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Anglų pergalė Francijoj

gynimosi vakar anglų spė-

UžVAžIAVO ANT MINOS
Turkai traukiasi.

BIJO UŽPUOLIMO.

Konfiskavo visus vokiečių

KONFISKUOS.

d. Katterfeldo įne-

so 79 laivai.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA
AMUNICIJOS DIRBTU-

darbininkų klesos 
karių su kapializ- '

CHICAGA BIJOSI VOKIE 
ČIŲ ’’SKRAIDUOLIO”.

RUSŲ LAIMĖJIMAS 
MESOPOTAMIJOJ.

$
£

Dvidešimt miestų, vienuoli
ka tūkstančių vokiečių ir

Narsusis pulkininkas aplan
kė Baltąjį Namą ;siulė 
prez. Wilsonui savo pata
rnavimą.

Kares departamentas daro 
žingsnių, kad apsergėjus 
pakraščius nuo galimo už
puolimo.

LONDONAS, bal. 11. — 
Į šiaurę nuo Bagdado anglai 
išvijo turkų spėkas iš Baladę 
stoties ir Herbe miesto.

DIDELĖ ANGLŲ 
PERGALĖ.

NEUTRALIŲ ŠALIŲ 
NUOSTOLIAI.

Vokiečių submarinos paska
ndino 686 neutralių šalių 
laivus.

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS SU 

VOKIETIJA.

buvo kaip ir raktas dabarti
niam anglų veikimui. Po il
go ir pekliško bombardavi
mo Kanados pulkai užvaldė

eitis, kaip skelbia pirmosios 
žinios, siekia arti keturių ši
mtų.

SIŪLO SAVO PATARNA
VIMĄ.

VOKIETIJA NORI TAIKINTIES 
SU RUSIJA.

pateko anglų rankosna lini
joje nuo Lens iki St. Quenti- 
no vartų. Jau šiąnakt va-

šimtas žmonių užmušta; a- 
pie keturi šimtai sužeista; 
nuostoliai dideli.

Suv. Valstijų pirklybinis lai
vas New York užvažiavo 
ant minos arti Anglijos 
pakraščių. TURI LAIMĖJIMŲ. 

JIMŲ.
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Nežiūrint biauraus oro, ne-

Eina gandas, kad valdžia 
mananti konfiskuot gele
žinkelių linijas ir lajvus.

*■■■.. r- i

paseks Chile, Argentina 
Uruguay respublikos. ,

armijoms. Apie

prieąascia, kol kas dar nesu 
žinota. Spėjama tečiaus, 
kad tai vokiečiu valdžiom «- 
gentų darbas. Vienas Eddy
stone amunicijos dirbtuvės

Tai pirma pietines .Ame
rikos respublika, įsimaišiusi 
dabartinių Europos konflik
tam Manoma, kad ją tuoj 
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Didele ekspiinziia amuni-i
cijos diruiurej

Brazilija pertrauke diplomati 
nius ryšius su Vokietija

PHILADELPHIA, bal. 11 
—Vakar mažame Eddyston 
miestelyje, netoli Philadel- 
phijos, tuo vardu j)avardy- 
toj amunicijos dirbtuvėj ki
lo didelė ekspliozija, kurioj 
žuvo virš šimtas darbininkų, 
daugiausia jaunų mergelių,

darbą turėjo atlikti vokiečių 
šnipas, kuris, matoma, kokiu 
nors budu dasigavo į dirbtu
vę, veikiausia kaipo darbini
nkas. Iš lauko nieks prie jos 
negalėjo prieiti, nes dieną ir 
naktį aplinkui stovėjo tvir
ta sargyba.

Eddystone amunicijos di-

džioje dabartinės karės. Pa- 
skutinuoju laiku ji perėjo 
Rusų valdžios žinion. Dirbo 
ten arti dešimt tūkstančių 
žmonių.

Ekspliozija pridarė dide
lių piniginių nuostolių.

Chicago, DL, Sercda, Balandžio-April ll, 1917. moi

PASTOJA KELIĄ. RUSIJA PAVOJUJE. MOTERS TURĖSIĄ 
DARBO.

NATIONALJEDIT1ON
RYTMETINE LAIDAI

Price 20.

Krasa nebeeina
Wilsono karės pienai gali 

but užmušti, — kongresas 
priešinasi konskripcijai; 
stoja už padidinimą algų 
liuosanoriams.

vienuolikos tūkstančių žmo 
nių. Be didelio skaičiaus be
laisvių vokiečių r a n kos n a 
pateko 100 kanuolių, 60 mor- 
tirų ir 163 kulkasvaidžių.

Atkakliausias mušis ėjo

Mušis dar tebesitęsia. Tal
kininkų armijos viena pas
kui kitą gula ant vokiečių. 
Karės kritikai sako, kad da
bartiniu talkininkų laimėji
mu, t.v. “Hindenburgo lini
ja” yra sulaužyta, ir kad jis 
bus priverstas traukties į 
naujas pozicijas.

. RIO DE JANEIRO, bah 
11. — Iš Brazilijos sostinės 
pranešama, kad tos respubli
kos valdžia pagalios pertrau
kė diplomatinius ryšius su 
Vokietija ir rengiasi konfis
kuoti visus vokiečių laivus, 
pasislėpusius Brazilijo prie
plaukose. Deklaracijos tek
stas busiąs paskelbtas dar 
šį ryt. Vokietijos ambasa
dai inteikta visos reikiamos 
popieros ir visu greitumu 
paliepta apeisi Braziliją.

Savo reikalus atstovauti 
Brazilija pavedusi Šveicari
jos ambasadai Berline.

Washingtone kol kas nėra 
oficialių žinių apie tą Brazi- 

, Ii jos valdžios žingsnį. Nie 
kas tečiau neabejoja apie jo 

” galimybę.

WASHINGTONAS, 
11. — žinios iš Washingto- 
no skelbia, kad Wilsono t.v. 
“karės pienai” randa stpirią 
opoziciją — ir senate ir at
stovų bute.

Wilsonas, karės departa
mento padedamas, sumanė 

.paimti konskripcijos keliu 
500,000' vyrų Suvienytųjų 
Valstijų armijon. Vakar se
nate ir atstovų bute stipriai 
pasipriešinta tam sumany
mui. Daugelis kongreso na
rių, net ir tie, ką balsavo už 
t.v. “karės rezoliuciją,” pa
sipriešino tam sumanymui. 
Valdžia jau abejoja apie jos 
sumanymo priėmimą be 
pataisų. O kartais jis gali 
būti ir visai atmestas. Ir se
nate ir atstovų bute dauge
lis yra tos nuomonės, kad 
konskripciją reiktų įvesti 
tiktai tuomet, jei visi dabar
tiniai rekrutų verbavimo bu
dai pasirodytų esą nepasek- 
mingi. Kol kas to nėra. Ko
nskripcijos priešininkai nu
rodinėja, kad vietoj kons
kripcijos reikia padidinti 
kariuomenėj tarnaujančiųjų 
algas iki 30 dol. i mėnesį. 
Tuo budu, sako, konskripci
jos priešininkai, busią gali
ma gauti reiM““1* 
skaičių ir liuosanorio įstoji
mo keliu.

Jei
užmušt prez. Wilsono pie
nus.

Senojo režimo hjetvąrkė gra
sina šaliai pavojumi — sa
ko naujoji valdžia. 

PETROGRADAS, bal. 11.
— Laikinoji Rusijos valdžia 
išleido ilgą atsišaukimą į ša
lies gyventojus,; išrodinėda- 
ma gręsiantį pakojy iš Vokie 
tijos pusės. Naujoji valdžia 
savo atsišaukirrie sako netu
rinti tikslo slėpti ųuo žmo
nių tikrąjį dalykų stovį. Ji 
sako: “Senasai režimas pa
liko Rusiją stačįog liūdname 
padėjime, ypačiai, piniginiu, 
maisto ir amunicijos klausi
mais.” Tatai, sako, daro blo
gą intekmę į visą ekonomi
nę šalies organizaciją.
nę šalies organizaciją, šituo 
ve dabar Vokietija norinti 
pasinaudot. Ji rengiasi pra
dėt didelį užpuolimą rytinia
me fronte...

Naujoji valdžia daranti 
visa, kad prisirengus atrem
ti Vokieijos pastangas — už
pulti Rusijos spstinę. -Val
džia sakosi netrokštanti už
griebti priešo teritorijų. Ji 
ginsianti tik savo laisvę. O 
tame darbe ji tikisi tvirtos 
paramos šalies viduje.

Laikinoji valdžia, beje, 
dar sykį pasižada tvirtai 
stovėti su talkininkais. —

Iš pasiekusių šią šalį žinių 
betgi matosi, kad tarpe lai
kinosios valdžios ir darbini
nkų esama didžių skirtumų.

Upinei klausimu. Susipratusieji uaruihi- 
nkai, kaip skelbia praneši-

kapi, kongresas gali | mai, spiria valdžią pradėti 
taikos tarybas. Valdžia, ma
toma, dar neturi drąsos už
gniaužti tą reikalavimą. Ji 
kol kas dar pasitenkina pei
kimu ir grasinimais “daryti 
galą panašioms' insinuaci
joms.”

Regiasi įvest t. v. “karės 
cenzą”.

į Vokietiją, Austriją, Bulga
riją ir Turkiją.

Socialist^ Unijos. 
Konvencija.

WASHINGTONAS, bal. 11 
— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad nuo pradžios 
dabartinės karės iki šiol vo
kiečių submarinos paskandi
no 686 neutralių šalių laivus. 
Taip, vien Norvegija neteku
si 410 laivų, Švedija 111, Ho- 
landija 61, Graikija 50, Is
panija 33, Suv. Valstijos 19, 
Peruvia 1, Argentina 1. A- 
takuoti vokiečių submarino- 
mis, bet ištrukę: Norvegijos 
37, Švedijos 9, Danijos 5, Ho- 
landijos 13, Graikijos 8, Is
panijos 2, Argentinos 1, Bra-

WASHINGTON, bal. 11. 
—Washingtone gauta žinių, 
kad didelis Suvienytųjų Val
stijų pasažierinis laivas 
New York bemaž nepasken- 
do. Penkių mylių atstume 
nuo Anglijos prieplaukos Li
verpool laivas Užgavo plau
kiojančią miną. Mina betgi 
nepajiegė paskandinti laivo. 
Jis dar savo spėka pajiegė 
pasiekti prieplauką. Sako
ma, jis veikiai bus pataisytas 
ir grįš Amerikon.

New Yorko intalpa siekia 
į0,798 tonų. Apart kitko jis 
vežė dar 58 pasažierius. Visi 
išliko sveiki. Laivas buvo 
apginkluotas.

APLEIS REIMS’Ą.
PARYŽIUS, bal. 11. — 

Francijos valdžia vakar iš
leido atsišaukimą j civilius 
Rheims’o gyventojus, įsa
kant jiems skubiai apleisti 
miestą. Tatai esą daroma 
kariniais išrokavimais.

Skaitykite ir Platinkite
“Naujienas

WASHINGTONAS, bal. 
11. — Vakar vakare oficia
liuose rateliuose pasklydo 
gandas, buk valdžia manan
ti .konfiskuoti tūlas geležin
kelių linijas “mobilizavimo 
tikslai.” Sykiu su tuo esą 
valdžia konfiskuosianti ir 
tūlas laivų linijas, parankias 
susinešimo su geležinkeliais 
žvilgsniu. ’

SPRINGFIELD, bal. 11— 
Illinois valstijos senatas pri
ėmė patvarkymą, sulig ku
riuo bus surašoma visi Illi
nois valstijos gyventojai—, 
kad žinojus, kiek randasi to
je valstijoje piliečių, galin
čių “tarnauti savo šaliai”. 
Kad tatai liktų įstatymu, bi- 
lių dar turės patvirtinti le- 
gislatura.

Surašinėjimo darbas, sa
koma, busią pavesta dau
giausia moterims. Tam tik
slui busią paskirta apie 50,- 
000 dolerių.

Suvienytų Valstijų Pačto Val
dyba oficialiai mums praneša, 
kad nuo šio laiko, kaip tapo pa
skelbtas karės padėjimas tarp 
Suv. Valstijų ir Vokietijos, Suv. 
Valst pačtas nebepriima jokių 
siuntinių, laiškų, etc., adresuotų 
Vokietijon, Austrijon-Vengrijon, 
Bulgarijon ir Turkijon.

WASHINGTON, bal. 11. 
— Narsusis pulkininkas, bu
vęs Suvienytųjų Valstijų 
prezidentas T. Rooseveltas, 
vakar aplankė Baltąjį Na
mą. Jisai matėsi su prezi
dentu Wilsonu ir... pasiūlė 
jam savo patarnavmą. Tas 
patarnavimas yra toks. 
Pulkininkas nori, kad prez. 
Wilsonas leistų jam suorga
nizuoti vieną diviziją ka
riuomenės, kuri paskui, ži
noma, pulkininko vadovau
jama vyktų Europon padėti 
talkininkams.

Ar narsusis pulkininkas 
turės laimės vadovauti me
namąja divizija, dar nežinia. 
Erez. Wilsonas į tai dar neį
davė galutino atsakymo, 
dručfai jf,

CHICAGO, bal. U. —Pa
galios — ir chicagiečiams 
gręsiąs pavojus būti užpul
tais vokiečių “skraiduoliu”. 
Eina gandas, kad vokiečių 
valdžios agentai daro despe- 
ratinių pastangų užpulti 
pirklybinius Suv. Valstijų 
laivus didžiuosiuose šios ša
lies ežeruose — Michigan, 
Erie, Superior, Ontario ir tt. 
Sako, labai galirrias daiktas, 
kad koks nors vokiečiu age- 
gali įbugdyti kokioje nors # .
įlankoje laivą-skraiduolį ti- vįs uz pnvęystiną kareivia 
kslu pradėti pragaištingą Į— dusia ir kunu . 
kampaniją... Karės departa
mentas darąs žingsnių, kad 
apsaugojus pakraščius nuo 
menamųjų užpuolimų.

Neduok dieve, tikri Fa
usto Mefistofeliai? tie vokie
čiai ! Visur jų pilna.

IĮ...

? .• —Kirby in New York World.

Dėdė Samas eina darban.

PETROGRADAS, bal. 11. 
—Oficialis Petrogrado pra
nešimas skelbia naujų laimė
jimų Mesopotamijos fronte. 
Rusų rankosna čia pateko 
miesteli Kizil Robat — as
tuonios dešimts mylių į šiau- 
r-ryčius nuo Bagdado. Kita 
rusų koliumna išvijo turkus 
iš stipriai apginkluotų pozi- 

| cijų ties MosuFu. Turkai dar 
tebesitraukia.

WASHINGTONAS, bal. 
11. — Iš New Yorko gauta 
žinių, kad čia esą' susekta 
naujas suokalbis išsprogdin
ti Washingtcuio kapitoliumą. 
Delei tos priežasties valdžia 
nutarė padidinti kapitoliu- 
mo sargybos skaičių.
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Kuomet karės debesįs vist 
eina tirštyn, šios šalies soči-* 
alistų partija, susirinkus čia 
specialėn konvencijon susi
tinka su didelėmis problemo
mis, su didžiausiu bandymu.

Tatai jaučia kiekvienas 
iš suvažiavusiųjų 200 dele
gatų,—jaučia giliai. Bet ir 
kiekvienas ’ jų tvirtai tiki, 
kad partija bandymą išlai
kys, ir dabartiniu padėjimu 
pastatytas jai išrišti proble
mas mokės garbingai išrištu

Svarbiausias konvencijos 
uždavinys, suprantamas da
lykas, tai nustatyti socialise 
tų partijos poziciją sulig ka
rės. O kad tuo klausimu par
tija užims griežtą poziciją, 
galima spręsti iš delegatų u- 
po, apsireiškusio jau konve
ncijos sesijas pradedant.

• Kad pirmai konvencijos 
posėdžių dienai pirmininku 
išrinktasai Morris Hillquit 
savo prakalboj užreiškė, jog 
“Amerikos žmonės yra prie
šingi karei, bet vienintelė or
ganizuota spėka karei prie- 
šinties yra tik socialistų par
tija, ir ji dagi dabar nepa
liaus griežtai kovoti prieš 
karę“, konvencijos delegatai 
tą užreiškimą sutiko didžia-^ 
usiais aplodismentais.

Po to prasidėjo rinkimai 
įvairių komisijų, upio

COPENHAGEN, bal. 9. — Ne
žiūrint atkartotinų užreiškimų 
iš Petrogrado, jogei rusai nemar 
ną daryti atskiros taikos, vokie
čiai vis dar nenustoja vilties pa
daryti atskirą taiką. Šiorrus die
nomis su specialu misija liko pa
siųstas socialistų lyderis, Phi
lipp Scheidcmann. Jo tikslas 
esąs susinešti su rusų socialis
tais ir revoliucionieriais ir tuo

jos ir Vokietijos.
Be to, sakoma, jogei vokiečiai 

bent šiuo .tarpu visai nedarysią 
svarbesnių užpuolimų ant rusų,

Konvencijon atsiųsta dau
gybė sveikinimų, linkėjimų, 
ir užreiškimų. Taip, pav.r 
New. Yorko Kings apskri
čio dvidešimts pirmojo As
sembly distrikto socialistai 
išreiškia savo grieštą opozi
ciją visokioms karėms; Rock 
Island, Ilk, apskričio komite
tas užreiškia: “Mes neturi
me šalies, del kurios turėtu
me kariauti; St. Paul orga
nizacija atsiuntė konskripci- 
ją smerkiančiąją rezoliuciją, 
ir tt.
Prasideda tikrieji debatai.

Pirmi tikri debatai prasi
dėjo betgi, kada Washingto- * 
no delegatas Katterfeld pa
davė sumanymą, kad 34 ka
ndidatai nominuoti į karės 
ir militarizmo komisiją, ku
rion turi but išrinkta 15 -na
rių, ligi jie bus balsuojami, 
pirma atsakytų kiekvienas į 
šį klausimą:

“Ar jus esate priešingi vi- 
•šokioms karėms, užpuola
moms ir apsiginamoms, iš- 
įskiriant 
vedamų 
mu?”

Sulig
Šimu, kiekvienas kandidatas 
tan klausiman tegali atsaky
ti tik “taip” arba “ne”.

Tai ir iššaukė ginčų.
“Statyti šitokį klausimą 

čia, tai tik bergždžiai laiką 
gaišinti”, pasakė delegatas 
McDonald. Tai buvo švel
nus pasakymas, palyginant 
su kitų kurių nekuriu dele
gatų, užsipuolusių ant Kat
terfeldo už tokio klausimo 
pastatymą. x

Illinojaus delegatas Kopf- 
nagel įnešimą parėmė, užrei-



kšdamas, kad Katterfeldas 
savo įnešimu užėmęs pozici-

Bergeris už nacionalizmą. 1
Kalbėdamas klausimu, ko

rolis Liebknechtas. i militarizmo turėtų užimti pSiOEJl
Mexico) tvirtino,

Stingai buvę įkalbėta,
SUV. VALSTIJOS BUS 

“SAUSOS”

kia gerai apsisergėti, kad ir

sumulkinti. Jis pilnai prita
ria Katterfeldo įnešimui.
“Draugai—alsi liepė delega 

tas Solomon (New York),— 
daba r n e 1 a i k a s (1 i d vy r i š k o - 
mis kalbomis rodyties. Ka
rės ir militarizmo komisijoj

nuomonių žmonių. Partijos

Nei Karolius Marksas, nes 
Engelsas, nes Liebknechtas 
negalėtų duoti pritariamo 
atsakymo į šitaip pastatytą
jį klausimą. Į jį negalėtų 
stačiai atsakyti dagi nei jau-

mes kovotume už demokra-

šalyj turėtume socialistų re
spubliką, mes kovotume su 
tais, kurie ant jos bandytų 
užpulti.

tą).— Neapkanta labai ken
kia partijai, o pastatymas ši
tokio klausimo tai didžiau
sias neapykantos apsireiški
mas.

Midney (Ohio). — Aš ne
norėčiau, kad kas atsitiko 
Europoj, atsitiktų taipjau ir

tai, kad į d. Katterfeldo Įne
štą klausimą butų atsakyta.

Hillquit: — Aš niekados
niausimu. laigi ir 

šiuo klausimu mano pozici
ja visiems yra aiški, ir aš ti
kiuos, kad d. Katterfeldo su- 
many m as bus k o n ve n c i j os 
delegatų atmestas.

Hillquito nuomone, toks 
griežtas atsakymas kaip 
“taip” ar “ne” tai esąs vel
nio išradimas, turis tikslu 
pagimdyti moraliu terroriz-

jos valdžią.
Tuo klausimu “už” ir 

“prieš” kalbėjo dar keletas 
delegatų. Diskusijas pabai
gė delegatas Lee, pasakęs,

są daiktas pasakyti žmogui 
savo poziciją vienu tik grieš- 
tu atsakymu “taip” ar “ne”. 
Dagi Teddy Rooseveltas —

tent, galėtų pasakyti: “Taip, 
aš esu priešingas visokioms 
karėms, ir todėl aš reikalau-

vyno i

Kada Katterfeldo įneši
mas paduota nubalsavimui,

' prieš 66.

Prakalbos Su 
Paveikslais

G. ČERNAUSKO Svet.
1900 So. Union Avė., 

P8TNYČIOJ, Bal. 13 d.
Pradžia 7:30 vai. vak-

Inžanga 10c ypatai.
Kalbės ir rodys paveik
slus drg. L. Grikštas, iš 
New Yorko. Draugai ir 
Draugės, nepraleiskite 
šios progos. Ateikite.

Kviečia Komitetas.

■ Mr
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kai į) ir šeimynos. Be nacio-

As esu amen-

nalizmą,

narys.

kol pasibaigs kare

, K VV., -------------v------------------------------------

netikėčiau į nacio- 
aš nebūčiau nei A-

Ant inacionalizmas

Man ne vis tiek, ar
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ne

kvotinms, o paskui stosiu kariš- 
kon mokyklon. Iš ten išeisiu 
oficierium. Antanas A*

Valstijų agrikultūros minis- 
teris Houston sušaukė mais
to ir žemdirbystės žinovų 
konferenciją. Konferenci
joje tarp kita ko išreikšta 
nuomonių, kad bėgiu dabar-

but padaryta sausa. Kon
ferencija yra tos nuomonės, 
kad šitą jos pasiūlymą rems 
d i d ž i u m a S u v i e n y t ų jų V a 1 -

REZIGNAVO AUSTRŲ 
KARĖS MINISTERIS.

AMSTERDAM, bal. 11— 
Austrijos imperatorius Ka
rolis priėmė Ritter Krobati- 
no, dabartinio Austrp-Ven-

zignacija. Kas bus paskir 
ta jo vieton, dar nežinia.

WISCONSINO MOTERŲ
laimėjimas.

Gavo lygių balsavimo tiesų.

MADISON, bal. 11. — Wi
sconsin valstijos senatas va
kar didžiuma balsų priėmė 
senatoriaus Skogmo bilių, 
suteikiantį tos valstijos mo
terims lygių balsavimo tei
sių.

Senato sprendimą dar tu
rės patvirtinti legislator a. 
Įstatymas įeis galėn su sau
sio 1 d.1918 m.

GELBĖS TALKININ
KAMS.

Suv. Valstijų kariško laivy
no pagelba bus gabenama 
talkininkams visi reikiami 
dalykai.

WASHINGTONAS, bal. 
4. — Iš Washingtono prane
šama, jogei valdžia rengiasi 
daryti rimtų žingsnių, kad 
padėjus talkininkams. Prez. 
Wilsonas ir laivyno sekreto
rius Daniels tuo reikalu lai
kė ilgą konferenciją. Ma
noma, kad prez. Wilsonas

kti jam galios, būtent, pana
udoti visų priemonių atsie- 
kimui bendro pasekmingo 
veikimo su talkininkais.

VESTUVES KALĖJIME.

CHICAGO, bal. 11. — Va
kar pavieto kalėjimas turėjo 
laimės būti vestuvių vieta.

Nuteisti nuo vienų metų 
iki gyvos galvos kalėjimo 
Georgas Maynard \ ir' Hazel 
Mayer’iutė nutarė priimti 
“moterystės stoną”.

Jaunavedžiai nubausti 
piktadarystes.

RENGIASI į KARĘ 
SU DŽIOVA.

uz

CHICAGO, bal. 11. —Se
kamą pėtnyči'ą Illinois Tu
berculosis Association šau
kia savo suvažiavimą Sprin- 
gfieldan. Busią svarstoma 
kovos budai su piktuoju žmo 
nių neprieteliu—džiova. Y- 
pačiai dabar, karės laiku, 
laukiama nepaprasto tos li
gos-išsiplėto  j imo.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

ka
M1LIONUS DOLERIŲ žmones dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam; gal but turi 
išradimą del užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDfiJO IŠRADIMŲ, 
rasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI.

Rašykite lietuviškai, bent į katrą musų ofisą. AMERICAN EUROPEAN PATENIT OFFICES, (NO)

Laiškai iš Lietuvos

Chicagiečiams.

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundą 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicagoj gyvenantiems žmo
nėms. žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. IWO1^ So. Mi
chigan Ave., Sčios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituotoja

Marė Jurgelionienc.
Boeziunas b 172 Slate street 
Butatos Julian 1208 Chicago Ave 
Cąslis Geovicus 2425 West 45 Place 
Carabo Williams 1210 Hasting Str 
Dereszkcwicz Alex 724 Eda Sir 
Jalczcwska Paulina 195 Casalport av 
Jerusevicz 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 
Kcnusaitis K 843 — 32 Place 
Koszulanis Stanislav 1112 Marsh

field Avenue
Kosulis eorge 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 
Lawcdanski Witold 4624 Winchester 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage

avenue
Marcinkievicz Joseph 1625 West 18 s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Avc 
Merkin Joseph 203 Š1 Hermitage av 
Milickis Anton 3252 — 54 S Halsted 
Miccvicz Vincent 1122 S Halsted 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted 
Norciko Adalbert 520 Bunker str 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Petrowsji Jalius Melrose Park, HL 
Pctrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halsted st 
Puiris Kasper 2013 Canalport Avc 
Raczunas Rosa 1534 Haddon ave 
Smith Peter 102 w’ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman, Ill. 
Sarwinski Martin 85 — 13 Str., I

North Chicago. |
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4614 5 Avc * į 
Tamijcvski Bonifac 3144 Auburn av 
Urbonas Juozapas 102 Mill street 
Vaitckaitis 5001 Marshfield avenue 
Zcnbcris Jonas 4502 So Paulina str 
Ziprytc Stanislava 670 W 18 Street 
Zak Andro 3222 So Morgan str 
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage st 
Zuisis Petras 3349 Auburn Ave į 
Zy man lis John 112 West 31 Str

KIŠENINIS
iZODYNELIS

Lietuviskai-Aiighskas
„ I i-r t===l

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

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

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

<i\^ka=A/)Z

Receptai išpildomi atsargiai. Už
laikome ciclą eilę vaisių, žolių, ša
knų ir patentuotų vaistų.

H. L. BLOCK, R. Ph.
638 W. 18th Si., Ch 

Telephone (amai 2439

LAIŠKAI Į LIETUVĄ.
1

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

Tel. Drover 7*48

Dr. C. Z. Vezells
LIETUMS DENTISTA

Valandos: nwo 9 ryto IM 8 
Nadftliomis yatfal nutarbw^ 

4712 So- Ashland Ava.
aril 47-toi ffatvM,

ni—m1. ■ »■<. W I> M. u mil. <1 w II mm

THE MAGIC SHOP. I
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos I 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi | 
nori gauti štukų katalogą, pnsiųsk štampą I 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: į
THE MAGIC SHOP, |

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS. I

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Xlnorniui per 16 me
tų kaipo patyrę* irydytojae, chirur
gas ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniška* Hgae, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujautiae 
metodna X-Ray ir kitokiu* elektroe 
prietaisu*.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 
0—8 vakarais. Telephone Canal 2110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—8 ryte, tiktai.

Phona: Tarda 4111ur. a.k. tsiunio'diioi

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščia*
kuomet pranyksta ra 

*1 gejinias.
ir Mes vartojame page 

rintą Opbthalmometei 
Ypatingą doma atkrei 

>■ pi am a f Vaikus.
Valandos: Nuo » ryto iki 9 vakarai
Mis nuo 10 iki 12 dl«nę.

<«<• g. ASHLAND AVIU dY M

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner- 
; viškas ir suiręs? Ar jums sto- 

kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos. skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė- 
tutnėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 

Jigas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

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

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžinu. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ncd. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Parmos! I anuos!)

.'V 
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Lietuviai apsirūpinkite farmomis, bet pirkdami 
privalote gerai apsižiūrėti, kur yra žeme geriausia 
ir derlingiausia, iš kurios galėtumėt savo ateitį už
tikrinti ; K

' Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, peržiū
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir jiripažinta kaipo gerin
sią ir derlingiausia žemė del ukininkystės.

Clark County, Wisconsino v.alstijoje yra vienas iš geriausių ir 
derlingiausių plotų ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
šioje apielinkėje; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai 
gyvena. Turime tūkstančius akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farmų. Norintįs pirkti farmą atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokestį agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS.

Moralybes Išsivysimas i
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje T 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti-patj mora- X 
lybės išsivystymą. ę

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

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

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

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

is Širdies
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 Augštesnįjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.-

Kaina 15c.

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

I)A R B(Ag
Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto

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

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

“N A U J I E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, in
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verčia nuo sosto Mike, čia tau- 
liniukai dairosi, kad socialistai

reikšme, Šaltis.
v

Sudainavo Stroliai.

me, 
laužome su šokiais, o nežiūrime

panaikino, kuris drausdavo mo- 
lerims atsitraukt nuo darbo.

tojai nekalba pagal jų norą; bet 
kas tau, kaip čiupo juos Ba-

bėtojus pačius įžymiausius!
Dabar jau tautininkai tikisi 

publikos busią ir jeigu socialis-

mergaičių buvo nepasitenkini
mas, bet jau kito išėjimo nelin

do ir gabesniu organizatorių *A. O c O C

F. Fui jos ar Morgans, pasiūlė

dar niekindamas moteris, kad 
jos pasielgusios laba: prastai, ne-

Pagricže ant smuikus vie
ni uzi kantų.

maža, iš 500 ypatų publikos su
rinko vos 
mas, kur

mas,

jo maž-daug taip: “Mes nenori
me foremano, nes pas jį darbas

sidedama prie socialistiško vei-

Morganas trauke ant Rayn 
Hali, tuo tarpu buvo mitingas.

tų jaunuomenes ir socialistų; 
įsteigė mokslainę lietuvių gra
matikos, kurioje gali mokylies

tams priešingi.
'Ten sumanyta da vienas tri- 

ksas: pasinaudoti visuomenės

ma. Ir kitur, kaip girdėjau, 
bus rengiamos prakalbos su į- 
žanga. Kas nori paklausyti pra
kalbų, tas nesigailės nė 10c už
simokėti.

a n v wav” ir 11.

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI

yra kruvinas, arba da trokštan
tis kraujo. Jie norėjo, kad bu
tų visuomenės balsu priimta re-

Herman, apie “Nuoširdumą.

organizaciją ir nenuolaidžią ko
vą, bet atbulai apię taiką.

seno reikalavimo

lį didesniems laimėjimams, o

Tas mintis generolas grėdai 
perdavė kiliems ir, šurum-bu- 
rum, liko nutarta “bvlint” so- b

ir prašė jas eit dirbt. Žinoma 
komitetas nesutiko su tuo. 
Tuo tarpu Morganas spėjo pa

kalus, ik's vienoms moterims

(Mat foremanas

kareivių, kurie1 nori karės.
Kuomet musų tautininkus

mote rų: nuo lietuvių M. Bal

seliai surengia 
<ilur. Tuomi'l 
is, kad ant gar-

Publika užprotestavo lo- 
'Igimuisi. Svetainėj pa
irutė, tie1 “pasiute” iimzi-

narna visiems draugams.
Iš vakarinėj dalyvavusių

penkines.”

>(le‘l gi mes negalime1 taip pa
ryti manė tautininkai.
Sulaukus laiko prakalbų, visi

nes!” žinoma, taip T buvo. Po 
visai “trevogai”, svetainėj liko 
visi išlikimie'ji, organizuoti ofi-

sitaikimas, o ne1 laimėjimas.
Keletas tų laimėjimų padary

ta tik per atkaklią, nenuolaidžią 
kova. Užtai ačiū drti B. der

lesnės visuomenės.

vo. Moteris taip sutartinai la:- 
/lamos su pirmu eirg. e’irg. B.

Cėrnausku buvo dalinai jau pri-

Prie organizavimosi.

Sereda, Balandžio 11, 1917,

nesinio susirinkimo nutarė su-

Atminkime 1905 m. ir pažvel-

tik orga-

A. F. Naunčikas.

ST. JOSEPH, MO.

apvaikščiojimo vi: 
darbininku šventės.C

karę milingą. Prie kuopos pri
sirašė 7 nauji (’įrangai.

savo ir pasaulio išliuosavimo da
bar Rusijoje? Jie nuvertė nuo

.1. KLOWAS.
Tel. Canal <3161 

Prof.
šokiui atsibuna

pelnyčiu, 7:15 vai
Mes apsiimamo išmokinti šokti j

Iriunpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevieiaus Svetainėje.

1813 So. Halsted St., Chicago.,
prieš “Naujienų” Redakciją

Pastaba.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Kazimieras Gugisoro ADVOKATAS

popteras.

Aš

sime, drauge su

P. J. BALTHENAS, PROF

Chicago, IIITel. Canal 6417
CLEVELAND, OHIO.

Taipjau pradedame

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
Žolės nuo visokių blogumų.

apsireiškia esųs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo ,pilvo ir iarnu, ger- 

jfklės skaudėįitno, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojiino apetito,

■ I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
11 Ml Somas išdirbėju labai pagarsėjusio

;$oroC PAffl-EXPEUEfHO- į 
seno ir ištikimo draugo šeimy- ^5 
nos, naudojamo visame pašau- į 
lyje per pusę šinitiueėio—25c. Į 
už bonkutę visose aptiekose, 3 
arba galite užsisakyti tiesiai iš s 

«■ F. AD. RICHTER A CO. | 
14—80 Washington Street, Net York. | j

1709 So. Halsted Si.,

kuopa “g
ar tas draugas tai prasimanė.

K. Kaminskas, LSJL. 2 kp. org.

KALBAMA LIETUVIŠKAI Į patį popietį atmoka ir pavaro 
_____________ 1 iš darbo “nabagą.”

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 Sd. Halsted St., Chicago, Ill.
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NAUJIENOS, Chicago, m.

Geriausia Šokių 
Mokykla Chicago

Iš New Yorko 
Padangės

Ar Jus Rengiatės 
Kraustyties 

' ’ t ' ' t

Jeigu taip, tai nepražiurekite 
užsakymą savo Tel. perkelti.

Pašaukite Official 100
(Nemokama nieko.)

Paduokite savoužsakymą iš- 
anksto ant jūsų naujo adreso 
irgausite greitą patarnavimą

® Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

EVESK10 
vX^MOKYKIA

Čia gali išmokti Anglų k aibes nuo pradinė# 
ligi aukščiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų h Lenkų kalbų,’ Aritmetikos. AogšL 
Matematikus, isterijos, Geo/ralijos, PolJtiK. 
Ekonomijos, Knytvedystts.Dailiaraščio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt« čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

Sutaisytas ja formuios- 
rccepto; suteikto išmintin
gu Egj pto zokoninku,

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

dokumentus ir
Namų Ofisas: 

3323 80. HALSTED ST 
(Ant trečiu lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas: 
127 H. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane ilgelbčjo nuo varginančių ligų T 
Salutaras Bitteris. Ai per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Marai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos, 
liet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius •* 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitter i a. KaL 
na $1.00. Galima gauti goresniuose salninuo- 
*e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1. Ar TTietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį?
2. Prietariškojo Tikėjinjo Atsiradimas. Jo 

Nekaltybė bei Kūdikystė.
3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šia knygą.' 
Kaina 50c.

"N A U JIENO S”
1840 S Halsted' St.................  Chicago, Ill.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

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

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
• prezidentas
OTTO KASPAR

WILLIAM GETTING 
/ nrez. Getting Bros. 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

II. E. OTTE 
vice-prcz. Nat, City Bank.

GEO. C. WILCE 
s Co. vice-nrez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA 
kasierius. •

PERVIRŠIJA $6,000,000

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co.

OTTO KU BIN
prez. Atlas

[Brewing Co , nes

Pereitą žiemą čia uepridribo 
tiek daug sniego, kaip kad ba
landžio 7 d. Tapo storai apklo
ti visi laukai. Žmonės sako, 
kad lai tas sniegas krito specia- 
liškai (’pi to, kad mus apietinkės 
patriotai apkarstė 1 lagais namus 
ir tvoras, vos tik kare tapo ap
skelbta. Ret randasi žmonių, 
ypač tarpxdarbininkų, kurie be 
jokio džiaugsmo sutinka karės 
paskelbimą.

Musų kunigai vis meldė Dievo 
kad Jis pailgintų viešpatavimo 
dienas kraugeriui carui. Bet da
bar juk caras, nu vary tas šunims 
seko pjauti. * Na, 6 kur dabar 
dėsis tas caro tarnas Yčas?

Socialistas.
1 r • • f ' . 2 •
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ką kita.

Pabraižos

Ai uont lu enlist.

kad kapitalizmas dar gal gyvuos

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

Ir oficieras susmuko kėdėn.vojingam ari ūme. Pastarų jų 
dešimt mečių patyrimas lėčiau

kapitalizmas dar turi gyvuot ir 
kad’ nereikia tuojaus kelt revo-

m.) ir Bazely (1912): “jei kil
tų kare, socialistų pareiga yra 
kovoti, kad ji kuogreičiausia

but
Ai

First Lithuanian Daily in< Atnarica 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Plnm Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
faldžia NAUJIENŲ BENDROVE inc. 

'Kasdien, išskiriant nedeldienius

Patriotizmas to reikalauja.
Restoranų lankytojai: kad, pa-

tuos dalykus ir savo veikale “Ke
lias prie
105 i), šito veikalo (antroji lai-

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

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

Outside Chicago, by mail, one
year ........................................$3.00

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

European countries, 1 year .. $7.00 neprirodyta, jogei socializmas

krulavimo oficieras. —- Tamsta 
busi fain kareivis! Kaip tams-

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

Įtentą savaitėje. Pačiu siunčiant, 
(Chicagoje metams $6.00, pusei me
ti $3.50.

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

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

pradėt išmanyt, kad neužtenka 
žinot “visiems žinomus daly
kus,” bet reikia juos ir suprasti, 
pirma negu ūmus apiejuos kal-

aujienų” nuomonę.

(Ulytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
Išliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
te!, arba gražinami atgal, jei bęgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
fa ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

JLithnmmin ©aily Nfewsi
kongrese keletas dešimčių, 
—nes, mat, didelė šalies gy
ventojų didžiuma buvo jų 
pusėje.

Bet jeigu senatorius La 
Follette, demokratų vadas 
atstovų bute Kitchin ir eilė 
jų* draugų balsavo prieš ka
rės rezoliucijų, tai tas, žino
ma, nereiškia, kad jų opozi
cija (pasipriešinimas) karei 
turėjo nepasiliaut, ir kuo
met karė tapo paskelbta. 
Tokio nuoseklumo laukti iš 
buržuazinių politikos veikė
jų sunku. Savo balsais jie 
parodė, kad karė yra negei
stina šaliai, bet jeigu, to ne
veizint, karė visgi įvyko, tai 
jie skaito savo pareiga,ne
duot, kad šalis butų sumuš-

Ir ne tik tatai. Karė at
neša daug nelaimių valsty-

Socialistu 
konvencija.

labai indomi ir pasekminga.
Ji, be abejonės, užims revo-

sime ir sutvarkys

merikos

pritarimas, kuriuo ji buvo 
sutikta. Laikinas konvenci
jos pirmininkas energingai 
pasmerkė karę ir ragina so-

tars dabartinė konvencija— 
pasak jo—priklausys, but ar 
žūt socialistų partijai Suv.

-Valstijose.
Delegatai, triukšmingais 

aplodismentais priėmusieji

jimus, apreiškė, kad jie yra 
pasiryžę atlikt savo atsako-

ir tokių 
aiškiau 

“veidą”.

ra tikriems revoliucinės kle- 
sos atstovams.

Bet pirmutinę konvenci
jos dieną atsitiko 
dalykų, kurie dar 
parodė konvencijos
Jeigu prie dabartinių aplin
kybių buvo nesunku įspėt, 
kad partijos delegatai pa
skelbs “karę karei” tai išan- 
ksto negalima buvo perma
tyt, kokią taktiką ji pripa
žins už geriausią. Partijos 
viduje susiorganizavo. į tam 
tikrą “Lygą” radikalų bu-

bei. Jeigu valstybė nepajie-[ne mokslinis tyrinėjimas.
gia tokiu laiku surinkt vi
sas spėkas, kad susilpninus Jisai stengėsi ne atspėt socialės 
tų nelaimių smūgius, tai at- evoliucijos įvykimo laiką,o
eina pasekmės, labai nepa
geidaujamos jos viešpatau
jančioms klesoms. Nepasek- 
minga karė reiškia ne vien 
nuostolius, bet dažnai ir re
voliucijų. O revoliucijos 
geisti kapitalistinėje valsty
bėje buržuazija negali, ka
dangi ji gali padaryt galų 
kapitalizmo tvarkai.

’ Štai delko ir musų Brya- 
nai, La Follettai ir Kitchi- 
nai, kurie balsavo prieš karę, 
šiandie skubinasi parodyt 
savo ištikimybę “tėvynei”.

Iki galo kovot su kare ga
li tiktai socialistai, kurie ne
turi reikalo bijoties socialių 
pervartų.

> įvykimo laiką, o 
tiktai surast, ar kapitalizmo ša
lyse jau yra išsiplėtoję tie ele
mentai, iš kurių butų galima su- 
organizuot visuomenę socializ
mo pamatais. Jeigu tie elementai 
randasi, tai visuomenė yra “pri
brendus” prie socializmo. Idant 
socializmas galėtų but pradėtas 
vykinti, tuomet nereikia nieko 
daugiaus, kaip kad proletaria
tas paimtų valdžią į savo rankas.

Tai ve ką reiškia pas Kautskį 
“pribrendimas” socializmui ir 
“spėkos klausimas.” Tokioj e-

nominį krizį, kad sukėlus 
žmones ir tuo budu pagreiti
nus klcsinio kapitalistų vieš
patavimo griuvimą.”
Matote, kur nuvažiavo! “Nau

jienos”, pasirodo, jau ir socia
lizmo obalsiui ir socialei revo
liucijai nepritaria — kadangi

Kas jį vylioja.
Chicagoj, rekrutavimo biuram 

ateina vienas lietuvis. ' Jaunas* 
gražus vyras, profesija balbie-

tamstai sake, kadi aš noriu 
kareivis? — Aš balbicrys. 
noriu Įsirašyti tuo, kas esu. Su
pranti, sor?

—Uėl, nei... buoddcjcmyn?
—Ai myn', kai jus paimsite 

kaizerį, aš jam tisus nuskusim

Vienas delegatas, būtent, 
įnešė, kad visi kandidatai į 
šitą komitetą atsakytų į klau 
simą, ar jie “priešinasi vi
soms karėms, užpuolamoms 
ir apsiginamoms, išimant 
darbininkų klesos kares 
prieš kapitalistus.” Į šitą 
klausima 
trumpai:

reikėjo atsakyt 
“taip” arba “ne”, 
diskusijų, kuriose 
kone visi įžymes

nieji partijos veikėjai, minė- 
tasai įnešimas tapo atmes
tas, ir nutarta tas klausimas 
nestatyt. Už įnešimą balsa
vo 66 delegatai, o prieš jį 96.

Suprantama, kad konven-

dama, kadangi atsakyt į to
ki painų klausimų vienu žo
džiu “taip” arba “ne” yra, 
socializmo mokslo žvilgsniu, 
negalimas daiktas.

Radikalų, kurie socializmo 
mokslų norėtų paverst rin
kiniu šablonišku klausimu ir C-
atsakymų, tuo budu pasiro
do esą konvencijoje nepaka
nkamas skaičius, kad jie ga
lėtų paimt partijos vadžias į 
savo rankas.

Konvencijoje yra ir kraš
tutinių dešiniųjų srovė, bet 
ji, rodos, yra visai neskait
linga. Todėl konvencijos 
nutarimai veikiausia bus pa
daryti vidurinės srovės dva
sioje. Galutinai paaiškės ta
tai vėliaus.

Svarbiausis tečiaus daly
kas yra tas, kad partija įvy
kino šita savo suvažiavimų. 
Jisai sustiprins jų ir įkvėps 
jai' daugiaus drąsos ir ener
gijos.

Buržuaziniai 
kares priešai.mėt organizaciją į “kraštuti

nio revoliucionizmo” vėžes, 
ir tuo tikslu jisai varė smar
kią agitaciją spaudoje ir su
sirinkimuose ir stengėsi pra- 
vest kuodaugiausia savo ša
lininkų delegatais į konven- 
ciją-

Jeigu šita kraštutinioji 
srovė butų sugebėjusi užvie- 
špataut konvencijoje, tai bu
tų galėjęs atsirasti pavojus 
partijos vienybei. Nes vie
nu minėtųjų radikalų princi
pu yra guit iš partijos visus 
tuos žmones, kurie nepriima 
iki “jotV viso jų radikaliu 
katechizmo. I

Bet šito pavojaus konven- 
-cija tur-but išvengs. Kraštu- 
tiniųjų elementų joje yra 
mažuma. Tas išėjo aikštėn 
diskusijoje ir balsavime tavi 
syklių rinkimui karės ir mi-1 nos drąsos” žingsnis. O bet 
litarizmo komiteto.

! “Naujienos” neklydo, ka
da jos, kalbėdamos apie se
nąjį kongresą, pasakė, kad 
jo didžiuma priešinasi karei 
ir kad džingoistams reikės 
dar nemažai pasidarbuot, i- 
ki jie privers jį permainyt 
savo poziciją.

Naujojo kongreso "balsavi
mas patvirtino musų nuo
monę. Net ir po to, kada 
karės šalininkai buvo pavar
toję visokių priemonių, kad 
iššaukus karišką ūpą šalyje, 
ir senate ir atstovų bute at
sirado būrys žmonių, kurie 
turėjo drąsos pasipriešint 
prezidento reikalavimui.

Republikonui arba demo
kratui stot prieš karę, kuo
met valdžios galva reikalau
ja jos, tai yra “pasibaisėti-

gi tokių “drąsuolių” radosi

VIS I UŠERIUOJA.

J-iame Naujosios Gadynes 
numeryje V, Kapsukas mėgina 
sukri likuot musų straipsnį, til-

Tame straipsnyje mes išreiš-

dyla, jogei kapitalistinė visuo
mene randasi socialės revoliuci
jos išvakarėse; kapitalizmui gal 
dar lemia gyvuot tūlą laiką. 
Todėl butų neišmintinga, jeigu

prie-
• v • 
1SS1-mones kovos prieš karę, 

mani rengimąsi prie socialės re
voliucijos. V. Kapsukas atsako

Žinoma, negali būti kalbos 
apie “revoliucijos 
Bei “Naujienos” k<>^.x 
sakydamos, kad nieks nepri- 
rodęs, jog kapitalizmas jau 
atgyvenęs savo dienas tolinus

se kraštuose. Antraip, prieš 
šilą karą tai buvo pripažinta 
(musų pabraukta. “N.” Red.) 
visų įžymesniųjų dargi mark
sistų “centro” teorininkų. 
Ta ii), antai, Kautsky’s 1907 m.

“Socializmas dabar jau pa
sidarė ekonominė būtinybė. 
Jo įvykimo laikas tai jau lik 
spėkos klausimas. Suteikt 
proletariatui tą spėką orga
nizacijos ir švietimo pagal-

davinys. Nieko keistesnių nė
ra, kaip tie socialistai, kurie 
mano, kad da dabar reikia 
rupi n ties tolimesniu kapitaliz-

Kad ekonominės premisos 
socializmo pervartai pribren-

1903 m. savo žinomoj knygoj 
“Socialė revoliucija.” Paga
lios, taip sakė ir 1909 m. kny-

yra visiems žinomas dalykas, 
tik ne “Nauj.” redukcijai.
Gerai. Pažiūrėsime dabar, ką 

tas “visiems žinomas dalykas” 
reiškia. '

“Naujienos” sakė, kad nėra 
prirodyta, jogei kapitalizmas 
jau atgyveno savo dienas ir kad 
tuojaus turi prasidėt socialė re
voliucija, o V. Kapsukas, kad 
sumušus tą musų tvirtinimą, 
paduoda įžymesniųjų socializmo 
teori ninku nuomones. Taigi, 
pasak jo, išeina, kad, jeigu teo- 
rininkai ką pasakė, tai tas jau 
“prirodyta.” Bet šitaip protaut 
gali tik viduramžinės^ scholasti
kos garbintojai, o ne socialistai. 
Viduramžio scholastikams (mo
kslininkams, raštų žinovam) tai 
ištiesų būdavo “prirodyta”, jei
gu jie savo tvirtinimą galėdavo 
paremi “švento rašto” arba ko
kio kito pripažintojo “autorite
to” žodžiais; bet šiandie į tokius

.• • -• . ..... '/'■

prirodymus” niekas nebetiki, 
išimant ' dvasiškų seminarijų 
auklėtinius.

Tolinus. V. Kapsukas nori 
“prirodyt,’! kad kapitalistinė vi
suomenė jau randasi socia
lės revoliucijos išvakarosc, ir 
tuo liksiu jisi paduoda Kautskio 
nuomones, išreikštas 1907 ir net 
1903 m. Jau tada, girdi, mark
sistų centro teorininkas pasakęs 
tą, ką mano V. Kapsukas, tai

“ekonominę

Musų kritikas visai nesijaučia, 
kad šituo argumentu jisai sumu
ša pats save. Juk jisai turėtų 
suprast, kad jeigu Kautsky’s 14 
metų atgal kalbėjo apie socia
lizmą, kaipo apie
būtinybę”, ir jeigu, to neveizint, 
socialė revoliucija dar iki šiol 
neprasidėjo, tai ta jo kalba visai 
nėra argumentu prieš “Naujie
nas.” Ta Kautskio nuomonė ro
do, kad galima manyt, jogei eko
nominės premisos (sąlygos) so-

do, bet kad socialė revoliucija 
gal prasidės dar tik po eilės me
tų. O tą juk kaip lik ir sakė 
“Naujienos.”

V. Kapsukas, šnekėdamas apie 
“ekonomines socializmo pervar
tos premisas”, visai nesupranta, 
ką tatai reiškia. Jisai suprastų 
tatai, jeigu žinotų, kas parašyta 
tose knygose, kurias jisai cituo
ja. Bet, ant nelaimės, jisai turi 
paprotį nuolatos cituot tokius 
raštus, kurių jisai nėra skaitęs, 
— ką mes jau esame daug kartų 
prirodę. Kartą jisai “kritikavo” 
“Milwaukee Leader’į”, paduoda
mas “ištraukų” iš kokio pusant
ro tuzino jo numerių; bet pas
kui pasirodė, kad jisai visai nė
ra skaitęs, kas tame laikraštyje 
parašyta, neš del anglų kalbos 
nežinojimo butų ir negalėjęs jo 
perskaityti. Visai nesenai V. 
Kapsukas “citavo” ištraukas iš 
Plechanovo “Dnevnik Socialde^ 
mokratą.” Mes susiradome tą 
žurnalą ir parodėme, kad Kap
sukas
tik tokių Plechanovo žodžių, 
kurie sumuša Kapsuko išvadžio
jimus. Jisai “citavo” pagalios 
ir Kautskio straipsnį iš “Neue 
Zeit”; o pasirodė, kad jo nurody
tame straipsnyje visai nėra tų 
žodžių, kuriuos Kapsukas buvo 
“išrašęs.”

Ta pati istorija kartojasi ir 
djabar. Kapsukas “triupuoja” 
Kautskio ii’ Hiferdingo vardais 
ir ištraukomis iš jų veikalų, 
tuo-gi tarpu tuose veikaluose 
kalbama visai ne apie tą, ką ji
sai nori prirodyt.

Kautsky’s savo “Socialėje Re
voliucijoje” visai ir nemėgina 
prirodinėt, kad kapitalizmas jau 
atgyvenęs savo laiką, ir kad tuo
jaus turį kilti revoliucija. Jei
gu jisai butų mėginęs prirodi
nėt tokius dalykus, tai ^šiandie, 
už 11 metų po tos jo knygos pa
sirodymo, visi i latytų, kad jo

/

” jame kaip

liuciją, kurios pasekmėje esti 
didžiausių politinių permainų 
spėkų santykiuose. Dar 1891 
m. Engelsas manė, kad mums 
butų didielis keblumas, jeigu

voliuciją ir pastatytų mus 
prie vairo, nes tai butų per- 
anksli. Tula laika nroletaria-

myn, naudodamasis esančią
ja valstybėje dirva, negu su 
rizika pągelba revoliucijos, 
kurią iššauktų kare. Nuo to 
laiko padėjimas persimainė. 
Proletariatas šiandie yra taip 
sustiprėjęs, kad jisai gali ra
miau pasilikti prisiartinančią 
karę. Ir jisai negalės kalbėt 
apie perankstybą revoliuciją, 
kuomet jisai pasems iš esą li

gų, kiek iš jos galima pasemt, 
kada šitos dirvos perkeitimas 
pavirs tolimesnio jo kilimo

daryt revoliuciją, tai jam nebe-

ja nebūtų perauk s tyba. Bet ka-

Skaitytojų 
Balsai.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

KUNIGŲ PERLAI.

ma, tai vis su isrokavimu

(lineli žmones.
37).

Ta “apeaudi

n r.

diena, visad esti paskutinis nc- 
cValdienis prieš 
kaip katalikai

Ginnny džiormen pat rost!

Gimniy emeriken pat rost

-Emeriken fra id potėitos!
Naujasai katekizmas.

Klausimas: - Be ko Dievas

Be kunigo.

Teduoda pavyzdį.

lybe. Ragina savo skaitytojus 
stoti kariuomenėn, stot kariška u 
laivynai! ir važiuoti Europos 
pragaran.

nuo) 

vadina, verbų 
ncdėlia. Kode! dabar kunigai 
los dienos vardą permainė iš 
verbų dienos i apgaudinėjimo I £>ei*au padai ylų paprašę, kad jų 
dieną? Ar lodei, kad per lą die- | ‘luotų jiems ir

praktišką pavyzdį. Skaitytojai, 
būtent, turėtų paprašyti patrio- 
tingųjų kunigų, kad jie pirmu
tiniai apsimunderiuotų kareiviš
kais rubais, užsidėtų šautuvą ant 
pečių ir — marš į tranšėjas.

Taip, kunigų lapo skaitytojai, 
reikalaukite iš savo patriotingų- 
jų kunigėlių gyvo pavyzdžio, o 
tuomet ir jums bus lengviau pa-

kunigų lapo

vilioja iš bėdinų žmonių., Kas 
žino verbų nedėlią, tam nerei
kia aiškinti, koki fain biznį ku
nigai padaro bažnyčiose. O da
bar jie patįs dagi, per savo laik
raščius paskelbia, kad tai apgau
dinėjimo diena. Aš nepavydžiu 

Ir ta tvarka plėtosis to-1 žmogui katalikybės, jei jis su
pranta, kas yra kąlalkybė, bet 
kad kunigai, būdami tokių žmo
nių vadovais, juos išnaudoja ir 
da viešai per laikraščius tuos 
žmones išjuokia, išranda apgau
dinėjimo dieną. Tai nenoroms 
priseina sušukti: katalike, nesi
duok išnaudoti savęs!

Viršuj paimta kopija iš “Dr- 
ko” kelių eilučių buvo taikoma 
į socialistus, o čia socialistai nie-

Na, o jeigu revoliucija nekils 
laike ku’N a *;;<• luoia.’s i ) jos 
— kas tuomet? Tuomet mes 
gyvensime dar kapitalizmo tvar-

liaus, rengdama dirvą socialei

kol ateis laikas,-kada išsiris tas 
“spėkos klausimas.”

Jeigu Kapsukas norėjo su- 
mušt musų pasakymą, kad dar 
neprirodyta, jogei kapitalizmas 
jau atgyveno savo dienas, tai ji-

proletariatas jau yra tiek galin
gas, jogei jisai nebeduos buržu-

yra priėjęs prie tokio laipsnio, 
jogei toliau ploto ties jisai nebe-

daryt, parodydamas tuo, kad ji
sai visai nenumano, ką rašė apie 
socialę revoliuciją jo cituotasai 
Kautsky’s.

Ir dėlto, kad Kapsukas nenu
mano, iš kokių problemų susi
deda socialės revoliucijos klau
simas, tai. jisai daro “Naujie
noms” nesąmonišką priekaištą, 
kad jos buk priešinasi LSS. IX 
suvažiavimo rezoliucijai, kur 
buvo pasakyta, kad toliau nu
žengusiose-šalyse jau pribrendo 
objektyvės sąlygos socializmo 
įvykinimui. Jisai raišo:

Šitą rezoliuciją, turbūt, už
miršo “Nauį” red.: Už šitą j 
jos vietą dabar jis jau vei
kiausia nebebalsuotų, nes... 
“niekas neprirodęs, kad ka
pitalizmas jau atgyvenęs sa
vo dienas.” Socializmo obal- 
sis dabar jau nepriimtinas, 
žinoma, nepriimtinas jam 
taip-pat ir obalsįs, paduota- 

. sis Stuttgarlo tarptautinio soc.
kongreso (1907 m.) ir pat
virtintas Kopenhagene (1910

■ J ■ \

ną, kaip verbų diena, nepripa-

Da ta apgaudinėjimo diena ne 
paskutiniai metai. Ir jų yra

gaudinėjimo dienų nemaža.
Ašara.

Iš RUSIJOS PAJIEŠKO

rašo j Naujienas laiškus, prašy
damos surasti jų gimines Ame-

Veronika Žilinskaite, iš Suval
kų gub., prašo atsiliepti savo dė
dės Jono Paciukevičiaus, kuris 
pirmiau gyveno apie Chicago.

Jad vyga šokelis, j ieško savo 
dėdės Petro Šokelio (Juozo sū
naus) paeinančio iš Kauno gub., 
Panevėžio apskr., Gulbinų vals
čiaus, Daumenų sodžiaus.

Jų adresas. Russia, Tambov, 
Nikolaevskaja 13. Lit. ženska- 
ja Gimnazija.

Chicagos mokyklų 
mokini paroda.

Balandžio 18 d., apie 3 vai. 
dienos 3,000 Chicagos viduti
niųjų mokyklų mokinių turės
parodų. Parodos tikslas—įkv€- j dikcijos žtafai savo tikros 
ptypatriotiškumo praeiviams 

* ■ 'J f ' . c ■- • < .

Patarimai į patarimus.
šviesiosios Saulės šviesus rė

dytojas šitaip nurodo:
“Patariame socialistisz- 

kiems lietuviszkiems redak
toriams idant sulaikytu žiotis 
ir neniekintu szios szalies lai
svės kuria kvėpuoja per savo 
supuvusius dantis”...
Nubaigia eilėmis:

“Geriausia spuki uždalyt, 
Amerikos ne nieky t, 

Jeigu tau nepatinka čzion,
Pasiimk krepszi ir von!” 

Kad patarimas tai patarimas. 
Patariamieji socialistiŠki lietu
viški redaktoriai taipjau turėtų 
ką-nors rasti Dėdės Taradaikos 
padermei patarti. Jie, būtent*

—Patariame mandriajam
Saulės red k toriui nevogti straip
snių iš lietuviškų socalisliškų 
laikraščių. Ir dpr patariame 
mandriajam Saules redaktoriui

Geriau su savo Monika 
Užsidaryk armoniką, 
Tai bus geriau.

Pabraiža.

Redakcijos Atsakymai
Neutraliam, St. Joseph.-Men

kniekis. Nedėsime.
Ištikimam Parapijonui, Chgo.

— Korespondencijos negalime 
sunaudoti, dėlto kad tamsta ša
lia slapyvardžio nepadavęs Re

vardžs ir adresą.
.... :)



Šokių Mokykla

A k ii šerk a

Pittsburgh, Pa
Avė

Avė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

incuzu

APTIEKA 8

Naujienų agentai

Augly kalbos

av

Ne mokėk man

Aye

Chicago, Ill
Kewanee, Ill

pain mo 
jam pa 
Bankai 

dįdesnes
Žmogau, kiek mėty tu turi?
Ar Jus neperžęngėt gamtos įstatų?

stos 
kino

Valandos: 9 ryto iki 8 vai, vakaro 
Nekeltomis: 9 ryto iki pietų.

nuo 
sutartis su 
brika n tais.

Tarptautinių piniginių 
patriotų draugija.

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNĖS NEGU JAUNOS

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

NAUJIENOS, Chicago, Hl

1739 S HALSTED ST., CHICAGO 
Ant antrų lubų.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaua Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir S2-ra GATVft.

Parūko Irusias taip bukliai 
aka savo pramonę vesti, kad 
ai dagi ir bankus turi savo do nenaturališką stov , 

liną visą spėliojimo darbą 
niekuomet pirmiau i 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo
jaus pirm negu šis spccialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
šinote. Bukit atsargus, -suraskit tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.

Vadinas
parako fabrikantai susitarę ga
mino paraką. Jie iš to turi mil
žinišku pelnų. Kad tų pelnų vis 
daugiau turėjus, jie bendrai lei- 

karės šmėklas 
šalis karė n 
kišeniaus.

Parako trustas kontroliuoja 
bankus.

lerį indėkit į laišką.
i rimktja

P. O. Box 36, Holbrook. Mass.

TAIGI NELEISK 11.00 STOVftTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK------ 
PASITEIRAUK

kslams. Be t gi didžiausį ii 
riausį biznį daro jis iš pa 
kari u o m ei u“ s r e i k a l a m s.

Ūkavusi Pennnylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškal.

W. J. STANKŪNAS, 
Halsted St., Chicago, Ill

Telefonas Yards 1546.

Užlaikau vaistus iŠ viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per ekspresą.
A. K A R T AN AS, 

Aptiekorius ir Savininkas
3203 S. Halsted St. Chicago, II) 

, „Tel. Drover 8448.

ginsi s 
su kita

Parako Irusias vadinasi tail) 
-jau “Noble Dynamil Irusi 
Tinusioji jo sėdyba yra An 
betgi yra susijungusi

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

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street

gų. Kariškų me- 
ymai, tai svarbiau- 
šallinis.”

J as patsai liakraštis paskelbt 
š iokią žinia, paimtą i Irusio nu 
lines apyskaitos.

itai, mano, 
duoda pi

knike savo

Phone Canal 1256
Geo. M. Chernaucko svet, 1900 So. 
Union Avė. ir kampas 19-tos gatvės, 
Chicago, 111. Ateik į vienintelę šo
kių Mokyklą. Visi šokiai moxinama 
sulig naujausios mados, angliški ir | 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime į trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
į pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi, šokiai atsibuna kas panedė- 

| lį ir ketvergi). Pradžia 7:45 v. vak.
tčniyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Rū
belis ir pagelbininkai.

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

CHICAGO, ILL.

Kaip šarvuočiu plieniniu plot 
vių trustas, taip lygiai ir paraki 
trustas yra tarpiau t nė sąjungą 
kuri nuolatos ir nuolatos stun

Sutaisau receptu* *u didliauala atyda, 
aežiurint, ar tie receptai Lietuve* ar 
Amerika* daktarų. Tai vienatini He* 

tuviika aptieks Bectone Ir Maaeaeka- 
■ett* valstijoj. Gyduolių galit <aut ko
kio* tik pasaulyj yra vartojame*. Ga
lit reikalaut per laiikua, e ai pr kib
liu per expre*ų.

K- Sielio xxaRis
Aptlekorlua ir n«vlninka«

SOUTH BOSTON, MASS.

Dresd'enci
Dresden.

Tomis pramonėmis, supranta
mas dalykas, užinleresuoli taipgi 
ir bankai. Tatai irusio dalinin
kai yra šitie Vokiečių bankai:

Deutsche Bank.
Deutsche Vereinsbank, Fran

kfurt a. Main.
Hannovcrsche Bank.

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikŠ- 
čiojimy, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicago]), ir žinomojo musų rušėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

Po priėmimo cgzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokekit man 
nė cėnto. Visai nėra ne skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus .paveiksiąs, paro- 

į, ir visai praša- 
j. Jeigu jus 

neturėjote pilno

m usnis, į skerdynę, ir džiaugeis, 
matydami, kaip jų bendro Irus- 

rakas ir kilos sprogniamo- 
medžiagos milijonais Rai
šavo šalių žmones, savo ša
udą; matė, kaip dideli pa
ir sprogstamųjų medžiagų 

sandeliai lėkė j padanges, ir lai 
matydami jie džiaugėsi:, kad 

dar daugiau to parako reikės 
ir dar (’jaugiau jie gaus iš to sau 
dividendu.

mos:
Dynmit Aktieu-Gulselschaft, 

priniiu vadinosi Allred Nobel 
and Co.4 Hamburg.

Bheiniscbe Dvnamitfabrik, 
Koeln. .HBKEtaūKIHHaBaKIHHaBHMIffiHHaHSHiaūaHaūEas

X-Ray EX AMIN ACI J A
šis spccialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Nėra nieko lygaus šaim įrengimui Chicagoje, ir 
sviete. * Patarimas dykai.

35 So. Dearborn St.. Crilly Building, 2-ras au
•tas, Room 208-209. Chicago. Įsteigta 20 metų

DR. I. W. HODGENS
Ištikimas Specialistas,

bai linksma žinia kosmopoli
tams parako Irusio dalininkams, 
kurie visur lik dividendų ato
kia. Vokiečių, Anglų ir Prancū
zų parako Irusio direktoriai ne
apsakomai džiaugėsi pamatę( 
kad jų pačių paleista spaudoj 
kares šmt

| Amerikos Lietuvių Mokykla | 
y Mokina

” Knygvedystės
” Stenografijos
” Typewriting
” Pirklybos teisių
° Abelnos historijos

Suv. Valst. historijos
w Geografijos
” Pilietystės
** Politinės ekonomijos
° Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietį. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
060 Emerald Ave. Chicago.

T rusto direkcija susideda iš ke
turiolikos žmonių. Noble Dy- 
namit Irusias Imi savo daliu c 

viso pasaulio parako fabrikuo
se. Tie keturiolika direktorių

18-tos gatvės Skyrius: P. Misiūnas, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.

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

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 
3346 S. Halsted si.

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Avc.

Brighton Park:
M. D. Seefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
Skyrius: S. Misiūnas, 

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

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

1716 Matl 
DeKalb, HL: Mike Taruti 

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

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

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

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

801 — 8th St.
So. Chicago, 111.: Max Feldman, 

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

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

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

15725 Finch Ave.
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika,' 

1330—15th Ave.
Spring Valleyw111.: A. Jukubauskas, 

_516 Cleveland St. 
K. ValančiunaS, 

. . 506 E. 7 St.

dust rijų, kurio 
kapitalų imlčję 
kitimo sritis y 
ne kaip paprastai esti su kom
panijomis, kurios gamina spro
gstamųjų medžiagų industrijos 
reikalams.

’’Birželio mėnesio pabaigoj, 
112 meta s, parako Irusio dire
kcijos pirmininkas nurodė, kad 
pelnų padidėjimas, kaip biuro 
paskelbia, paeina didelėj didžiu
moj iš gaminimo karei re’.kalin- 
gųjų medžir 
džiugų užsal

' sias pajamų

rankose.. Pramonės 
metu tie bankai teikia 
gelbos. Dar daugiau, 
savo šalyj dažnai turi 
galios nekaip politinės

pampino.
Bet palaukite. Pažiūrėkime 

ką sako augščiau minėtasai Lo 
ndono finansinis laikrašti:

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jq išdirba 

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

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

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

2120 St. Clair Ave, 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

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

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

Kulpmont, Pa.
Pittsburgh, Pa

Metai nepermaino jųsų amžiaus. Vieni yr* seni buriami trisdešimts,—kiti jau
ni septyniasdešimties. Jų^ų tikras amžius yra kuomet jus esate naudingu. 
Kaip senas JUS jaučiatės? Ar JUS leidžiatės tūloms vyriškoms ligoms ar
dyt JŲSŲ gyvenimų—būti sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtu tarp savųjų? 
AR JŲ.S sergate nuo užnuodijimo kraujo, žaizdų burnoje, žaizdų arba vočių, 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroje 
arba galvoje, sustingimo, niežėjimo ranki) ir kojų, nusiminimo, palinkimo prie 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, išpurtimo, guodimosi 
strėnose, rankose arl^a šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai vargindatųiesi? 
PRADĖK1T TUOJ: Daug vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudingo gy
dymo (ir ikšiol da tebeserga pasididinusia liga), negu man butų užmokėję. AR 
JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA TAIP RlklKUOT SAVO ATEITI 
IR LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu jus per 
savaites ir mėnesius gydytės, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 
d< "' ir buvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite pas mane 
ir kit man jus pinai išegzaminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir aš apsKni
sių jus gydyt, ir suteiksiu jums pageidaujamas pasekmes grei, saugiai Ir tikrai.

VYRAI, saugokitės nuo X-Ray prigaudinėtojų, kurie tvirtina, kad jie galį pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jieško jųsų pinigų. 
Kuomet’ tikuti jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite jješkot tikro daktariško patarimo.. 
Dr. Ilodgens ofisai įrengti geriau negu kitų šioje šalyje de) gydymo vyriškų ligų 
jus be abejo nusistebėsite jčlgu yra geriau įrengtas specialisto ofisas visame

kraujo ir odos ligas, katarą, akit 
są, nosies ir gerk li s. chroniški; ii
A iški; ligų ypuhnga) past kimngas pil
vo kliūtyse, taipgi privatišky vytų ir 
moterį; liftų.

> turile galvos skaudėjimą, 
apsvaigimą, priet varą 

gazi.i, skausmus pilve, 
žarnose, nustojimą apeti 

nusidėvėjimą, pajautimą 
palengva nskimą, tai 

kuri Imi bet žinoma 
norite gi'cilaj pasveikt,

RUSSIAN ' 
TURKISH 
BATH _ -ii

tosios Valstijos buvo ikišiol po
litiškai neutralūs, betgi bankai 
ėmė paskolas kariaujančioms 
šalims, ir tos paskolos ėjo ka
rės medžiagoms parūpinti.

Suprantamas daiktas, kad pa
prasti žmonės lokių dalykų ne
žino. Anglas apskri 
kad Vokiečių bankai 
nigų fabrikantams, 
valdžias aprūpina paraku, kaip 
kad vėl Vokiečių žmonės tą pat 
mano apie Anglus.

Brig, generolas Coliu G. Do 
nald, (L. B.

Beit. pulk. Chas A. Logan.
Led. pulk. Neill Findlay.
Lei t., pulk. Lewis A. Irwing.
Sekami Vokiečiu karinome

L

nes viršininkai buvo to palic 
parako Irusio dalininkai:

Gen. von Muhlburg.
Pulk. Max Adrian
Pulk* Fd. .Adrian.
Maj,. Freiherr F. von F reise!
Mai. Olio von Funelti

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

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

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

235 E. Main St. 
Box 139. 

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

MARYLAND VALSTIJOJ:
Baltimore, McL: A. Brazis, 

6!>0 W. Lombard St. 
Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

437 S. Paca St.
IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd St. 

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd

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

NEBRASKA VALSTIJOJ:
So. Omaha, Ncbr.: W. Waskel, 

3223 O St
So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 

5508 So. 32 St

M: 1
Spin i X-..• •. x*

'25*'
75*

rie Xok’ecius aprūpino paraki 
tuo paraku, kuriuo lapo su 

naikinta Belgija?
Butų, žinoma, labai keista, jei 

gu kas norėtų intarti Anglus 
kad iu fabrikantai lo parak*

lalisl savo laidoj gegužes 
, 1913, kalbėdamas apie lą pa- 
<o Irusią. O sako jis šiai ką: 
‘Beikia čia pažymėli kad jau 

ki liu metų tapo padaryta 
Vokiečių parako la

šu ta r t is, kuri į la
ibai) metais.” 
Anglų ir Vokiečių

W. Petraitis, 
210 W. Wash St 

Livingston, Ilk: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill.: Žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Sločkus, 

« 1530 Sangamon
E. St. Louis, Ilk: K. žukauski, 

123 St. Clair
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

242 Wayne St 
Bayonne, N. J.VA. Schwartzburg, 

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

Box 17

pareina is sekamų parako dir) 
mo bendrovių:

IJritish South African Fxpl
siyes Company, Lid

Nobel Explosives Co., Lid.
British Griffin (.hilled Sti

Company.
Jap’mesi

Ltd.
Jos. Barauskas, 
F. Era sowski, 

2809 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes St.
F. Tevlovich, 

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

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138 
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

Clinton, Ind.: J. Kairaitis,
315 N. 8th St. 

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Kenosha Wis.: K. Paukštis, •

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

1029’Xj Lack wood ave< 
-Racine, Wis.: John Margis.

1005 Gideon Ct
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

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

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkcvivius, 
286 Wallace St

“Nors pirklyba ekspiloduo 
jamomis medžiagomis industri 
jos tikslams pakankamai buv( 
dera, bet ir užsakymai karei rci

cių, Japonų, Halų ir A 
kapitalistus gražiausioj 
tyj gyvenančius, susijungusius 
daiklan bendram tikslui pi
nigų pasidaryti.

Kadangi kiekvienos šalies pa
rako trustas turi viena savo di- 

C

rektorių tarptautinėj lų Irusių 
sąjungoj, tai jie, žinoma, vengia 
kits su kilu konkuruoti, bet 
stengiasi eiti išvien ir bendrai iš
naudoti visą pasaulį, 
bendrove nenori pake 
dėlto kad jų pramone 
nervas yra bendrumas, o ne da 
rymas kils kitam konkurenci

silpną nugarą 
atsiraugėjim 
murmėjimą 
to, nuovargi 
nerviškumą, 
yra priežastis 

Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate i 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos cgzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Vyriausias An
kalams pašvęs
•^London Statist” štai kaip rašo

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudoKit šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
i) daktarišką o.aaniiaajja už $1.00, 
daug, cxjarlu ima nuo iki <*1000. 
Jus nebusite privvrsli gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moferei šioje apielinkėjc jirogą žinoti, 
ar jie g;di l»nl isg\d\h. AS turėjau 
daug im li; nal\)imo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepeny, plaučiui, inkstą ir 
pūsles kliūtis, reumatizmą, dusulį, 

au-
ner-

Kaipo prirodymas lo, kokia 
tarptautinė brolybė viešpatauja 
tarp parako irusio akcionierių, 
gali patarnauti šitas faktas. Tru- 
slo dalininkų, gyvenančių ne 
Angluose, prieš karės prasidėji
mą 191 I melais, buvo 76 vokiu- v-
č.ai ir 22 franeuzai. Pakaks pa- 
minėti čia keletas vardų, kad 
parodžius tu žmonių “patrioliz-

Kxplosivcs Loading Co.
Birmingham Small Arms Co
Canadian Explosives Co.

Ltd.
Birmingham Metal and Mu 

nitions Co., Ltd.
Dresi’aier Dynamite Fabrik.
Nitrogen Products, Ltd.
Alby l iiited Carbide.

Ta r p tau t i n ė draugija.
Is to kiekvienam aišku, ka< 

parako Irusias neturi nei joki 
-tautiniu nesikentimu savo tai

14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago.
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(Imame tuos giminių pa.| ieškoji
mus.

c Į
"r

.... 44'
... 43%
41 42

38—40
32—32 %

Jok u 
balčio (723 W. 17tb St., Chiea

600. - Kačinskis, iš Šapovkos, 
jieško Vinco Kačinsko (5319 
Dolloff St., Cleveland, Ohio},

601. - Jieva Kazakevičienė, 

iš Pašu/švio, jieško Juliaus Pra-

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras *«*9|**.
Telephone Drover 211*. .

uiso: rrasome 
viena

Juozas Jakas, iš Glov- 
sių, nuo Vilku: 
Stanislovo Jako

13
.11

No.2
.21

2
23—24 .

24

13—16

615.
ko Juozo Kasikaičio (De Kalb, 
III., 1017 Market st.)

616.

23—25
18—22
15—19

: kaul.
No.l

.22
.27
.16

6 .

Ohio. kad

617.

5.00—7.00

4.00—5.00

4.00—7.50
3.00—4.50

No.3
.13
15

618.

Brick

Viščiukai

Žąsis"

Jautiena

Plates

Daržoves

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.

• >X0.

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

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

Agurkai
Salotos, gav., gurbas

. 3.00—5.00
.20—.30

ind E 9 18

.12

2.00—2.75

Laiškai iš Lietuvos
Amerikoj. iš Liūnų, nuo Panevėžio, jieško 

sūnaus Jono Kiškuno (1561 Pe-

i pa v., j ieško Antano

azija Kraučunai-

N A U JIE N O S, Chicago, HL

589. — Aleks. Karpavičaitė, iš 

Švėkšnos, jieško Aug. Karpavi
čiaus (61 Leroy St., New York,

599. j—- Franc. Kasukauskis, 

nuo Kėdainių, j ieško Liudviko 
Kasukausko (Amsterdam, N.

Turgaus Žinios j i

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Bal. 10, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant Šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery

žiausias šios die-!
«> I

nos klausimas yra |

Socializmas I

Sereda, Balandžio 11, 1917, 
. L, . .'.■"■MII

ženklas Bankos SaugrmH^;1
Chicago Clearing Ilous0

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra

revizoriai nuodugniai iš 
bankų stovj ir būdą jų ve 
si pinigai yra suskaitomi,; 
dai, mortgage! ir kitos apsaugo* 
žiurinimos ir patikrinamos; pli 
kituos bankuose patikrinti ir kn 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugo* 
tč gali but knygose parodyta. AJ 
tina tvarka arba atsargumui,

nes“ Redaktorių V. K. Račkaus- c

kų, 307 W. 301 h st., New York,
J. Y., nurodvdami laiško nume-

Rum iškilių (Kr. Janov, bei Kow-

iš Petrašunų, nuo Kauno, j ieš
ko Jono Radzevičiaus (82 E. 22 

Bayonne, N. J.).

onn. — reiror

Jotaineliu, nuo P: c

556.

Rašo: “Prašom 
mums bėda, 
šeši mėnesiai k 

557.

kauskiutes (716 W. Madison SI.

558.

Ona Jocius

Jociaus

pernai.
560.

nuo ranev
J uodviršio

Antanas .

Do m i c ė 1 ė J u o d e i k is.

563. Dominikas Jucius, iš

čia lis Acw

Mykolo J or u d o

so: ’’Prašome pagelbėti. Genie
ne ir B:»i>(,onienė mirė.’’

V. Jannsen, iš Liepo-

D o h i i c e 1 ė J u z a i t i e n ė,

Vinco Mockaus.

568 ir 569.

Barbora Juknienė, iš 
Juškaičių, nuo Gardomos, jieš- 
ko Antano Laušenio (110 Ex-

rusi.”

571. Rozalija Jenzus, iš Vil
kų, nuo Ja na vos, j ieško S. Jen- 

I toboken,

572. — Elzbieta Jušas, iš Ši
lalės, nuo Šiaulių, jieško Jeroni

mo JuŠo (153 Hope St., Brook-

kai įtino

Marijona Klumbienė,

Mar. Kamarovski, nuo

(So. 2nd. St., Brooklyn

J. K i mero

r ran. Kernovski, iš

ško Jono Markūno

Kas-

Vladnogių, nuo Kėdainių, jie- 
Vlad. Karpausko (New York

58: L

58 I.

Pilts-

585. Marijona Kuskis, iš 
Histantinavo. jieško Aleks.

586. Veronika Katilienė, iš

587. Ona Kairiene, is Var-

is>88.
švųgrų dvaro, nuo Kuršėnų, 

jieško Jono Kaspučio (918 So.

i str., Chicago, Ill.).
Prašom "pagelbėti, nesRašo:

nieko neuždirbame.
589. - Marijona

500. - Kazim. Kribaitis, iš 

Darkiškiii. įieško Onos Kribai- 

Freeland,

591 Jieva Kovalevska, if

Conn.).
592. Vincas Kresčiunas, iš 

Juozo Kresčiuno 

str. Koks mies-
Kauno, jicko 
(686 Montello

Kleisienė, iš Alci- 
solos, jieško Kazio Kleisos (Wa- 
sester, Maser, Mellburka No 15

Ona

Millbury 
Rašo,

, iš Kur-
Kaspero Valtero

595. — Antanas Kuklis, iš 
Trybančių, jieško Martino Kuk-

596. — Domi n

Vidugirių, nuo
Juozo Krauslio (74 Perry A ve

Seinų,

597. — Magdė Kvietkauskie- 

nė, iš Vilkaviškiu, j ieško Jono 

EndriuškeviČiaus (430 Washing-

602. — Viktorija Klimavičie

ne, iš Alytaus (Obelnikų), jieško

603. — Antanas Kistikauskas, 

eGIgaudiškių, jieško Vinco 

Samajausko (Minersville, Pa., 
Box 216). Rašo: “Esame svei
ki. Molina numirė ir prisiega 
Onutė numirė; apsiženijau kilų, 
iš Baužų, vardu Marijona.“

60 L ----- Kotrina Ko vaisku, iš 

Aleksotos, jieško Juozo žemai
čio (7 Inkerman,

605.
Gailišk

Onua Koneikiene, iš 

ių, j ieško Antano Konei-

606. — Petras Kalasunas, iš 

učių, jieško F. Avižinio (Wen- 
n, Pa.). Rašo: “Gyvename 
i i........... i ... m

607. — Jokūbas Kreivėnas, iš

60S. 4 Bo-
Jono

609. — Opolonija Kibortienė, 

nuo Kuršėnų, j ieško Teofilio Ki-

Rašo: “Mano

610. —- Pa j ieškoma S. Kauno 
08 So. Colp (?) str., Minnea-

polis, Minn.).
Leopoldas Krohm as

Neiderstrap’o
Kitvolio

Rašo,
brolis Gustuvas mirė
612. — Ona Kruklienė, iš Bei

na rų, nuo Saduvos, jieško Jono

Baso, kad Vla-

Agn. Kliknus, iš Vi
duklės, jieško Frano 
(Wimmers, Pa.).

Latooz o

Ona Kodis, iš Kalva
rijos, jieško Juozo Kodžio (2201

- Jonas Kubilius, iš Vil

kaviškiu, jieško Ant. Kubiliaus

Julijona Kaveckienė,

iš Krupių, jieško Antano Kavec-

M in h.).

iš Paskordžių, nuo Kėdainių, jie
ško Jono Lapkuno (1715 Harri-
son sir. Ihnt, Mieli.).

619. B. Litvinčuk, iš

ir Jono Litvinčuko

620 ir 621. —Rozalija Lubi- 

nienė, iš Gustonių, Pancv. pav., 
jieško Silvestro ir Jono Lubinų

Liudvika Lubkevičiene

kevičiaus (2136 W. 11 th St., Cle-

Telephona Drover 9091

Dr. L k. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MoUrlikų, Vyrltki, Vaiki 
Ir vlaų chrenllkų lirų.

V»l*nd<M: 10—11 ryto, 4—1 vo pietų, f—» »• 
kar* N«dėliomi» 10—J po vi«tq, 

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

r*

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Hahtetf 
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 8341 8o. Uaioa Ava 
Tel. Yards 537.

Oleomargarinas:—
Stalui ...............
Kepimui ............

Kiaušiniai:—
Extra...................

Maišyti .............
Check .................
Purvinokai ........

Suris:—
Twins .................
Daisies ................
Young American 
Longhorns ........
šveicariškas

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui
Vištos

Antis

Paukščiai, išdarinėti:—
Kalakutai (svarui)
Vištos ..
Antis
Žąsis

Veršiena:—

22—24
16—18

35—36 
32—32% 
31—31% 
29—32 
27—£8 
29—30

. . 22%
.. 23%
.. 23
. . 23%

21—23

50—60 svarų, svarui .. 15%—16%
60—80 svarų
90—>100 svarų
150—145 sv

Ribs, (svarui)
Loins
Rounds
Chucks

Bulves, busehs ..
Saldžiosios, gurbas

Barščiai ,statinė
Kopūstai, did. gurb.
Morkos, statine

Salierai, pintinė

Cibuliai, 100 svarų 
Žal. pipirai, pintinė
Ridikėliai, statine

statinė
Tomėtės, pintinė

statinė
Vaisiai, žali:—

Obuoliai, statinė

16%—17%
17%—18%

12 %—15

2.75—3.00

4.00-^1.50

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—6.00

3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 3.00—4.50
Apelsinai, dėžės 2.50—3.50
Citrinai, dėžė
Ananasai, gurbas .
žemuoges, kvorta

Cukrus, už 100 sv
Piaustytas II.

3.25—4.00

Standard eane, smulkus......... 8 10
Burokų, smulkus, ................... 7.90,

M I L T A I
Vasarių kviečių:—

Patents . .
11.20 
10.60 
10.40 
9.60

' IT~I~W~T~T* - ■

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

ja savo Clearing House teisių^ fl* 
yra ženklas, jos abejotino storift.

Tiktai tvirčiausius ir saugiaarflgg1 
bankos gali but Clearing Hou*ų Mr 
ria i s.

The Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas tapo j 
pirm dešimt metų, ir nuo to 
nei viena Clearing House 

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

The American Stale Bank 
so prie Chicagos Clearing Hoa»% 
ra po jos priežiūra, naudojai! įHg. 
teisėmi ir išduoda penkias pilnai gfh 
skaitąs J metus.

Ji taipgi yra po valstijos 
ra, yra reguliariškai tyrini 
kas metą išduoda penkias pilna* a0w 
skaitąs Bankinei Valdybai lUfctMl 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šiotje bankoja 
išmokami ant kiekvieno pare£kalaa> 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AaMgg 
Mortgages. Taipgi Aukse Morlggb 
ges Bondus po $100.00 ir S50MB.

Šis bankas yra atsakančiam!* UB* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir F —iff 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

Prastosios rųšies
žiemkenčių kviečių

Patents ..............
Standard ...............

... 10.30 
. ... 10.10 
8.95—9.30 
7.50—8.00

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

Gyvulių turgus

ben ta šiaip:

Veršių . .. .
Kiaulių . ..

Paduodamos kainos:

9.50
8.90

. . 5,000 
. . 6,000 
. 15,000 

. 17,000

Jaučiai, parinktieji . . 12.25—43.2a 
Kiek menkesnis .... 9.90—11.35 
Mituliai ....................... 11.00—12.85
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.50 
Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karves, vidutiniškos . . 7.00—10.25 
Buliai ........................?. 8.00—10.00

Kiaules:—
Sunkios (250-100 sv.) 
Vidui. 200-250 ..........

16 .25—i16.50
16.20—16.45
15.80—16.40
11.50—14.00

Avjs:— 
Mitulės 12.00—14.00

10.00—12.00
11.00—12.50
14.50—15.50

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

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 10. j sekamas vyriausias 

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

.Z,VWF ji*j,v/vz0 
8,600 11,200 
5,000 12,500 
2,000 ........
1,500 
3,000

Kansas Ctfy .... 9,000 12,000 
Omiaha ..........
East St. Louis 
St. Joseph . ..

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

Kernai . 
Kviečiai 
Bagiai .

300

6,000
4,500
6.400
1,500
2,000

7,000 
10,000 

250

500
500
400

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

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- 
klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- • 

kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. |
suomenes

Geriausia ikisiol 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 neperskuitai.

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.

1840 S. Halsted St Chicago, 111.

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

141* 8. Ha!»tc4 SU

tikrinimu. J 
turite arba

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK* 

Kampas Blue Island Ave., Leearito gg 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, KetvergaMfeV 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapanų Dargini
Nauji, neatimti, daryti ant nit" 

kymo siutai ir overkotai, vertė* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda ft# 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $lf IW3t 
$35 siutai ir overkotai, nuo I7JHI M 
18 dolerių.

Pilnas pasirintdmas kaili* pB.—l)ii 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir eMfe 
koats ,vertės nuo $25 iki $**, 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$4.50. Vaikinami siutai n«o 
iki $7AB.

Atdara kasdieną, nedėliomla U 
karai*.

TURĖKITE

PINIGŲ!
Jus galite juos turėti. KiekvlBsat | 
gali juos turėti. $5 iki $299.99.

Moters ar merginos, ar ve4f 99 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del StockyaHhC 

šapos ir dirbtuvės darbininku K* 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaromo | B 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 vB- 
landas.

Mes taipgi suteikiame pukohi

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

Chicago, Hl.

LOKIS
Lietuvių Legenda.

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

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted St.,_______ Chicago, III.
Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas .. 
Kultu motiejuku ... 
Dobilų, sulig rųšies .. 
Prėrėjų, sulig rųšies . 
Packing .......

šiaudai, ruginiai

Avižiniai

17.00—18.00
15.50— 16.50
14:50—15.50
13.00—14.50

8.50— 10.50
13.50— 15.50
10.00—15.00

7.50—8.50
9.50— 10.50'|

7.00—8.00 1
7.00—8.00

(fcWWWWWWWWWWfrWW

Garsintas ‘Naujienose’

šia mieste. Tas yra delko g 
turite veikti su mumis. Mes kvtt- | 
čiame jus pasiteirauti musų BŽ* a 
manymu, patirti, kad mes patrik g 
tinime musų pranešimus. i?

LOCALLOAN

MOKYKIS SIUT MOTERIlMtHB 
RŪBUS.

limokin ame piešimo, Ntojfc 
mo formų siūti naminiai B4K* 
tu a «>ba apred a hi b. DiptafMB 
kiekvienam, kuri
Valandos dieną arba rakaflldK 
del jutų parankamo. Ui BR 
išmokiname j ui slut yUaNn

1 drabužiui.
DRESS MAKING CO I TBOWy 

2336 Wo Madison g. Wtetaf* Bfe 
1850 Weill

SARA PATEK, MOKYWk

J

S JOSEPH C. WOLON R 
z UBTUVI* ADVOKATAI B2 KuImm B02-9M Natien*] Lift

■ 21 8o. La Baile Bt., Ohi«a«r«

• iki B va), vakar*, p* Biawh Į 
FAUKK* AVK^ OWatffl 
TaL HuaW4i M.

T*)*phon* Bumbokft 1171

M. SAHUD N. D

Kampa* North At*^ Kambary* 
VALANDOS t 1:14 tti !• Brytel



Aukos

CHICAGOS ŽINIOS
Anot jo, pasninkai šios šalies 
gyventojams tik ant naudos

Balandžio 8 d. L.S.S. ,234 
kuopa laikė mėnesini susiri
nkimą.. (adresu 4630 Gross 
ave. University Settlement 
svetainėje). Malonu prane
šti, kad minėtasai susirinki
mas žadėjo ateityj daug na
udos duoti visiems Town of

siimti auginimu daržovių' 
ant tuščių lotų. Biuras ža- 
da norintiemsiems užvesti

}ržus ant tuščių lotų pil
niausią pagelbą, ir kviečia 
norinčius gauti sau daržą 
žmones susižinoti su biuro 
vedėjais. Biuro adresas:— 
City Hall, Room 507, Telefo
nas Main 447.

Lietuviu
Armour— 
patriotas.

kaity įvairiose temose. Susi
rinkimas taipjau išreiškė no
rą rengties prie besiartinan
čios viso pasaulio darbinin
kų šventės —- pirmos gegu
žės; draugai mano parengti 
puikias prakalbas.

Kalbamoji L.S.S. 234 kuo
pa ilgam savo užmanymų 
nebeatidėl iodama nusitarė 
pradėti juos vykinti gyveni
mai!. kuogreičiausia. Apie 
visa, ką kuopa rengs, bus 
pranešama Naujienose. Tė- 
mykite tuos pranešimus! 
Kuopon susirinkime įstojo 
clar vienas naujas narys.

Reikia pastebėti dar tą ap
sireiškimą, kad nors Town 
of Lake lietuvių kolonija yra 
tokia kolonija, kurią dvasiš
kąja laiko aršiausiai pažebo- 
tą, bet ir čia žmonės ima gy
vai, gyvai krutėti. Galima ti
kėt ies, kad neužilgo jie visai 
išvėdins maliauskinės raugą.

Šių metų derlius
ir karė.

Taip vadinamasai • daržų 
biuras išleido į Chicagos gy
ventojus atsišaukimą, kuria
me nurodo, kad šiemet šios 
šalies gyventojus laukia jei 
ne badas, tai' bent aštri mai
sto stoka.

Pasak biuro, 1917 metai 
yra vieni prasčiausių metų 
šalies istorijoj atsižvelgiant 
j žieminių kviečių užderėji- 
mą. Esą, Kansas, Nebras- 
kos, Pietinėj Illinois ir kai- 
kurių kitų valstijų žiemken
čių javų užderėjimas visai 
nepavykęs.

iValst. ką tik įstojusios ka
rėm Daugelis, girdi, jaunų 
spėkų turės stoti kariuome
nės eilėsna, bus atitrauktos 
nuo konstruktyvio darbo. Ir

čios nieko nebegalėsiančios 
pagaminti, bet reikėsią dar

kėsią palaikyti tas šalies spė
kų, kurios busią užimtos in
dustrijoj, užimtoj karės rei
kalavimų išpildymu. Reiš
kia, ir karė taipjau turi ten
denciją sumažinti maisto 
produktų išteklių.

Daržų biuras todėl, kad 
užbėgus už akių gesinan
čiam 1917 metams maisto sto 
kai, nurodo, jog, reikia va
sarių javų pasėt šįmet dau
giau, negu kad kitais metais, 
prie normališkų gyvenimo 
sąlygų. Tuo tikslu, anot biu
ro, reikalinga užsėti javais 
ne tik kiekvieną liuesą žemės 
kąsnelį ant farmų, bet ir 
miestuose; javų ir daržovių 
auginimu, anot daržų biuro 
yedėjų, privalantis susirū
pinti ne tik farmeriai, bet ir 
miestelėnai*

Bet kaip gi tą daržų biurų 
natarimą išpildyti, ypač

Chicaąos kiaulių ir kito- 
kių dievo sutvėrimų skerdy
nių savininkas, mano drau
gas Armour perspėja, kad 
jeigu šios šalies valdžia ne- 
pradėsianti tuo jaus rupin- 
ti'es maisto taupymu, tai šiai 
šaliai gręsia pavojus susi
durti ateinančią žiemą su 
bado šmėkla.

Girdi, Europoj maisto dė
lei karės pagaminama per
pus mažiau, negu paprastai; 
Argentinoj šiemet aplaiky- 
ta daug nuostolių javais ir 
galvijais; gi pačiose Suv. 
Valstijose žieminiai' bent 
kviečiai taipjau neužderėjo, 
pražuvo nuo šalčių; o esą da
bar, kuomet Suv. Valst. įsto
jo karėn, reikia žiūrėti, kad 
maisto butų užtektinai, kaip 
sau, kaip šiai šaliai, taip tal
kininkams, tai yra Europos 
kariaujančioms valstybėms.

Na ką, ar tai ne auksiniai 
žodžiai? 0 visokie, atsipra
šant, pliuškiai, nuolat ir nuo
lat prasimano, kad žmonių, 
gerovė mano draugui Ar- 
mour’ui nič nerupi. Kaip 
matot", jam rupi netik savie

ji, o ir svetimieji pašerti, ir 
gal svetimieji dar labiau ru
pi, negu savieji, nes mat mė
są svetimiems galima daug 
brangiau parduoti, negu sa- 
viemsiems. Ir jie skandalo 
nekelia, demonstracijų jokių 
prieš brangumą nerengia.

Mano draugui Armourui 
tečiaus rupi užtektinai ir sa
vųjų gerovė. Taip, pavyz
džiui, jisai pataria valdžiai 
nustatyti kainas ant kvie
čių. Sulig mano draugo Ar- 
mouro recepto, valdžia turi 
užtikrint kviečių auginto
jams mažiausią kainą už bu
šelį po $1.50. Tokias, girdi, 
kainas turėdami omenyje vi
si stengsis parūpinti kuodau 
giau kviečių. Bet tai dar ne 
visa. Draugas Armouras 
sako, kad mažiausia kaina tu 
ri būti $1.50 kviečių bušelis, 
o didžiausios jis visai nenu- 
staot. Vadinas, sulig jo, 
kviečių kainas bus galima pa 
kelt iki dviejų, trijų, penkių, 
ir net augščiau, dolerių už

tos vasaros dienos, tadgi ne
sveika valgyti daug mėsos, 

I nes daug mėsos valgyti yra 
nesveika. Matot, ir žmonių 
sveikata rūpinasi mano dra
ugas, nors kitados šios šalies 
gyventojai neturėjo reikalo 
varžyties delei valgymo, bet 
tuomet juk kitokie laikai bu
vo. Tuomet juk Europa pa
ti save valgydino. O dabar, 
ir Europai reikia parūpinti 
mėsos. Ir kaip gi neparupin- 
si, jei ten jos da labiau-rei
kia, ypač gi, jei ten daug 
brangiau mokama už ją!

Mano draugas Armouras 
mislija, kad farmeriai, idant 
^turėjus geresnį javų derlių, 
privalo vartoti ant savo ūkių 
juodaugiau trąšų, ypatingai 
Armour and Co. firmos iš
dirbamų.

Mano draugas Armour 
dar pataria šios šalies žmo
nėms ir pilvus savo suvaldy
ti. šitame dalyke reikia im
ti pavyzdį iš pono G. B. Rob
bins, vice prezidento Ar
mour and Co. firmos. Tasai 
ponas sako, kad jeigu Jo na
muose ant stalo yra bulvių, 
tai kitokių rūšių daržovių 
ten nebus. Kitaip tariant, 
Jo namuose paimta už taisy
klę, kad dviejų rųšių daržo
vių vienu kartu ant stalo nė
ra. Ir mano draugas Ar
mour labai liūdnas, kad šios 
šalies gyventojai dar neat
boja besiartinančio pavojaus 
maisto stokos. Anot jo, tai 
yra nepatriotiška;., Šios ša
lies gyventojai, sako mano 

i draugas, turėtų iškalno pa- 
žeboti savo pilvus, kad prisi
rengus pasitikti pilnoj kant
rybėj viską, ką ateitis jiems 
patieks.

Na, gerbiamieji, ar ne pa
triotas, ar ne tėvinainis yra 
mano draugas Armour? Ar 
nesirūpina jis šios šalies at
eitimi, savo žmonių sveika
ta? Jis yra daugiau, kaip 
patriotas, jis yra internacio
nalistas, nes už gerus pini
gus gatavas pavesti Europos 
valstybėms net visą parūpi
namą jo skerdyklose mėsą, 
priversdamas šios šalies pi
liečius pasninkauti esą del jų 
pačių sveikatos. N.

rįųms, surinktos prakalbose 
Mildos svetainėje 4 d. balan
džio, surengtose Liet. Soc. 

Jaun. Lygos 1 kp. Chicagoje.

šas, M. Musnie, M. Laurinskaite,

liiliauskas, J. Matukas, J. Matu
kas, J. Klevas, M. Giriunas, J. 
Cheponis, Kast. Norkus, J. Sku-

Bukauckas, J. Pinčiukas, B. Ju- 
knevičia, A. Vasereika. J. 'Bu
kauskas, K. Sitavičia, J. Pctri- 
kienas, V. Balčiūnas, J. Visgir-

J. Ambrasas, J. Jasinskas, J. 
Norvcilis, Kv Norsus, A. Kic- 
maiša, K., Mankevičius, K. Sta- 
sunaitis, V. Kondrotas, S. Dail
ias, J. Kazlauskas, V. Kasparas, 
V,. Kautis, K. Kriščiūnas, J. 
Norvaiša, J. Lcmcžas, D. Gri
gas, S. Medžauskas, P. Jonai-

knevičius, D. šliužas ir J. Aglin
skas; 75c. aukavo J. Nutaut; po 
50c, aukavo: K. Jokšius, F. ši- 
linskas, L. Vilkelis, A. Dvilys, J. 
Kaulinas, P. Mikalauskas, G. P. 
Norbutas, P. Pūkis, V. Norwell,

lionienė, J. seneiko, A. Bugšie- 
nas, A. Malonauskas, K. Kliauga, 
K. Budris, M. Tetošokis, A. Vi- 
lis, J. Bukas, J. Grinius, A,. Dik- 
šius, č. Grigas, K. šimkaiitis, S. 
Milavičius, J,. Naučianas, K. Kar
pavičius, K. Šimkus, V. Gustas; 
30c. aukavo J. Anauzcvičia; po 
25c, aukavo: F. Kasulis, L. Guk- 
štas, K. šliautoris, B. Vcncku- 
nas, A. Indriūnas, T. Malis, Bu- 
dreckis, J. Košis, J. Kabelis, S. 
Nukšta, M. Tamošauskis, K. 
Kreiza, M. Titiškis, K. Dargis, 
J, Brown, J. Gutauskas, J. Vi- 
neika, F. Gercas, J. Šlajus, J. 
Venckus, A. Bukčonis, V. Kava
liauskas, A. .Petrauskas, St. 
Rimkunas, P. Leparskis, J- Na- 
loišackas, J. Paulikas, J. Burbu
las, K, Mickevičius, J. Lukša,

Sutraukus augščiau išvardin
tų draugų aukas susidaro $84.30.

Smulkių aukų surinkta 
$22.11,.

Tad viso laboLSJL. 1 kp. su
rengtose prakalbose surinkta 
$106.41,

Aukos perduodamos Lietuvos 
Soical-Demokralų Partijos At
stovybei Amerikoj e.

Visiems aukavusiems priklau-

CICERO, ILL. J. Klevas.

legislaturon.
Rezoliucija reikalauja, kad 

tokias įstaigas, kurios dabar yra

tiškoji valdžia, ir ažuot davus [ 
pinigus įvairiom likybinėin. sc-

jami svietiškos valdžios įsteig-

Kaip žinia, 1915 m. katalikiš
kom Chicagos tikėjimiškom or
ganizacijom buvo išduota $260,- 
029. Iš to skai lliaus, katalikikų 
įstaigų palaikymui teko $253,- 
326, o proletariškų —- tik $6,-

600 vyrų paimta kariuo
menėn panedčlyj.

000 ypatų padavė aplikacijas, 
kad jie butų priimti kariuome
nėn. Iš to skaitliai!s 600 tapo 
priimti.

Areštuoti keturi 
suokalbininkai.

Policija areštavo keturis vy
rus. Kaltinami jie tuo, kad buk

tiltų, einantį per Mississippi upę 
prie Daluque. Areštuotieji, sa
koma atgabenta tūlam laikui
Ghicagon.

r................. n.-r—«

Patriotiškas vyskupas.

vyskupis Mundelein, taipjau ofi
cialiai prisidėjo prie karės pa
rėmimo. Jisai padovanojo tū
lų sumų pinigų pagelbai aprū
pinti visu kuo reikalingu būrį 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kų, siunčiamų Franci j on.

$2.15 kviečių bušelis.
Kviečių kainos nepaprastai 

smarkiai kįla. Panedčlyj buše
lis kviečių jau kainavo $2.15.

ius, ir jeigu valdžia nenustatys 
rubežių kviečių kainom, tai jos

ChicagieČiai kapitalistai 
atidaro naujas skerdyklas.

Dvi Chicagos skerdyklų kom
panijos pienuoja atidaryti Dės 
Moines, Iowa kerdyklas. Ko
mpanijos indeda tam reikalui iš- 
pradžios kapitalų $1,000,000. 
Vien budinkai skerdykloms kaš
tuos į $250,000.

42 arkliai sudegė. #
42 arkliai sudegė kilus gaisrui 

arklydėse, antrašu 5633 So. Hal- 
sted st.

Moters įvairių Chicagos drau
gijų praneša Washingtonan, kad 
jos jau turinčios prirengę įvai-

L H

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c____ ",_______

.Besi

SVIESTAS
Geriausios 

įmetonoe, ge- 
rąąnis, negu 
kur jus ga
lit gauti

RYŽIAI
Geriausios 

rųlies, IGo ve F | M 
•tė», parti- fUr 
i u od a ui .. WŽW

COC^A
QeritsMma -

Yankee, «uly- | p 
rink su bent | rU 
cokia, % bv

ARBATA
Friimniau*

Ha, Qvaran- J| M 
tuota, vertas £LI| H 
Oc parsidu* ■ “

la po....

1378
2054
1045
1510
2880

WEBT BIDS
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison Bt. 
W. Madison BL

1644
1886
2612
1217

W. Ohiąage Av. 
Blue Island Av. 
W. Nori* Av.
H. JUJeeed Hi
8. Kweted St
W. Alth Bt

»10) lln«

boutb sidm
I08J Wentworth 
1427 8. Halsted 
472* ■. A-ihland

MlfcTB *I» 
tec W Di risis* 
720 W. North Al 
2644 Linoola Av 
1244 Lined* Av 
1411 N. Oi**k

Ual proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi :
KORKBPONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas jrah iimokti ,■ 

* • an CINIŠKAI labai greitai savo namuose i6 lekcijų rutai*yti|
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paramai* kiekvienam, 'i 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos Imu- 
k y ties j mokyklą ypatiSkai. Geresniam persit^rinimui. tiun- 
čiame gratiai iliustruotą, su daugeliu paaižkinimų KATALOGA 
DYKAI. RaSyk laiJką tuojau*; indėk dvi markes prisluntimaJ 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t mūrą 
kykįą ypatižkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina- , 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kleeose irgi turi- < 
me atskirą kursą, sutaikytą musų pačių del pradiiamckeHl 
greitam iSmokinimui Anglų kalinis. Daugiau suprantanti*®® t 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL v skyrius.

Viskas aŪkinama Lietuviikai '
__________ ________ Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

Laiškus adresuoki!: American Schoo) of Language*. 1741 West 47th KU, Chicage, 41, 9

American 1 khocl 
oi Lfttifunges

Mokyki*

DYKAI

HA5TM 5Y5TEFI
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiŠkas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principais.

416-417 Prieš City Hali.
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Na, ar mano draugas Ar
mouras nesirūpina šios ša
lies gyventojų gerove? Jis 
tik nenori, kad kviečiai butų 
pardavinėjami pigiau, kaip 
$1.50 už bušelį, o brangiau 
imti jis niekam nedraudžia 
—imk nors po $100 už bušelį, 
by tik gali paimti! Tiesa, 
darbininkams tokis receptas 
tik vien pragaištį, tik vargą 
siūlo, bet ką ten tų darbinin
kų paisyti. Mano draugas 
Armouras su darbininkais 

nedraugauja ir jų vargai jo 
neapeina.

Vienok mano draugo Ar- 
mouro programas da neužsi
baigia. Jis pataria įvesti 
čia, šioj šalyj, pasninkų die-

"telėnams?- Daržų biu- tai vra dienas. kbriosA

Gaisras.
Balandžio 7 dieną, ant 48 

Ct., tarp 14 ir 15 gatvių, su
degė tūlo amerikono namai. 
Iš ko kilo gaisras, kol kas 
nepatirta. Tatai gal pavyks 
sužinoti vėliau. Dabar gi 
reikia pasakyti, kad del gai
sro nukentėjo nemažai drau
gas T veri jonas, kurs tuose 
namuose gyveno, nes sudegė 
brangus jo buto rakandai.

Subatoj, 7 vai. drg. Tveri- 
jonas išėjo kartu su pažįsta
mais į svečius. Sugrįžęs a- 
pie 3 vai. nakties jis rado na
rna sudegusį. Susirūpinęs 
tuo, kad, be rakandų, buvo 
namie palikęs keletą dolerių 
pinigų, ir rakandų inšiureno- 
popieras, jis nusitarė pajie- 
škoti, bene suras dar pinigų 
ir popierų. Bet kuomet jis 
įnėjo į buvusį savo butą, jį 
tuoj apstojo būrys ameriko
niškų vyčių ir skaudžiai su
mušė. Be to, mušeikos ėmė 
kaltinti, *kad Tverijonas pa
degęs. Ir nors tasai nurodė, 
kad jisai nieko nežino, jį bu
vo areštavę. Ateinančią sa
vaitę bus

! Čiau apie viską

Chicagos ligonbučiai.
County Hospital 1914 m. gu

lėjo vidutiniai 1,589 ligoniai ir 
ligones, o 1915 m. — 1,803. Li- 
gonbučio išlaidos: algų išmokė
ta 1914 m. $316,613.61, o 1915 
m. — $365,902.17; priežiūra ka
štavo 1914 m. $183,326.97, o 
1915 m. $200,641.65; maistas, 
vaistai ete. kaštavo 1914 m. 
$334,869.87, o 1915 m. — $338,-’ 
002.27; pataisai išleista 1914 m. 
$9,696.69, o 1915 m. $19,021. 
36; išviso 1914 m. —• $844,507.- 
14, o 1915 m. $923,561.45.

sužeistiemsiems dalykų 192,254. 
Tie dalykai gatavi jau ir supa
kuoti.

Jėzuitai nemiega.

pio Mundelein garbei La Salle 
viešbutyj rengiama vakarienė. 
Vakarienės tikslas — tai uždėti 
pamatų visos Chicagos dioceži- 
jos katalikiškųjų labdaringųjų 
organizacij ų su si vieni j imui.
Mat katalikiškieji vadai plcnūo-

3, Tad pla- 
galima bus

J. Aceris.

Chicagos valdininkų 
algos.

May oras Chicago j renkamas 
4 metams. Jo alga $18,000 me
tuose. Aldermanai renkami 2 
metam. Aldermano alga $3,000 
metuose. Išviso aldermanų yra 
7Q.

Chicagoj yra 2,109 policistai, 
7,152 saliunai; saliuno laisniai 
po $1,000.

Keletas Chicagos metodistų 
bažnyčių perdėtinių išnešė rezo
liucijų; reikalaujančią, kad val
džia nebeišduotų pinigų palaiky
mui tikybinių ar privatinių įs-
taigų.

Rezoliucija tapo paslysta gu 
bernatoriui Lowden’ii}, Cbįca 
gos inayorui Thompsonui, Chi

ją rinkime aukų tikslu palaiky
ti labdaringas katalikiškas įs
taigas. Toji organizacija tai 
bus jiems nelyginant kokis Wea
ring house, kurs vadovaus vi
sų katalikiškųjų organizacijų 
labdarybės darbu.

Balandžio 14 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj Lietuvos vy
čių Chicagos apskričio choras 
rengia koncertų.

šiandie 550 jūreivių išvažiavo 
iš Chicagos į vakarus, tarnybai 
ant kariškųjų laivų.

Geležinkelių Viršininkai svar

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvoji skaudųjį mg,
Jeigu nuolatos Tau a žaros krinta H aki*.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūva, ~~~
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvanK laakarl Ii 

reikalingas akinių.
Duokite apžlurfiti savo akis specialistui aklu, kuris turi 11 mtta 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųaų aklų N 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniSka kaina. »

JOHN J. SMETANA
Akiu Specialtftas
TfiMYKIT MANO U2RA3A.

leoi SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus I ras aapMafe 
Valandos: nuo i ryto Iki B va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 13 diaaų 

TeL Canal bŠM.

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

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

Neteko $28.
Lietuvis M. Baks važiavo Ve

lykų dienoj su savo motere pa
viešėtų. Davažiavo iki Kedzie 
ave., išlipo iš karo — tik žiuri, 
kad nebėra buvusių kišenių j e 
$28. Dejuoja žmonės. Tuo gi 
tarpu, reikėjo lik geriau pinigus 
paslėpti ir tokios nelaimės ne
būtų atsitikę. J. K.

Pašauta Lilija Streleckiene, 
4329 So. Paulina st., bandžiusi 
sustabdyti muštynes, kilusias 
kieme tų namų, kuriuose ji gy
veno. Areštuoti sųryšyj su mu
štynėmis Anton Tuką, 4406 S.

šiandie laukiama atvežant ae
roplanų, skiriamų mokinimui 
lekioti įstojusių į aviatorių bū
rius liūbsanorių.

Jos. Urbanskis (1028 N. Ash
land ave.) ii? Jos. Vendzinsld 
(859 N. Marshfield) subadyti 
gerokai peštynėse, kilusiose “be- 
argumentuojant” del karės. Po
licija jieško mušeikų.

Charlo Ustshis (lietuvis) gy 
venąs 538 So, Clinton st, Vely 
kų vakare atrastas negyvu beis 
mante.

Ashland ave., ir A. 
So. Hermitage ave

John Borden, pieno firmos 
.galva, paskirtas laivyno koman- 
dieriumi.

Buvo nariu Dievo Apveizdoi 
parapijos^ Apie 40 metų 
žiaus.

Menama, kad jis* nužudytas. 
Policija jieško kaltininko.

a in
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Pranešimai
flfPASARGA.—Draugijų pranešimus 
(Skelbiame be užmokesties. Praneši- 
mai betgi turi but priduodami iš va- 
Skaro, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
*♦—"Naujienų” adm.)

Chicago.

N. Bucharin, red. “Novy Mir” 
— rusiškai; T. Sivjala, red. “Ra- 
ivaaja,” — finiškai; S. Fried
man — žydiškai.

Grajįs Roxburio latvių orkes
trą. Įžanga dykai. Apvaikščio- 
jimą rengia suvienytų tautų so
cialistai: lietuviai, latviai, rusai, 
finai, žydai ir Jaunuomenės Ly
ga S. P. M. M. Plepis.

Reikalavimai Pardavimui

REIKALAUJAMA 50 motery pjau
styti knypkius iš šluostomųjų skepe
tų. Pastovus darbas. Atsišaukite 
tuojaus.

Chicago Sanitary Bag Co., 
2137 S. Loomis St., Chicago, III

PARSIDUODA pigiai vos 8 mėne
sius vartoti 4 kambarių rakandai. 
Atsišaukite greitu laiku vakarais 
tarp 6 ir 8

A. BURBA,
1717 So Union st., 1-mas augštas už
pakalyj. Chicago.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

NAUJIENŲ B-VĖS DI
REKTORIŲ POSĖDIS.

Naujienų Bendrovės dire
ktorių posėdis įvyks balan
džio 11 d., “Naujienų” Re
dakcijos kambaryj. Pradžia 
•lygiai 8 vai. vak. Visi direk
toriai būtinai privalo daly
vauti posėdyje ir atvykti lai
ku. Dienos tvarka bus pa
skelbta ant vietos.

P. čereška, 
N-u B-vės Sekr. A

RACINE, WIS.
. L.S.S. 124 kp. rengia dide

les prakalbas pėtnyčios va
kare, balandžio 13 d. Pra
džia 7:30 vai. vak., Union 
svet., viršuj Strend teatro. 
Kalbės J. O. Stilson, L.S.S. 
sekretorius.

Patartina r a c i n i e c i a m s 
skaitlingai atsilankyti į šitas 
prakalbas, nes drg. Stilso- 
nas yra gabus lietuvių kal
bėtojas ir darbo žmonių už
tarėjas ir tikimasi, kad daug 
ko gero galėsime išgirsti iš 
drg. Stilsono prakalbos.

.J. Margis.

DEL DR-GO STILSONO 
PRAKALBŲ CHICAGO.!.

šiiionn pranešu LSS. VIII ra
jono kuopoms, kad dr-gas Slil- 
sonas apsiima kalbeli liktai pen
kis kartus Chicagoj. I'ad esa
me priversti pakirsti jo moršru- 
tą: 23 d. West Sidėje; 2 I d. - 
Bridgeport^; 25 arba 26 d. 
Kensingtoni'; 27 d. Cicero, ir 
29 d. išryto VIII Rajono konfe
rencijoje ir vakare North Side- 
je. Esami' priversti atsisakyti 
nuo rengimo prakalbų Engle-1 
woode. Town of Lake, 1<S gat. ir 
Brighton Par apielinkese, bet* 
galite sušaukti kuopų susirinki
mus.

Organizatorius P. M. Kaitis

PRANEŠIMAS.
P. P. D. Unija rengia prakal

bas, seredoj, bal. 18, 7:30 vai. 
vak., Mildos svetainėj, Halsted 
ir 32 gatv., ant trecių lubų. 
Įžanga dykai. Kviečia kuoskait- 
Hngiausia publika susirinkti 60 1 
skyriaus Komitetas.

LSS. 17! kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge*, 
bal. 12 (L, 8 vai. vak., E. Mažo- 
njo svet., 3821 Kedžie avė., 38 
PI. Gerbiamieji draugai, malo
nėkite. atvykti į šį susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Nepamirškite visi.

J. A. Schagamogas,
Sek rotorius.

Extra susirinkimas lietuviu € 
buČernių ir grosernių darbinin
kų įvyks šiandien, bal. I 1 d., 
7:.30 vai. vakari', 3301 Morgan 
gat. Draugai, būtinai atsilan
kykite skaitlingai, nes yra labai 
svarbus reikalas.

Kviečia Komitetas.

Racine, Wis. Pėdnyčioj, bal. 
13 d. LSS. 121 kuopa rengia 
prakalbas Union svetainėj, vir
šuj Strand teatro, prie Wiscon
sin gatvės. Kalbės d. J. V. Stil- 
sonas, LSS. sekretorius iš Phi- 
ladelphijos. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga visiems dykai. 
Gerbiamieji Racine’o lietuviai, 
malonėkite visi atsilankyt į šias 
prakalbas, nes rd g. J. V. Stilso- 
nas yra vienas iš geriausių kal
bėtojų. Jisai kalbės pirmą kar
tą Racine, o gal ir paskutinį. 
Taigi nepraleiskite tų prakalbų.

Kviečia Komitetas.

KEWANEE, ILL.
LSS. 20 1 kp. ir LDL1). 36 kp. 

bendrai rengia didelį spektaklių. 
Subaloj, balandžio. I I dieną, 
gražiausiame teatro name Ope
ra House. Statoma scenoje du 
veikalu: keturių veiksmų dra
ma ‘‘Pirmi Žingsniai” ir kome
dija “Netikėtai.” L ošime da
lyvauja gabiausios spėkos. Mel
džiame publikos kuoskaillin- 
giausia susirinkti. Rengėjai.

Randai
PASIRANDAVOJ A bučernč su vi

sais inlaisymais ir gyvenama vieta, 
kas nori gali pirkti su namu, arba 
randavoti. Atsišaukite šiuo adresu: 
1100 S. Campbell avė. Chicago, III.

BASI RA.NDAVOJA puikus storas, 
geroj apielinkėj, prie dviejų karų li
nijų. Atsišaukite greitai — gausite 
pigiai. K. Jamonlas,
1810 S. Halsted St., Chicago.

PASI RAN DAV( )J.\ kambarys švie
sus ir arti prie gatvekarių linijų. Va
sarą sėstis. Atsišaukite šiuo adresji:

.(). Dubkicvič,
3110 So. Halsted Si. 2-ras augštas. 

Chicago, III.

Pajieškojimai_

Pajieškau Jono Bikulčiaus, paeina 
iš Salaku parapijos, Plavėjų sod
žiaus (gyveno ir Sokiškiuos),’ pra
šau jį patį atsišaukti arba kas jį 
žinote, praneškite jo adresą. Turiu 
svarbų reikalą.

Si įvest ras čebotarunas, 
1337 W. 17 St. Chicago, III.

Investykit į Real Estate.
Jeigu jus turite $100 įveslyli, aš 

pamokysiu jus kaip padaryti $25 j 
savaitę dirbdamas vakarais arba 
liuesu laiku. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų“ ofisą, pažymėdami N108.

Pajieškau Jono Jakubauekio, Kau
no gub., Raseinių pav,, Laukuvos pa- 
rap., Selvastrų sodos. Apie I metai 
gyveno Chieagoje. Kas žinote mel
džiu man pranešti arba jis pats te
gul atsišaukia. Turiu svarbų reika
lą-

Frank Pocius, 
Vcslaburg, Pa., Box 455.

Wash. Count).

Pajieškau sesers Nastazijos Mei- 
raitės, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
pilės valsčiaus, Gumbakių sodos. 
Prašau atsišaukti arba kas ją žinot 
malonėkite pranešti adresą.

Mykolas Meiris, 
Boom 60, Morgan Park. Preparatory 
School, Morgan Park, HI.

Pajieškau savo tėvo ir brolio Jo
nų Jankauskių. Kauno gub., Panevė
žio pav.. Dicunų sodžiaus; abudu 
gyveno Chieagoje, III. Malonėkite at
sišaukti, arba kas juos žinote pra
neškite jų adresą. Turiu svarbu rei
kalų. BARBORA JANKAUSKIUTĖ,
525 Seward Av.. Grand Rapids, Mieli

Pajieškau savo pusseserės Liud- 
vikos Prancy lailės. Paeina iš Kau
no gub., Kurtuvėnų par., (Begis 
Šiaulių pav.). Turiu svarbų reika
lą. Ji pati ar kas ją žino malonės 
atsiliepti.

. Barbora Moekaitienė, 
3511 Emerald Ave., Chicago, 111.

REIKALAUJAMA merginu prie a- 
belno darbo.

PRESBYTERIAN HOSPITAL,
1753 W. Congress St., Chicago.
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BEI KALINGA indy plovėja. Grei
tai atsišaukite.

MAJESTIC RESTAURANT •
3502 So. Halsted St., Chicago.

BEIK ALINGA MERGINU i dirb; 
tuvęs, patyrimas nereikalingas, $8 į 
savaitę iš pradžios.. Geros darbo 
sąlygos.

Continental Can Co., 
2201 S. Halsted st., Chicago, Ill.

BEI KALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Gali išpradžios 
uždirbti $8 į savaitę. Už pirmos sa
vaites laiko gali uždirbti nuo $12 iki 
$15 į savaitę. - Geros darbo sąlygos.

Continental Can Co.,
2201 So. Halsted st., Chicago, Ill.

- -------------------------------- / ♦ -................-  .— - ,

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

BURKE BARBER SCHOOL
<12 W. Madhon SU Chicago, Ill.

REIKALINGA langu plovėjų. 
Boom 2. Chicago Cleaning Co., 
62 W. Washington St., Chicago.
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Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chieagoje ir kitur.

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

I dažų dirbtuvėj
6 geležies dirbiuvėj
I da i 1 y dės
5 siuvėjų

I kalvių
1 cigarų dirbtuvėj
2 prie automobilių laisvino.
I prie dviračių taisymo.

1 laikrodininko
1 tapytojų

2 prie žiedų dirbimo
1 lotografislo
1 poliruotųjų

2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
12 čeverykų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

ma t i ninku kitokiems. darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.’

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

BE I?< ALA UJAMA vaikų U metų ir 
senesnių prie įvairių darbų, gera 
mokestis; 2 mašinistų pagelbininkų. 
darbininkų 27 ir pusę c. į valandą; 
2 pečkurių, $90; pagelbininkų prie 
boilerių dirbimo, įrankių galandyto- 
jų, dirbėjų petrenų iš medžio, 2 a- 
liejuotojų, tekogių, prie medžio dar
bo, įvairių darbininkų į holelius ir 
restoranus. 2 porterių į saliuną, in
žinieriaus prie ledo dirbimo masi- 
nos^$32 iki $34 į savaitę, janitoriaus 
$65 į savaitę — 9 vai. 2 pečkurių pa
gelbininkų. 26 ir pusė į vai. Vyro i 
skalbyklą $16; vaiko prie elevato
riaus, $9;

SOUTH PABK EMPL. AGENCY 
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South, Wtst, North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

BEIKALINGAS atsakantis barzda- 
skulis. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite tuojaus.
704 W. 35th St., Chicago, Ill.

PABSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės fixtures (intaisymai) už pi
gią kainą; du metai tik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
į pusininkus. F". Juodis
928 W. 33rd St., Chicago; III.

REIKALINGAS atsakantis ir pas
tovus barberis, kuris gerai moka sa
vo amatą. Atsišaukite pas:

Lotus Sirupas,
1656 Wabansia avė., kampas Pauli
na St., Chicago.

PASISKUBINKITE
PAMATYTI NAMA prie 33-čios, ant 
Halsted St., Parsiduos Jabai .pigiai ir. 
su visai mažų iiifokčjimu. Randus 
neša $75.00 j ntėnesį. Tas pats na-

kios brznevos gatves; pasiskubinkit, 
nes nevisada tokia proga pasitaiko.
3151 S. Halsted Chicago, 111.

GERA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimų rakan

dai už pigią kainą, naudoti vieną
greit išvažiuot į kitą miestą. Ateikit 
ir persitikrinkite.

B. Burba,
1332 S. Millard Ave., Chicago, Ill.

■. . .... . .......
ANT PARDAVIMO.

Pirk kaip nori ar saliuną su namu 
arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių murinfti namų.

F. Wurnekc,
951 W. 19th St., Chicago, Ill.

Parsiduoda bučerne, nauja lietu
vių kolonija. 'Tirštai apgyventa vie
la. Atsišaukite greitu laiku laišku

ATYDA. —Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bličernė ir 
grosernė su vieno augšto namu.
tą užsiėmimą. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisą N 105.

PABSIDUODA greitai saliunas, du

vimo priežastis—važiuoju į kitą inie 
slą. 'Tąipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.

kių dalykų del mokslaines. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieš mokyklą. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namą. A. Lawrence, 
1811 So. Union Ave., Chicago, 111.

PASINAUDOKITE PROGA
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių l’ornišiai. Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo senai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apiclin- 
ke. 1619 So. Halsted ŠI., Chicago, 111.

TURIU paaukaųįj $165 seklyčioj 
setą vėliausios sfailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 

$890 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00: $225 vjctrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. III.

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

LOUTS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS ,

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

..... .. ........... ............................... ........»■■■»....*... .

PABSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatos, kavos, 
Leninių daiktų ir tl. sankrova. Biz
nis gerai išdirbtas. Savininkas išva
žiuoja ant savo farmos. Kreipkitės 
prie

CALUMl’T BUTTIZR STOBE

Phone Pullman 5501

PIRK SAU visai Plnmbavojl- t 
mui reikmenis tiesiai už “who- i 
lesale0 kainas. Mes parduosi- 1 
me visiems, T

LEVINTHAL PLUMBING «
SUPPLY CO., į

1637 W. Division st, Chicago, I 
Cor. Marshfield Ave. 4 
Kalbama lietuviškai. 1

PABSIDUODA—3 geri restoranai.
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island avė. 744 \V. Divi
sion St., 344 W. Chicago, Ave. —

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:
A

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

“NAUJIENOS”

1840 S. Halsted St

PARSIDUODA nuosavybe 2524 S. 
Halsted St. 3 fialai priekyje ir me
dinis namelis užpakalyj. Kaina —- 
$3500. Atsišaukite* į savininką 

Thomas Kosimi,
6311 Drexel Ave., ('Jiicago.

PARSIDUODA grosernė. Gera vie
ta del biznio. Puiki vieta kalbanticm 
lietuviškai ir lenkiškai. Pardavimo- 
priežastis — šeimyna nesveikuoja. 
965 W. 18-ta gatvė. Chicago.

Į J» I ................... ... .................................................. ... —I I . ....... ......... ..... .

PARSIDUODA barber shop: gera 
viela, prie dviejų karų linijų. Parda
vimo priežastis, du bizniai. Ateiki
te ir persiIikrinsite kad lai ištikro* 
\ ra puiki biznio vieta. Kreipkitės

PABSIDUODA pigiai į trumpą lai- 
i saliunas. Atsišaukite greitai.
14 S. Halsted St., Chicago.

u

Dr. Al. EPSTEIN
GYDYTOJAS irCHIRBRGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir valkų Ilgų
►

Ofisu* ir Gyvenimo)
8600 S. Halsted St., kamp 86 et
Ofisno atdarau iki !• vai. ryte, 1—1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4174

Telephone Tarda. 1013

Dr.M.Stupnickl
110# 8o. MorgnM BL, Chicane. 
VALANDOS: mo D iki 11 li- 
ryto, nuo D iki 1 vakare.

Chicago, Illinois

Cicero, III. L. Soc. .hum. 
Lygos 2 kp. kivinimosi susirin
kimas įvyks balandžio 13 d. Ta- 
miiliuho svet., 1 I 17 So. 19th avė. 
Šin .susirinkiman kviečiami atei
ti-visi 8. v v.

V. Burda.

BOSTON, MASS.
Apvaikščiojimas Rusijos revo

liucijos bus ateinančioje nedelio- 
jo, bakmdžio 15 d., 2 vai. po Į)ie- 
tij, Peoples Tcmpls salėje, kam
pas Berkley st. ir Columbus 
a ve, Bostone. Kalbės: John G. 
Obsol, antrosios durnos atsto
vas, angliškai; Leon Pruseika, 
“Laisvės” redakt. — lietuviškai;

Pajieškau Jono Stonio, paeina iš 
Kauno gub., Pogramontės parapijos. 
Turiu svarbų reikalą apie krajaus 
dalykus. Prašau atsišaukti šiuo adr.

G. Kevish.
1766 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau brilio, Klemenso Dundos 
Kauno gub., Šiaulių pav., Joniškio 
par., Jukiškių kaimo. Kas apie jį ži
no arba jisai pats, teiksis atsiliepti.

J. Dunda,
2078 Boston Ave., Bridgeport, Conn.

Pajieškau pažįstamų draugų, Bafo- 
lo Balsevičiaus ir Kazimiero Serc- 
pino; abu Kauno gub., 'Telšių pav., 
Kalvarijos parapijos šarnilių so
džiaus. ^Malonėkite atsišaukti.

' Ba f olas Jezdauskas,
623 Cambridge SI., Worcester Mass.

BEI KALINGA merginų užbaigi
mui pamušalo prie jaketų. Pastovus 
(kirbas. Uždirbti galima nuo $12 
iki $15 Į savaitę. ''Taipgi reikalauja
ma operatorkų prie sęjonų. Nuo 
$15 iki $18 U savaitę.. . .

JOE PASK,
1648 W. Van Buren St.', Chicago, Ill.

BEIKALINGA kriaučių priemote
riškų drabužių siuvimo. Vyrų arba 
merginų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas geriems darbininkams. Krei
pkitės į K. P.,
1745 S. Halsted St., Chicago. Ill.

Jąuna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo" ir 'mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianų s.11 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta; 1922 So. Kedzic Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill. '

Pajieškau savo tėvo Juozapo Gri
galiūno ir Jono Baubus, savo pus
brolio; turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Grigaliūnas,
776 W. 19lh Place Chicago, Ilk

BEIKALINGA preserių merginų, 
bei v\ rų prie “Middy blouses’’. At
sišaukite greitai į: .

MODEBN MFG. CO.c 
1917 W. Polk St., Chicago, Ill.

PABSIDUODA 2 namai ir lėtas — • 
2 augštu mūrinis priekyje ir 2 aug- i 
stų medinis užpakalyje-—retas pigu-J 
mas. Apleidžiu miestą. Atsisaukif: 
2823 EMERALD AVE., CHICAGO, ą;

Nariui Cook County Real Estate Taryboe 
k 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. 85ta gatv5 
kampas Halsted .. Drover 2463

i> ll>įį»*Wl

1840 So. Halsted St

Kaip Žmogus Mausto
Knygele 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.
n

Chicago, III

Nuosavybes 
Išsivy stirnas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1. Bendralaikinės 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
matinį supratimą apie nuosavybės, išsivy
stymą. Kaina 50c.

Chicago, Ill.

4.

10.

Prirenka 
nuo ja ir

luboe. 
ruL
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Dr. Ramsųr
AKIU SPKCIALIttTAQ

Dr. W. YUSZKIEWICZ

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

*Elcktriika Diagnona Ir Gydymą* 
Specialižka medicina .nua

. užnuddijimo kraujo
Vandenolfl Medcga Slaptom Ligom 

2221 S. KĖDZIB AVĖ.,
Netoli 22-ros Ktv.

liktuviikab akių gydytojau 
turi •kandančioji' arba allpnaa aki*, » 

raivo* ■kaudėjinu, aUilankykito DM Ml 

Dr. W. Yuszkiewicz 
11K5 Milwaukee Av».

Yalandoa: Nuo • ryto IkUf vakar* 
N«d6Iiomia nuo • ryfo iki 1 D«

viai«ma tinkamu* akiniu*. *«naas 
patarimu* duoda lykal.

784-88 Milwauk** Av*., arti Chlea** Avi. t-a- 
VALANDOS1 Nuo • iiryto Iki vak 

Nediliomi* nuo • ilryto iki I jy* 
Tai. Haymarket 148d.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofiaaa 

8149 S. Morgan St., kerte 82 aL 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087 .

Valandos: 1—8 po pietų; 7—9 vak.

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešu gerk.. visuome

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

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

“NAUJIENO S”
1840 So. Halsted St.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

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

Kaina 50c.
' “N A U J I E N O S”

1840 S. Halsted St., ■ Chicago, III

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG,
seno knjous

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENtJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YBA

Speclali&kal gydo Hgaa pilvo, plaučių, inkatų ir pūslė*, b 1 nuodijimą krauja, MM, 
i!?**, žaizdas, reumatizmų, galvo* akausinua, akauamua nugaroje, kosėjimų, ysrrktt* 
•kaudėjimų ir paslaptinga* liga*. Jeigu kiti negalėjo jua ilgydyti, ateikit* 4i* B* 
per*itlkrinkit«, ka ji* jum* gali padaryti. Praktikuoja p«r daug*)] metų Lr IHnriMI 
tukrtančiua ligonių. Patarimas dykai. x

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėtomis Qd 11 M. 
1040 BLUB ISLAND AVK., kampai 14-u* get., v ir H j Banke*. TeL Caml Mtt




