 
1444 MILWAUII1 AV*L, CM-M Mt 

TeL HnaaWMt 97.

linkui jį gyvūną, galu gale 
savo gabumu surišo tvirčiaus 
grandiniais vejų, šviesa, vau 
ai ir lt.

16.00—16.25 
15.00—-16.20 
15.80—16.10 
11.50—13.50

Tokiems lai moksleiviams esu 
priešingas. Kas kita, jeigu mok
sleiviai laikosi socializmo prin
cipų. 'l okius moksleivius, kaip 
V. Andrulevičius ir A. Monlvi- 
das, visuomet sutinku remti, 
.lit' yra pageidaujami “Janu.

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

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui) 
Vištos ............... ..
Antjs .......................
Žąsįs .... ...............

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui
60—80 svarų
90—400 svarų 
150—145 s v

Daržovės:—
Barščiai ,statine ... 
Kopūstai, did. gurb. 
Morkos, statine .... 
Kalafiorai, dėžė ... 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėže ........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
Žal. pipirai, pintine . 
Ridikėliai, statine . 
Špinatai, statine ... 
Tomčtes, pintinė ... 
Grieščiai, statine ...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .......... 3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 ŠI 3.00—4.50 
Apelsinai, dėžės ..........  2.50—3.50
Citrinai, dėžė ............... 3.25—4.00
Ananasai, gurbas...........3.00—5.00
žemuogės, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas II. and E. . 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus, .....

M I L T A I

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. Kiekvi«R«t 
gali juos turėti. $5 iki $20f^K

Moters ar merginos, ar ve4f MI 
pavienios, senos ar jauno*. 
Mes skoliname du) Stockyar<f

Šapos ir dirbtuvės darbininkė Mh 
lezinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaromi | B 
minutes.

Paskola ant rakandų — | S 
landas.

sKausmų.
Kas gal pasakyti, jogui mafio 

likimas yra laimė? Nežiūrint 
kokiuose oalociuose jis butu R’i-

išmokami ant kiekvieno rurrBhiiM 
vimo.

čia galima gauti pirmus AaflBK 
Mortgages. Taipgi Aukso MorfBM 
ges Bondus po $100.00 ir

os nuo pat jaunystės ik 
darbo rali 
tik dirbau 
visos drau

visai mažas
savo tikslų ir 

pasekmiu- 
suklumpa 

lokis li-

vaisių skirtumų, — tai persi
tikrinsime, kad lai viskas, kas 
aukščiau buvo minėta vra .lik

ot' nuilsimo. \ lun 
uiųjų prakaitu mint 
gijos išmatos.

Mes taip mastydami 
me iKsamoniška kla

(tarnų, ir (liiugtau, reiškia, nėra 
kalbos apie tai. Ir ištikro, jog 

kyli kad tur-

1.38—1.45 
.... 2.16 
.. 1.80% 
1.20—1.40 
68—70%

O kokis jis baisus tas likimas! 
Žmogus negali žinoti, jausli, su
prasti iš kur jis tave užklups ir 
kada. Visuomet jis užpuola ant 
žmogaus kitokiu būdu ir kiek
vienam neša skirtingas pasek
mes... Nėra dviejų žmonių 
kuriu likimas butų vienokis ii 

bežiūrint to ar j fe bu 
irba priešai vienas ki 

l ik tame jis yra vienokis 
> kožnam atneša širdie*

manymu, patirti, kad mes patrik 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

... 10.30 
. ... 10.10 
8.95—9.30 
7.50—8.0'0

mu nei L
keturkojų, neg 
kyli, kurių
abelnai sprendžiant
sakyti, kad keturkojų darbinin
kų yra daugiau. 'Tik paminė
kime skirtingas veisles kaip tai 
arkliu veisle, kuriu neapsako- 

tos vie-

ženklas Bankos Saugumu 
Chicago Clearing Housė

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cages Clearing Bouse yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j melus, Clearing Bo«U 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir bud^ jų vedimo, ‘fw-x 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kilos apsaugo* 
žiurinimos ir patikrinamos;
kituos bankuose patikrinti ir Knyg** 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugo* 
tė gali but knygose parodyta. Ab*Mh 
tina tvarka arba alsarguma*, 
nedalcidžianios. Jeigu Lauka nwMk 
ja savo Clearing House teisti. 
yra ženklas, jos abejotino stovi*.

Tiktai tvirČiausios ir saugiAM*MP 
bankos gali but Clearing B011** 
riais.

Vargstantis ir dūsaujantis dar
bininkas, kuris atsiduoda liktai 
ant Dievo valios ir mano, kad jo 
likimas lai Dievo duotas, — ne- 
pasiliuosuos iš po kapitalistų 
jungo per visa savo gyvenimų. 
Ir Rusijos darbininkai ko! likė
jo, jog caras tai yra Dievo pa
teptas ir jis darė su jais, kų no
rėjo. Bet kuomet Rusijos dar
bininkai sumanė pasilluosuoti i? 
po likimo iiingo, su trauk”* re
težius, kurie jiems buvo užkalti 
nuo pat jo gimimo dienos. 
Tas parodu, 1 ad žmogus žmo
gui skiria likimą. .

Ar neskausta kiekvienam ^ir- 
dį, kad žmogus žmogui skiria 
likimą? Negalima suskaitvli tu 
žmonių, kurie miršta badu kas 
metai, o kiek jų miršta nuo ka
muolių, ku’tpkų. Tai v’s ski
riamo likime auka.

Girdisi balsus, lyg skęstančio, 
kuris jieckoie laimės: Kodėl 
vienam lomia žudyti ruiliun.ii 
nekaltų žmonių, ir dar tokių, 
nuo kuriu ..•r'kkmso visos Am<>-

niekados negali rasti vietos ap- 
sišvivtusio žmogaus galvoji.'. 
Ir jeigu sakomu, kad tik darbi
ninkai atlieka tų visa darbų, ku
riuo užsilaiko žmonijos gyveni
mas, delko gi mes drįstame už
merkti akis ir nematyti milionus v
keturkojų darbininkų. O jų y- 

, jeigu jau nedau- 
kiek nemažiau at-

jaucias laimingais
gaiš. Didžiuma jų 
ant puškelio nes

Likimas suardė

Suprasdami kad darbas 
sunkus darbas, valdo žmonijos 
gyvybę bei jos gyvenimo reik
menis, ir žinodami, kad darbas 
priklauso lygiai keturkojasm 
darbininkams, kaip ir dviko
jams, mes net būtinai turime 
surasti skirtumų tarp tų dvie
jų darbo inilžinų. Kuomet su
lyginsime jų gyvenimų ir gyve
nimo aplinkybes, peržiūrėsime 
nuveiktus jų darbus bei darbo

Tankiai išgiiMam žmones de
juojant, vaitojant ir nusiskun- 
džiant savo likimu. .lie per vi
sa savo gyvenimų bepaliovos, 
nekantriai įieško laimės. O ji 
bėga nuo jų, kaip žaibas, visu 
savo greitumu.
11 ų, j ieškančių i 
laimingo likimo 
nuošimtis atsieki

viai remsiu valdžių ir gelbėsiu 
įveikti vokiečius. Suprantamas 
daiktas, susirinkimas griežtai 
pasmrekė ta rezoliucijų. Gi pa
čiam įnešė j ui prisė jo išsidangin
ti iš svetainės.

Mes neapsirikdami galime sa 
kyli, kad didžioji dalis šandieni 
nes civilizacijos ir nuveikto dar

vaisiu, c

dų to, kad' jie minta iš sunl 
darbininko prakaito, 
darni kelis sykius daugiau, 
kad tas, kuris nenustoja dirbęs 
per visų gyvenimų, bet tiesiog 
to darbo milžino krauju nuplau
na savo rankas, išvarydamas jį 
be laiko iš šio pasaulio.

mes
čių k lesa atliktų nors dalį darbo
Kadangi mes 
tiktai minta

dvasįškija prisideda prie alliki 
rno kokio nors naudingo darbo 
kadangi jos priexierme yra 
sirupinti apie užganėdinimų 
gyvenimo, bet tik stengties 
ganyti žmonių dusias ir paais 
kinti Dievui, kurios yra prakei 
ktos, kad Jis tas pasiųstu į pra 
garų. Yra apskaitliuojama, kai

vedėjas drg. K. Aug. pranešė, 
jogui moksleiviai prisideda prie 
pažangiojo jaunimo, arba tik
riau sakant, prie* “Janu. Sky
riaus.” Neką žinodamas apie 
moksleiviu praeiti, aš visai ne-

<1.90—11.35 
11.00—12.85 
. 7.50—9.50 
8.00—10.75 
7.00—10.25 
8.00—10.00

priklauso jam vienam.
s tai lik vra eksponen- 

lizauija nėra 
vaisius žmogaus tvirtumo, bet 
vaisius jo gabumo, žmogus vra 
pasikinkys band

naikino
mus, abejonės, svajonės; žodžiu, 
jo gyvenimo pamala... Liki
mas užgesino paskutinę vilties 
ir pasitikėjimo kibirkštėlę ir 
pripildė visų gyvenimų skausmu

Pažvelgus į pasaulį, mes ma
tome, jogui kai-kuric žmones 
gimsta palociuosc. Jiems skam
bėjo saldžios muzikos melodi
jos nuo pat mažens. Jiems mo
kyklos duris visur atdaros. Jie 
yra skaitomi žmonijos valdo
nais. Su jais likimas maloniai 
apseina. Del jų jis takus žydin
čiomis gėlėmis išpuošia ir juos 
saugoja nuo belaikines mirties. 
O štai kokis yra vargdienio dū
saujančio darbininko likimas. 
Jam lenda į akis bado bei karės 
šmėkla. Jam uždarytos mokyk
los duris. Jam niekas neskam
bina muzikos stygų, kurios su
judina žmoniškus jausmus. 
Jam viskas nelemta, tik iš visų 
pusių spaudžia jį didžiausis var
gas, skausmas ir visokios neapy
kantos. štai vargdienio likimas: 
nemalonus, baisus ir skaudus!

J. K—nas.

tu* arba aprėdai u*. 
kiekvienam, kur*
Valandos dieną arba TaJkMMft 
del Jutų parankamo. Ui BSL 
išmokiname j u* alui ▼!»**** 

1 drabužiu*.
DRESS MAKING EOLLMGMftį 

2338 W.’Madlson r. WMteffB 
1850 Well* ratvl<

SARA PATEK, MOKYTOM,

nimų reikmenimis, bet ’darb 
kartais peržengia gani 
ir jo vaisių žmonija 11 
iiaudoti.

Gal ne vienas mušu c

kad darbininkai žmonės atliel

tos, - Kur žmogus gyvena — 
kad nerastume arklio. Taipgi 
jaučių, mulų, kupranugarių, 
briedžiu, šunu ir asilu milionai 
ir milionai gyvena su mumis. 
Tos visos minėtos veislės vra v 
keturkojai darbininkai. Jie dir
ba be paliovos, be nustojimo. 
Jie nepažįsta senatvės, nesu
pranta, kas yra nesveikata, — 
dirba tol, kol persiskiria su šiuo 
pasauliu._

(Rus daugiau)

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gi v., 2-ras •■gi|**i
Telephone Drover 211*. ,

Avįs:—■
Mitulės ....
Senės, geros
Avinai, geri
Erai.............

Gyvulių rinka kitur
' Balandžio 9 į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sėkliniai:
I— Galvijų Kiaulių Avių

11.000 
6,000 
4,500 
2,400 

. 2,800 
4,600 
2,000 
2,000

nos klausimas yra | 

Socializmas Į 

Socializmu šiandie | 
užimti visi, kurie | I I /t i k visuomenes XI klausimais inte- t I; feww A111 lai resuojasi. • O kas tI I y mAIIZ IiIIIpLN|— gi jais nesiintere- + Į 11 /I i 1^1 A ^1 suoja, kam jie ne- !I rupi? Nebent tik I

■ wul / tamsiausiam žmo I
geliui, kurs apsk- i

■ Tzr' xV/ nieko nežino j
I / Ii ^ \ ( / mOI ir nieko nenori ži- j 

ICtVr U Ii tu) L llHl \ noti. i

męs ir migęs, ir tas gal nemuš 
sakyti, kati jo likimas yra lai
mė, kuris guli sau ramiai auksu 
apsi|)ilęs, nežinodamas savo 
turini galo... ir kuris turi pa
vergęs milionus biednų, varg
stančių ir dūsaujančių darbinin
kų po likimo letena. Rusijos 
caras, turėdamas 8,7()1,58() ket- 
virlainišl;u myliu žemės plotų ir 
178,378,800 žmonių po savo 
jungu, daugiau kaip per 500 
melu, likos nuverstas nuo Die- c
vo duoto sosto ir kalėjimai? į- 
meslas nūs jam likimas taip

J A
Komai ..........
Kviečiai . .. .
Rugiai ..........
Miežiai ..........
Avižos ..........

Socializmas di- 
skusuojamas su
sirinkimuose; di- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie jj kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiaušį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siuskite adresu:

žinoma, nevisli. sakydamas 
“ne visų”, aš turiu omenėj štai 
kų. Labai (’tažiiai
ksleivių, kurie sakosi esu socia
listais, bet tikrenybėj elgiasi 
kaip paprasti atžagareiviai 
Vienas tokių, Ad. Dend^inskis 
daėjo net iki to, jogui susirinki 
mu pasiūlijo išnešti rezoliucijų 
remiančia valdžios žingsnius

u Kų-gi neKaibeti apie pasau
lio valdonus, kų jie nuveikia bei 
prisideda prie atlikimo darbo. 
Jog jie sėdi sostuose ir žiuri 
tiktai, kaip liaudis dirba, arba 
muša su botagais, kurie nenon 
prieš fu didenybę nusilenkti

l'okiu budu, darbas priklau
so žmonėms darbininkams. Jų 
milionai dirba, prakaituaja nuo 
pat lopšio iki gra!
tos raut
žilos si'iiatvės sul giau balsų. Moksleivių klausi 

mu prabilo P. Kaminskas, Bur 
dingonas ir Med. Stud. Jr T. V.

Visa tai verčia ir 
kyli kelis žodžius I 
sleiviu.

sleiviai kreipi 
ir prisidėjo pi

Vadinasi, išpradžių mokslei- 
norėjo pasilikti bepartyviai, 

7. Be to, d. 
gei mokslei- 
ivo laikraštį 

”* Neteko jo matyti, 
bet iš Burdįngono žodžių gali
ma spręsti, jog tai yra grynai 
a t ža ga re i v i šk a s lai k ras t ūkas.

Trumpai, sakant, jaunimas 
privalo gerai apsižiūrėti. Nėra 
kalbos, moksleiviai yra pagei
daujami, bet tik tokie, kurie 
prisilaiko tų pačių idėjų, kokių 
prisilaikome ir mes.

John H. Turan.

m jos gerove
O kitiems nuo pat gimini.) pra
keikimas. Lž.3niršti ir Dievo ir 
žmonių, jie turi skursti, badų 
kentėti ir belaiko eiti ten iŠ Lur 
ne vienas nebsugrįšta ... O, liki
mas, likimas lai prasmenga vi
sos neteisybės ir tegul užviešpa-

yra gainios surėdymas, • ku
rie neturi balso pasaulio valdy- 

niekinami. Valdonai ii 
ne atkreipia atidžios' i 
ajų liaudį, nes mat, jų 
pasaulio galvbė. Dir

bo, bei dabar veikiamo, priklau
so keturkojams darbininkams 
Jų spėka suteikė žmogui galę 
atlikti tokius darbus, apie ku
riuos lx* jų pagelbos, nebūtų ga-



Chicago, Ill

Laiškai iš Lietuvos

Chicagiečiams

COCOtA

DYKAI

F1A5TER 5Y5TEH

PASEKMINGI

54 S Halsted

diena ir vakarais ir

ROSELAND

REIKALAUJI

KIŠENINISKazimieras Gugis

ŽODYNĖLISIRK

nuo veido

Pasakoja apie bado 
baisenybes Austrijoj

U AKbllMIkl 1 Jbb 
“NAUJIENOSE

Specialistas moterlikų 
vyriškų Ir valkų ligų

American Uchool 
ot Lnnguages

117B
2054
1045
1510
2810

Kampu* 18 4o»
Valaiaio*: nuo

1544
1885 
2612 
1217 
1882
1818

ires
mano

Hal- 
kad 
turi

ABMrlkMfflka

Daktarų stoka 
kariuomenei.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Pirmasis jūreivių būrys 
jau išvežta kares tarnybon

Keletas šimtų privatinių be
vielio telegrafo stočių Chicagoj 
valdžios paliepimu išardyta.

west SIDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St. 
W. Madison St

Areštuoti vokietis ir 
trįs indusai.

Derlius prastas 
šiemet.

Nauju Chicagos detektyvų vir 
šiniuku bus paskirtas veikiau 
šia J. V. Larkin,

Vf. OhicMre At. 
Blue Island At. 
W. Norią. Av.
8. JlMleeed 8t 
8. »*»t«d St 
W. iltb 8t.

Dr. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJ AS irCHIRBRfiAS

Visur šnipai sapnuojasi

e. Stiklai šlifuoti sulig fasę aidi H 
abai vidutiniška kaina.

pagal Jūsų 
bile stailčs arba dydžio,

Keturi šimtai Chicagos aptie 
koše tarnaujančių klerkų pa 
davė aplikacijas, norėdami gau 
Ii vietų Raudoname kryžiuje.

ARBATA
Frit m niau

ria, Gvarąn- £ Į 
luotą, ?ertA*£xl 
0c parakine ■'

Galima gauti “NAU 
JIENŲ” Administraci 
joje, 1840 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

gą žinios, kad Chicagos stock- 
yardų ponai ketinu žymiai pa
kelti mėsos kainas. Tiesa, sto- 
ckyardų ponai užginčija tai, bet 
jų žodžiams sunku tikėti.

Kalbama, kad mesa pabrangs, 
kaip tik valdžia ims supirkinė
ti jų kariuomenes reikalams.

Oerlm««ta 
lankės, auly- 
rink *u bent 
tokia, % av

RYŽIAI
Geri aus loo 

rqliea, lOo v< 
•fh, parsl- 
iuoda u« ..

LIETUVIŲ TAROS
VAKARAS.

Chicagos vokiečiai 
bėga Mexikon.

Daugiau 1,000 vestuvių.
Daugiau kaip 1000 porų krei 

peši vakar į teismų reikalauda
mi vedimo laismų

Anot policijos pranešimų, vo
kiečiai patarnautojai Bismark 
viešbučio apleidžia Cbicagą ir 
važiuoja Mexikon,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Suimto] 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10cv Balkonas 6c.

Subirtos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-ra G AT V A,

diena Chicagoj galini 
buvo diena agitacijos 
visose miesto bažnyčiose 
riotiški kunigai lygino Kristaus 
prisikėlimą prie dabartinio ka
res upė Suv, Vaistuose, Kriš-

uaiKylani 
susi rink ii ne 
nutarė tarp 
batus 
“Kas 
m a s, 
nutarta kviesti 
kuopa 
ties, t 
gludi tikej 
kėjimo r 
pražūtų, 
ir yorima

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La- 

N 

bai paranki knygute ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

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

. Chicago n k:j tik sugrįžo iš 
Austrijos Milan Lusk, sūnūs vie
tinio įžymaus advokato. Jisai

Lietuvis pašautas. Jas Ruda, 
275 S. State sir., pašovė Antaną 
.Tonikį, gyvenantį 737 W. 22nd 
str. Kurta areštuotas.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicego, III

Praėjusioj seredoj vieline L. 
S. S. 138 kuopa nutarė pareng
ti kartu su L. S. Jaun. Lygos 
antrąja kuopa — prakalbas pa
minėjimui Rusijos revoliucijos. 
Be to tariamasi parengti pra
kalbas ir draugui Stilsonui, 
kurs, tikimasi, neužilgo šioj 
apielinkej lankysis.

K. Kamsuskas.

Chicagos darbininkai privalo 
rašyti į Springfieldą savo dis- 
trikto senatoriams ir atstovų 
buto nariams, kad jie paremtų 
įneštą Illinois valstijos legislatu
re n bilių, reikalaujantį, idant 
butų atimta iš teisėjų galę iš
dilti injunetionus prieš pikie-

THE MAGIC SHOR
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukii daiktus, Jėi 
uori gauti Štokų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi, Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK, MASS.

B. A. Eckhart, prezidentas 
eckhart malūnų kompanijos 
Chicagoje, nurodo, kadi 1915 m. 
žieminių kviečių užderėjo 660,- 
000,000 bušelių; 1916 metais jų 
užderėjo tik 480,000,000 bušelių, 
o šiembet laukiama, kad užde
rės ne daugiau kaip 430,000,000 
bluselių.

Ofiaaa ir UyvralmMt 
8600 S. Halsted SU, kamp 86 ai 
OfltM atdaro iki lt vai ryt*. 1—1 
po plot ,ir vakarais.

Telephone Drover 4874

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

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va- 
lom, ir prosinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270. 
1700 So. Halsted St., Chicago.

NORTH SI»B 
4D6 W. DivUiaa 
720 W. North 
2644 Lincoln Avi 
1244 Lincoln A*. 
1411 N. Olar*

EVESKIO 
SSfiNOKHOA

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradine? 
Ugi aukščiausiai, taipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic. 
Ekonomijos, Knygvedytites.DaiUaraSčio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia sali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL fe 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St..Cltica&

Tlliųois State Optometry 
Board ekzamenus ant optomet- 
risto išlaiko vasario mėnesyj šie
met antras lietuvis Anton Petro
nis, 11208 S. Michigan avė., 
Chicago, Ill. Pirmasis, jau se
niau išlaikė K. Nurkailis, 4617 
N. Robcy.

dare smagų 
ypata regis 
nusilesus.
Proletaras.

pasakoja, kad Austrijos žmones 
kenčia baisiai. Jie valgo duoną 
iš šiaudų, selenų ir kitokių daly
kų, kurių seniau, nemaišydavo 
duonom Keturias dienas savai
tėje ten pasninkaujama. Vienas 
kiaušinis 9 centai* Vaikai bai
siai mirsią negaudami pieno ir 
šiaip alsakantesnio maisto. 
Nuolat buna maisto riaušes.

Snbatoj, balandžiu 7 L. S. S. 
137, LSS. 235 ir L. M. P. S. 25 
kuopos surengė šeimynišką va
karėlį. Manyta, kad lokį va
karą, kaip kad didžios sukatos 

žmonių visai nebus, 
.dsilankė, ir tai 

būrys atsilankė, Tik 
merginų mažai buvo.

atvės _____ ....
i ryto iki B vs. NedClionus nuo 8 nito iki 12 <i«a> 

Tel. Canal 5335.

Ant Ascension Pro tęsiant E- 
piscopal bažnyčios lapo užkelta 
vėliava, ir bažnyčios kunigas sa
ko, ji kabosianti iki Suv. Valsti
jos pergales.

Kunigas W. B. Brewster užreiš 
ko: “Dėkavoju Dievui, kad mes 
stojom karėn.”

Savo “patriotišką” pritarimą 
karės Kristaus įpėdiniai ant že
mės išre 
bažnyčių
Dievo žodžius “neužmušk

Illinois valstijoj kariuomenės 
rcikalmas tarnauja šiuo laiku 
apie 150 daktarų. Stokauja dar 
400 daktarų. a - 'pamaldos, velykų 

sakyti 
už karę 

Pat-

Jau prasidėjo medžiokle, 
rėš tuo la ir vienas vokietis 
dėlioj. Areštuoti jie Gary, 
diana ir bus atgabenti Chica- 
gon. Policija mano juos esant 
šnipais,

EI Tel. Canal 2118 ♦
S Dr. A. L luška §

Gydytojau Ir Chirurgą* B

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam, tinomaa pw II 
tų kaipo patyrę* gydytoja*. ahlmr- 
ga, ir akušeri*.

Gydo aitria* ir chroniika* liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujajai** 
metodą* X-Ray ir kitokiu* alaktro* 
prietaru*.

Ofisas ir laboratorija, 192* W. ĮSU 
8t., netoli f'hk 8t.

VALANDOS: Nno 11—12 pietą, Ir 
I—8 vakarai*. T*Wphon* Ganai SIU 

Gyvenimas, 3412 S. Halsted it 
Valanto*: 8—S ryta, tiktai

vyčių pasigirimai. Tegul stato 
jie iš savo pusės oponentą, o mes 
iš savo pusės išstatysime šiuos 
—■ ar Grigaitį, ar Montvidą ar 
Gubavičią, ar, pagalios, Mockų, 
ar kokį kitą. Proletaras.

(Negerai kuopa daro, kad ji 
žada “s lay t i iš savo pusės” į de
batus Inos žmones, kurių pri
tarimo jie nepasiklausė. Jiems 
reikėtų žinoti, kad nė Grigaitis, 
nė kitas save gerbiąs socialistas 
su vyčiais į debatus neis. Red.)

1101 W. llnd I

SOUTH BIDH 
1022 Wentworth 
1427 B. HalsUd 
472* S. A*blan4

tyrimo Sv. Vaitekaus parapįj
sldniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
Aldu t3peci«ll«ta»
TfiMVKlT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHI^YND AVĖ
o® 2-ras

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
ši uvimo skyriuose.

Jus esate uŽkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musą mokyklą bi
le laiku 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Pelrenos daromos 
mierą 
iš bite madą knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

talkininkų (o kartu ir Suv. Val- 
s t i j ų) pergalėj i m o vokiečių.

Buvo visokių išraiškų patrio
tiškų jausmų bažnyčiose. Pa
vyzdžiui, Broadway metodistų 
bažnyčioj, kad parodžius savo 
patriotiškumą viešai išreikšta 
pagarbos ženklai dviem vaiki
nam, įstojusicm karėn.

Englcnvood’o metodistų epis
kopatų kunigas Jessy Dancey 
užreiškė, kad jisai pasirengęs 
tuoj įstoti armijon, jei lik jis 
yra reikalingas.

Katalikų klerlkas Eugene 
Traynor gavo pašventinimą ku
ri iguosna anksčiau, kadangi 
troško k negreičiau stoti armi-

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundų 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicagoj gyvenantiems žmo
nėms. Žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašų.

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

Mare Jurgelionienė.
Bocziunas b 172 Slate street 
Bulatus Julian 1208 Chicago Ave 
r slis Geovicus 2425 West 45 Place 
L j’abo Williams 1210 Hasting Str 
Dcrcszkcwicz Alex 724 Eda Str 
Jalczcwska Paulina 195 Casalport av 
Jeruscvicz Kazimieras 714 West 19 pl 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or 

Wabash Avenue.
Kasiausios Joseph 3257 Emerald av 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
KenusaUis K 843 — 32 Place 
Koszulanis Stanislav 1112 Marsh

field Avenue
Kosulis eorgc 3246 S Halsted st 
Kraginski K 450 S Wood Street 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce avc 
Kroyer Robert 1830 N Sawyer Avc 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Lawedanski Witold 4624 Winchester 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue
Marcinkicvicz Joseph 1625 West 18 s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Avc 
Merkin Joseph 203 S Hermitage av 
Mikalauska Domis 1358 S ePoria st 
Milickis Anton 3252 
Micevicz Vincent 1122 S Halsted 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted 
Noreiko Adalbert 520 Bunker str 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Petrowsji .Talius Melrose Park, Ill. 
Pctrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halstfcd st 
Puiris Kasper 2013 Canalport Ave 
Raczunas Rosa 1534 Haddon avc 
Smith Peter 102 W Ohio Str
Spakowsky Kazimierz Pullman, III. 
Sarwinski Martin 85 — 13 Str.,

North Chicago.
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4614 5 Avc
Tamijevski Bonifac 3144 Auburn av 
Urbonas Juozapas 102 Mill street 
Vaitekaitis 5001 Marshfield avenue 
Zcnberis Jonas 4502 So Paulina str 
Zipryte Stanislava 670 W 18 Street 
Zak Andro 3222 So Morgan str 
Zmiplski Waclaw 1027 Hermitage st 
Zuisis Petras 3349 Auburn Avc 
Zymantis John 112 West 31 Str

Keturi šimtai penkios dešim- 
lįs liuosnorių jūreivių užvakar 
tapo išsiųsta iš Chicagos į rytus, 
tarnybai kariškuose Suv. Valst. 
laivuose. Tai pirmas būrys iš
siųstųjų iš Chicagos jūreivių*

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubii

Tel. Drover 1310

Vakar vakarą ant 18 ir 
sted plėšikas užtėmi jęs, 
žmogus, laukiantis karo, 
daug pinigų, puolėsi ant jo ir 
sumušęs ir atėmęs iš jo pinigus

Kokis lai japonietis darbinin
kas, matyt be vieno šulo galvoj, 
inmetė per langą policijos sto- 
tin (ant La Salle st.) akmenį. 
Vyreli tu mano, kad išsigando 
policija! Pamanyta, kad įmes
ta bomba. Tuoj japonas 
luotas. Dabar policij 
kad jis yra šnipas,.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
išlepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėlmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus
Kaina dėžulės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popieriuj do
lerį, indėkit j laišką.

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

AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Iš akli,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga j krūvi*
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda akya skaitant arba siuvant

kini.
Pora žodžių apie p-lių Jasin- 

skaičių balsus. Mergaitės da 
jaunos, gal 1 l ar 15 metų, bal
sai dar nesubrandę. dar nevisai 
išlavinti, bet jau ir dabar jau
čiasi, kad juose tuno spėka ir tai 
galinga spėka. Reikia tiketies, 
kad toji spėka nepražus, kad 
jai nebus duota apželti samano
mis, dingti pelenuose, bet kad 
pelenai lai yra visi trukumai bus 
nušluoti ir laikui bėgant balsai 
tapę išlavinti ir pasirodys pilna
me puikume, pilnoj savo galej.

Norėtųsi Northsidės arba ir 
kitų kolonijų lietuviams vakarų 
rengėjams patarti x dažniau už
kviesti paneles Jasinskaitesx da
lyvauti jų .• rengiamų vakarų 
prog rainuose.

Daugiausia pasisekimo publi
koje turėjo, reikia pripažinti, šo
kėja — maža 12 metų mergai
tė, p-lė Irene Kaleth. Ji yra 
profesionalė šokėja, jau trečius 
metus dalyvaujanti nuolatinėj 
anglų scenoj. Tad suprantama, 
kad nors ir maža budhma, savo 
užduotį atliko taip, kad lietuvių 
publikai, pripratusiai prie artis- 
tų-mėgėjų, josios šokiai pasirodė 
kuo tai nepaprastu, tarytum iš 
kito pasviečio užklydusiu. IJž- 
tai-gi jie ir plojo jai, užtai-gi 
jie ir šaukė ją atkartotinai vis 
Šokti, dar pašokti.

Nedėlioj, balandžio 
tuvių Lyros Benas (Beno sėdė
jas p/P. Krikščiūnas, 1713 N. 
Marshfield avė.. Chicago) pa
rengė koncertą, kurio progra
mas susidėjo iš koleto muzikos 
gabalėliu, iš dainų,

Pasakysiu tiesiai 
damas jau trečius metus Chica
goj, ir lankydamas lietuvių ren
giamus' pasilinksminimus, kar
tais dviejų ar trijų organizacijų 
ar draugijų vienu vakaru, vos 
trejetą ar ketvertą sykių į visą 
tą laiką, į trejus metus, užtikau 
taip rūpestingai surengtus ir 
taip gerai išpildytus programas, 
kaip kad išpildė nedėlioj Lietu
vių Lyros Benas.

Ir tam, kas megia muziką, 
kas nors šiek tiek ją supranta, 
ypačiai kaikurie i>rogramo punk 
tai suteikė nepaprasto malonu
mo.

Be muzikos, buvo dar pora 
kitokių punktų program e. tai 
panelių Jasinskaičių dainos ir 
mažos mergaites p-lės Irene Ka- 
letli (iš Belmont Gardens) šo-

Tcltphone Drover 8688

Dr.A.A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bp»elaU*ta* M*UrUh«, VyrUk*. V&ttv 
Ir Vi** rbr«Bliki ll<>. ,

V»)an4e« : 10—)) ryto, 4—i po pi«t<, f-—S v*-
Uara, Nadiliomi* 10—1 po pi«txj

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chlcaga

pažiurgti į vietinę, bažnyčią. 
Žmonių sausai prikimšta. Lau
kia Kristaus prisikėlimo. Ačių 
smarkiam pasidarbavimui (mat 
net tris sykius apie bažnyčią 
iipėjo) kunigui pavyko Kristus 
prikelti. Na, ir buvo džiaugs- 
1110!

Paskui, kunigas pranešė, jog 
aukas rinks pirm mišių, kad 
paskui laike mišių nedarius 
triubėlių žmonėms. Ir da pa
sakė, kad kas aukaus tam tyčia 
pampintuose konvertuosc, tai tų 
vardai bus paskelbti viešai, ži
noma, žmonės tikedamės gar
bes aukavo kitas ir pusėti
nai. Vienok tų aukų rinkimo 
pirm mišių neužteko. Rinkta 
jos ir neduota ramumo žmo
nėms ir p€T mišias.

Pasabaigė mišios. Įsirito kli
augas sakyklom Ir tu, pone 
Dieve, kunigas pamatė keletą 
pažangesnių vaikinų — tokių, 
kurie kartą gana aštriai su ku
nigu diskusavo, ir nuo kurių 
kunigas turėjo bėgti nebetekęs

"gumentųl Na tai Ir užvažia-
jfs jietns, įStri Susirinko f taus pergalėjimą mirties—-prie

vakaras
Ale kur tau
pusėtinas
moterų ii c

Mat jos vis da prisibijo ko-tai.
Išpildyta trumpas programė

lis. Buvo deklamacijų, o pra
kalbą pasakė P. Grikštas. Jisai 
nurodė revoliucijos reikšmę.

šiaip vakarėlis 
įsĮiudį. lik viena 
biski perdaug buvę

Tema skiriama sekama: 
išganys liaudį — socializ- 
ir katalikybė?” Į debatus 

vietinę vyčių 
nes vyčiai yra įpratę gir
ai visa žmonijos laimė 

ime ir kad jeigu ti- 
icbutų, tai žmonija 
šituose gi debatuose 
parodyti, kaip klai-

baznycią. Paskui dvasišl 
vc'lis nu v 
čiii šalių

SVIESTAS
Garinusios 

įmetonofl, ge- » e* 
resni*, negu /I kf 
kur ju» 
lit gauti ..

Mat proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klasosi
• KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekviena* gali llmokti 

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose i6 lekcijų sutaisyti! 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranKUs kiekvienai*, 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytiem i mokyklą ypatiikai. Geresniam persitikrinimuL siun
čiamo gražiai iliustruotą, su daugeliu paaitkinimų KATALOGA 

IDYKAI. Rąžyk laiiką tuojau*; indčk dvi markes prisiuntbnul 
KATALOGO.
KLESJJ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 1 musų 
kyklą ypatižkai, turime dienines ir vakarine* klesas. .Mokina- 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. KJesoee irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradtiamokaiil 

N greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau »uprant*nti«aaa 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLiskyrius.

Viskas aiikinama Lieluviikai
UDvI mokyklos: 731 W. 18th StM ir 1741 W. 47lb SL

Laiiku* adresuoki!: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chlcaga. CL

u’iaujan 
ie sudnr 

ida žmones ėmė verk 
u, tai Kunigas ir vėl sugrįžo prie 
bedievių, o pagalios 
įkaitinęs kiaušy lojus tėvas dva
siškas ėmė pasakoti apie kokias 
tai bitas, kurias reikią atmokėti. 
Ir vėl [įrašė pinigų, pinigų -— tų 
nelaimingų sidabrinių, už ku
riuos du tūkstančių melų atgal 

inys pardavė 
Kristų. Man 
kunigas taip 

prieš bedievius 
vien lik todėl, kad tuo bildu ati
trauk us klausvtoiu domų nuo 
žemes dalyku, suminkštinus jų 
širdis ir plačiaus atidarius jų 
kišenius bilų išmokėjimui.

Pasigailėjimo verti tie musų 
tėveliai — net užsiminti tiesiai 
apie bitas nebedrįsta.

Agotos Simus*

Utarninkas, Baland. 10,1917
.... -■ ...
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Avė.

St.
ReikalavimaiSt.

Utarninkas, Baland. 10,1917

If^ASARGA.—Draugiją pranešimus 
»tdtelbiame be užmokesties. Praneši- 

betgi turi but priduodami iš vą- 
Hkaro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
41uoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
famas dienraštis, nebegali but įdėti.

“Naujienų” adm.)

Q darbo pirmos klesos 
Ilgą laiką dirbau pas sve

timtaučius ir lietuvius. Kalbu lenki
škai, lietuviškai, rusiškai, bohemiš
kai, slaviškai, vokiškai ir angliškai. 
Kam reikalinga, atsišaukite į Nau
jienų Ofisą laišku pažymint No 110.

setą vėliausios stailės už $32, valgo* 
mojo kambario stalą ir G krases už 
$20. Karpėtas $10, Komodos, bra- 
sinfcs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 mocįelio, 
$200.00;-$225 vietrola ir rekordai 
—- už $50.

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

Chicago. Ill.

Chicago
DEL DR-GO STILSONO 
PRAKALBŲ CHICAGOJ.

Šiuoini pranešu LSS. VIII ra
jono kuopoms, kad dr-gas Stil-

me priversti pakiesti jo inoršru-

Bridgeporte; 25 arba 26 d.
Kensingtone; 27 d. — Cicero, ir 
29 d. išryto VIII Rajono konfe
rencijoje ir vakare North Side-

Box 139.
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudsin .
MARYLAND VALSTIJOJ:

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

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

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

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

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

1411 E. 59 
Cleveland, O.: A. Valenton,

2120 St. Clair Ave.
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 407.

Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Co.,

REIKALAUJAM — teisingų vyry 
kiekvienam mieste. Darbas ant vi
sados ir galima atlikt vakarais. Gera 
mokestis geriems vv rain’s. 
UNITED LAND and INVESTMENT 
Co., 127 N. Dearborn St., Boom 808, 
Chicago, 111.

St.

St.

St.

REIKALAUJAMA 50 moterų pjau-

..   I .y... .HI... ,||| I...........................................—'■»

ANTRU ir trefthX. mortgage sttteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc/ 
apmokėjimui .taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagetinimui 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 I,a Salle Street, Chicago.
Telephone. Mam 4846.

Išliuosavimo judėjimas, Betvarke, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?

nuo rengimo prakalbų Engle-

bet

mus.
Organizatorius P. M. Kaitisv*

PRANEŠIMAS.

vak., Mildos svetainėj, Halsted 
ir 32 gatv., ant trečiu lubų.

tingiausia publiką susirinkti GO I

Naujieną agentai

Kurie užžiuri platinimą “Naujie
nų*’ pavo miestuose arba distriktuo- 
pe. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: P. Misiūnas, 
“Naujienose”, 1810 S. Halsted St.

North Side Skyrius: P. Pučkorius, 
1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas,

Englewood Skvrius: B. Masiunas,

Brightnn Park
M. I). Seefoi

J. Minkevičia. 3818 S. Albany Ave.
Žurauskas, 1053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth
F. Sandarga, 5 118 S. Prinneton

Kensingtono. Rosclando ir Burnsi-

a v.

a v. 
a v.

dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

2337 S. Leavitt St.

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

19 W. 2nd St.
Melrose Part, III.: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St.

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

1118 Market St.
Bh'ernoon, III.: W. A. Žilinskas, 

Box 210.
Rockdale, 111.: via Joliet, D. Lukša, 

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

Barber Shop, State 
Waukegan, III. J. Miloszevicc, 

801 — 8th

St.

SI.

890 i S. Houston Ave.
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Ručkevičc. 1012 S. Main SL 
«W. Pullman, Ilk: W. Pilypas, 

720 W. 120 St.

725 Finch Ave. 
.: M. Remeika, 
1330—- 15th Ave.

III.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W. Wash

: K. E. eBrtulis, 
L; žičkus, 

459 Cojlinsvllle 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. SL Louis, Ilk: K. žukauski, 

123 St. Clair

Chicago Heights, Ill 

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:

Pana, 1)1.: W.

st.

st.
st.

Ave.

Ave.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

Afontello, Mass.: P. Kuprys, st.175 Ames 
aMontello, Mass.: B. P. Miškinis,

35 Arthur 
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,

15 Millbury St.
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Ames St. 
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,

101 Oak St. 
iMontcllo, Mass.: P. Stiga,

/. 5 Arthur St. 
■Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar

macy, 165 Elm St., Cor. Short 
’ NeW JERSEY VALSTIJOJ:

FJkatxjth, N. J.: D. Bočkus,
211 First 

’Paterson, N. .L: A. Atkind,
273 River

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave 

Newark, NJ.: P. LukŠis,*
314 Walnut St 

Jersey City, N.J.: D. Pilka,
242 Wayne St 

Schwartzburg
13 W. 23rd 

Steponaviče,
Box

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

Amsterdam, N.Y,: Mr. M;alesr

Bayonne, N. J.:

Cliffside, N. J.:

A.

K.

st

St.

SI

St

17.

tų. Pa: 
tuojaus.

darbas.

2137 S. Loomis St., Chicago, Hl

RE1 KALAUJAMA merginų prie a- 
belno darbo.

PRESBYTERIAN HOSPITAL, 
1753 W. Congress St., Chicago.

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

M. Žukauskas, 
1330 — 5 
...........

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS”

<i * . i'i».....v......r*—1* 1840 S, Halsted St Chicago, Illinois

Kulpmont, Pa. 
Pittsburgh,

Pittsburgh,

Pittsburgh,

Pa

Pa.: J.
St.

REIKALAUJAMA 2-jų gerų paty
rusių vy rų dirbti j "Junk Shop. $20 
mokestis. Pastovus darbas.

Western Ave. Junk Shop, 
2110 No. Western Ave., Chicago, III.

St

ave.

IH'IKALINGA indų plovėja. Grei
tai atsišaukite.

MAJESTIC RESTACBANT 
3502 So. Halsled St., Chicago.

PARSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatos, kavos, 
keninių daiktų ir tt. sankrova. Biz
nis gerai išdirbtas. Savininkas išva
žiuoja ant savo fanuos. Kreipkitės 
prie

C/VLUMET BUTTER STORE
VYRAI

Phone Pullman 5501

ypatingai tie, kurie . 
gydytos kur nors be 
jgijimo pasekmių

Jos. Burauskas, 
Krasowskj, 

2809 Penn Ave. 
Katkus, 

2204 Forbes
Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin 
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton
Scranton, Pa.: J. Telcysh,

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138 
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

Gary, Ind.: V. VaiČilaitis, 
Box 122 TollCston Station 

(dinton, Ind.: J. Kairaitis,

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Kenosha Wis.: K. Paukštis.

809 Park St.
Racine, Wis.: 'Pony Vogčia, 

1029 Va Lacbwood ave.
Racine, Wis.: John Margis. 

1005 Gideon Ct
C O N N E C TIC UT V A LSTIJ O J: 

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis Si

Si

I* .....   ' ...........................................

REIKALINGA MERGINU j dirb-

Geros darbo

Continental ('.an Co., 
Halsled st., Chicago, III.

BEIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus’ Gali išpradžios 
uždirbti $8 Į savaitę. Už pirmos sa-

PIRK SAU vIkm Plombavo j!- 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f
SUPPLY CO., į

1637 W. Division nt., Chicago, T
Cor. Marshfield Ave. ▼ 
Kalbama lietuviškai. X

Continental (km ('.o.,
2201 So. Halsted st., ('hie

775 Bank
New Haven. Conn.: J. Vaitkcvivius, 

286 Wallace St

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

PARSIDUODA—3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga. Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island ave. 714 Wr Divi
sion St., 344 W. Chicago. Ave. —

ATEIKITE 
Pas Mane

A6 Rydau pasekmi- \
ngai, ir už mažą mo- A £ * '
kęst}, visas privatiš- 
kas ir chroniškas vy- ,
rų hgas. kam tai:— 
Užnuodijimą Kraujo;
Varicocele, Hydroce- *.«, ...f'—J
lą, Stricturą, Nustojimą spėkos, Silpną Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Jlemorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiškas Ligas.

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

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

PASIRANDAVO.I A bučerne-su vi-

kas nori gali pirkti su namu, arba 
randavoti. Atsišaukite šiuo adresu:

P.\S1 RANDAVO.! A puikus storas,

u i J i.i
pigiai. K. Jamontas,
18 10 S, Halsled SI.,

gausite

SI
'Tarp 17 ir 18 ant Halsted 
;ite i K. Jamontą, nuo 
ai. vak. — “Naujienose”.

Pajieškojimai

Pajieškau Jono Bikulčiaus, paeina 
iš Salaką parapijos, Plavčjų sod
žiaus (gyveno ir Šok iškilios), pra
šau jį patį atsišaukti arba kas jį 
žinote, praneškite jo adresą. Turiu 
svarbų reikalų.

1337 W. 17 St. Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Kličiaus, kuris 
prasišalino kokia pusė metų atgal. 
Jis \ ra juodų akiui, tamsiais ūsais, 
lėtos kalbos. Kas pirmas praneš apie 
jį, gaus $15 dovanų. Girdėjau gyvena 

V. Juknevičius.t,Pester, ra.
P. O Box 312

Jeigu jus turite $100 įvestyli

savaitę dirbdamas vakarais arba 
liuosu laiku. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” ofisą, pažymėdami N108.

no gub., Raseinių pav., Laukuvos pa-

gyveno Chicagoje.

Frank Pocius, 
irg, Pa.. Box 155.

Pajieškau trijų pusbrolių: Adomo, 
Jokūbo ir Kazimiero Daugėlų, Ra
seinių pavieto, Belvičių kaimo, Švė
kšnos parap. Malonėkite atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą. Adresas:

Marei joną Bud vilai tė-Jasienė, 
732 W. 18 St., Chicago, III

Pajieškau savo pusbrolio, And
riaus Puodžiūno, Suvalkų gub., Gar- 
levos parapijos. . Senai kaip Amįeri-

nes atsiliepti šiuo, adresu:

Pajieškau sesers> .Nastazijos Mei- 
raitės, Kauno gut)., Šiaulių pav., Pa
pilės valsčiaus, Gumbakių sodos.

malonėkite pranešti adresų.
Mykolas Meiris, 

Boom 60. Morgan Park, Preparatory 
School, Morgan Park, III.

Pajieškau savo tėvo ir brolio Jo
nų Jankauskių. Kauno gub., Panevė
žio pav., Dicunų sodžiaus; abudu 
gyveno Chcigaje, III. Malonėkite at
sišaukti, arba kas juos žinote pra-

8URKE 8ARBER SCHOOL
612 W. Mudiaon RL. Chtcn<o. III

Boom 2. Chicago Cleaning Co
62 W. Washington St., Cl1

EXTRA
' Jauna pora pj<Wrsta 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 Vicli-ola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis > ra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22-

DR. GILL
SPECIALISTAS

422 S. State Sį|cct, CHICAŲO, ILI
Prieš Siegel Cooper and Co.

PRIĖMIMO VALANDOS:

Knsdicn r^to iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 

nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų

Tėlephonė Y*r<a

igo.

Pardavimui
PARSIDUODA 2 namai ir lotas — 

2 augšlų mūrinis priekyje ii* 2 aug-

mas. Atsišauki!: 
CHICAGO.

Nariai Cook County Ęeal Estate Tarybo*
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farinas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatve
kampas Halsted .. Drover 2463

Dr. MLStupmckl
8109 So. Morg&n BL, CMcaga. 
VALANDOS: mato • iki 11 li
pyto, nuo ii iki I vakare.

PARSIDUODA pigiai vos 8 mėne
sius vartoti I kambarių rakandai.

A. BURBA,

Chicago.

IH<**aH'4a^«*«»*UB**4**

1 MACBETH I

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

Dr. Ramser
AKIU »P»CIALI«TA»

PARSIDUOD/V nuosavybe 2521 S. 
Halsted St. 3 fialai priekyje ir ma
dinis namelis užpakalyj. Kaina —
$3500. Atsišaukite į savininką 

Thomas Kosina,
6311 Drepel Ave., Chicago.

PARSIDUODA groserne. Gera vie
ta del biznio. Puiki vieta kalbantiem 
lietuviškai ir lenkiškai. Pardavimo 
priežastis — šeimyna nesveikuoja. 
965 W. 18-ta gatv> Chicago.

PARSIDUODA barber shop; gera 
vieta, prie dvieju karų linijų. Parda
vimo priežastis, du bizniai. Ateilp- 
te ir persitikrinsite kad tai ištikro 
>Ta puiki biznio vieta. Kreipkitės 
laišku į Naujienų Ofisą N 109.

PASI NA U 1)0 KITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambariui fornišipi. Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo senai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apielin- 
kė. 1619 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai i trumpą lai
ką šaliunas. Atsišaukite greitai.
3714 S. Halsted St., Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apicKnkC- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

F. Warneke,
951 W. 19th St., Chicago, Ill.;

Parsiduoda bučerne, nauja lietu-

Atsišaukite greitu laiku laišku

PA BS1 DUODA mažas Biznevas 
namas ant 22-ro St., netoli Hoyne 
ave. .Storas ant raudos tinkamas

John L Bagdžiunas,
2334 So. Oakley ave., Cli

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas ,pakinkiai. Parda
vimo priežastis—važiuoju į kitą mie 
stą. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karve labai pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA Slorelis trumpu lai- 
ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kiu dalykų del niokslainės. Biznis1 
gerai išdirbtas. Prieš mokyklą. Par-

Tragedija

Parašyta
William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtu ras-
ties kiekvieno scenos
mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie-
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose 75c, be
apdarų — 50c.

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

**hon*r Yard* 4*1^

Or. A. R. Blumenthil

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzamjnuojam dyka5

y A Jflk’ Gyvenimas yra tuščiai*
kuomet pranyksta r# 
gejimas.

ir Mes * vartojame pag» 
Hutą Gphtlialmometci įį^lJSr Ypatinga doma atkrei 
piama i vaikus.

IM N 'Boulevard! neškite jų adresa. Turiu svarbų rci- 1 davimo priežastis savininkas per-JV*l*ndo«: Nuo » ryte iki • vakarei 
įkalą. Barbora PankauskiutC, ka namą. A. Lawrence, mb nuo-io iki 12 di*ih.

745 E. Main St 525 Suarti Ave. Grand Rapids, Mich. 1811 So. Union Ave., Chicago, Ill. 4Ut Si ashlanp(av^ kamvag fft.

Prirenka vl»l*m« tinka**** akintu*, atrauto 
nuoja ir patarimu* 4hioda lykaL
781-88 Milwauke* Av*., arti Chleag* Av^ 
lubo*. VAI.ANDOS' Nuo t U ryt* Ud vak 
rui- Medi Įlomi* nuo • iiryto Iki 1 m

T*I. Hayaaarkat I48A

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir. Ofhaa 

8149 S. Morgan SL, kerte S2 >L 
Chicago, Ill.

Spccialiatai ant 
Moterišką, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

ijd I ryto, nuo 12 iki 2 po piei 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedCldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas .

Dr W. YUSZKIEWICZ

LIBTUVIAKAS A*IŲ GYDYTOJAU 
Am* tari *kaudnnfciaW arba *Ilp»M akis, e 

■kawlf’Jiro*, atdlankykite pH

Dr. W. Yuszkiewicz
1ISS MAIwaokaa Av*.

▼alandoa: Nuo • ryto iki • vakar* , 
NadBIIoixii* nuo * ryto iki 1 pa

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniikos Ligo* ■

'Elektriika Diagno** Ir Gydymą* 
Specialiikii.. medicina nuo 

uftnuodijimo kraujo
Vandenota Medela Slaptom. Ligom 

2221 S. KEDZIE AVE., 
Netoli 22-ro* gtv.

j
Valandos-: 1—-8 po pietų; 7—9 vak

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešu gerb. .visuome- j 

nei, kad aš perkėliau savo ofisą 
į Stankūno namą, 3315 S. Hals
ted SL Telefonas Yards 2721.

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

.....

Kaip Žmogus Mansto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIĖŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

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

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1. Bendra laikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

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

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matini supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS: •
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. I-Cropotkino “Savitarpinė pagelba”.

Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

9
10

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., . Chicago, III.

DAKTARAS^ WISSIG,
Špicus iš^S Suseno krajaux

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ,
NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENUUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS Y*A 

fineciallikai gydo By»* pilvo, plaučių, inkšta ir pvHė*. ulnųodljlnrui kraaja, 
Hkm, taizdas, reumatiEm*, raivo* •kausnl'u#, *kau»mu* nugaroj*, ko»AJim*. varkite 
•kaudėjim* ir paslaptinga* litą*. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti. ateikit* 8i* Ii 
persitikrinkite, k* ji* jum* vali padaryti Praktikuoja per dau**J| meta ir Urrtl 
lūkėtančiub ligonių. Tatar ima* dykai

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki I vai vakar*. NadiltomJ* iki 11 M, 
ItH BLUB ISLAND AVK^ kampa* If-te* gaU. viriaj Basko*. T*L Caaal M




