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J „>• Rusija talkininkai
Reikalauja 517,000 liuosanorių

*

Bulgarija įieško taikos.

PIRMIAUSIA GELBĖS 
RUSIJAI/

GELBĖT TALKININ
KAMS

NUGALI VOKIEČIUS

' RUSIJA IŠSIŽADA 
’ TALKININKŲ.

Pasiliksianti tik ginkluoto 
neutralumo padėjime; 
Washingtono valdžia su-

^judusi. e

WASHINGTON, bal. 13. 
— Pereitą naktį čia paskly
do gandas, jogei Rusija pa
galios nutarusi išsižadėti ta
lkininkų ir pasilikti ginkluo
to neutralumo padėjime.

Washingtono valdžia su
judusi. Telegrafuota į Pet
rogradą Suv. Valstijų amba
sadoriui Francis’ui reikalau
jant suteikti reikiamų žinių.

Kalbos, kad Rusija galinti 
padaryti atskirą taiką su 
Vokietija enia jau senai.

REIKALAUJA 517,868
LIUOSANORIŲ.

Kitus 500,000 rasi paims 
konskripcijos keliu.

WASHINGTONAS, bal. 
13. — Karės departamentas 
pagalios atidavė armijos bi
lių atstovų buto t.v. karės 
reikalų komisijai. Jisai yra 
toks- Kaip galima greičiau 
Suv. Valstijoms reikalinga 
turėti 1,272,000 vyrų armija. 
Ją sudaryti busią galima se
kamu budu: 517,868 vyrus 
pašaukt liuosąnorio įstojimo 
keliu, o 500,000 — konskrip
cijos. šitą kompromisą val
džia padariusi todėl, kad iš
vengus senato ir atstovų bu
to opozicijos. M at ir 
senato ir atstovų buto narių 
nuomonė yra tokia, kad kol 
nepasirodys, kad dabartinis 
huosanoris įstojimo būdas 
yra netikęs — konskripcijos 
patvarkymas nereikalingas.

Kares departamentas tiki, 
kad kongresas nesipriešins 
naiijamjam jos pasiūlymui. 
Ir priims jį.

n

BULGARIJA .ĮIEŠKO 
TAIKOS.

LONDONAS, bal. 13. — 
Iš ^yeicarijos gauta patikė
tinų žinių, kad Bulgarija no
rinti atsimest nuo savo tal
kininkių — Vokietijos, Aus
trijos ir Turkijos. Ji jieš- 
kanti taikos. Bulgarijos mi- 

.nisteris Berne buk inteikęs
talkininkų pasiuntinybėms 
pąsiulymą — padaryti ats
kirą taiką su Bulgarija.

Žinia, kol kas dar nepatvi
rtinta, todėl jos teisingumu 
nelabai galima pasitikėti.

Skaitykite ir Platinkite 
“Nauji e n a s”,

VOKIETIJA SIŪLANTI, 
SU V. VALSTIJOMS

TAIKĄ. . *

Kviečianti pasiųsti atstovą j 
neoficialę konferenciją 
Haagon.

COPENHAGEN, bal. 13. 
—Ir vėl pasklydo gandas, 
kad Vokietijos valdžia nori
nti pradėti vesti taikos tary
bas su Washingtonu. Prane
šimai spėja, kad Washingto
no valdžia jau aplaikiūsi vo
kiečių pasiūlymą. Jisai buk 
esąs toks. — Suvienytosios 
Valstijos turinčios pasiųsti 
savo atstovą į neoficialę, va
dinasi slaptų, konferenciją 
Haagos miestan. Ten, rasi, 
bus išdirbta reikiami pienai 
susitaikymui tarpe tų dvie
jų šalių.

Valstybės departamentas 
betgi sako, kad jis dar netu
rįs tokio pasiūlymo. Savo 
pranešime jis, beje, užreiš- 
kia, kad prie tokio žingsnio, 
vadinasi taikos, valdžia dar

ne, ji esanti priešinga atski
rai taikai..

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS.

Bulgarijos valdžia inteikusi 
Su v. Valstijų ambasado
riui pasportą—sako Pa
ryžius.

PARYŽIUS, bal. 13. —ži 
nia iš Šveicarijos skelbia, jo
gei ir Bulgarijos valdžia pa
galios pertraukusi diploma
tinius ryšius su Suvienyto
mis Valstijomis. Suv. Valst. 
ambasadoriui inteikta pals- 
portas, ir jis apleidęs Bulga
rijos sostinę Sofiją.

šitos žinios patvirtinimo 
betgi dar prisieina palaukti 
iš Sofijos ir Washingtono.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ŠNIPŲ BILIŲ. •

WASHINGTONAS, bal. 
13. — Vakar taikos šalinin- 
kai stipriai pasipriešino t.v. 
“šnipų biliaus” pravedimui. 
Savo protestų jie išnešė kon
greso teisių komisijos posė- 
dyj. Tarp kitų prieš šnipų 
bilių kalbėjo ir žinomoji chi- 
cagietė p-lė Jane Addams, 
Moterų Taikos Partijos Chi- 
cagos skyriaus pirmininkė. 
Nurodinėta, kad toks patva
rkymas suteiktų šios šalies 
viečpačiams didefenės galės 
nei kad jos turi Europos au-
tokratai

LONDONAS, bal. 13. —• Iš 
Australijos sostinės Melbourne 
pranešama, kad Australijos val
džia pasiskolinusi dar šimtų 
dvyliką milionų dolerių karės 
vedimo reikalams už keturis 
su puse nuošr- Kad taip tie pini-

kalams l

Paskui — neužmirš ir 
Anglijos su Franci j a., .

. WASHINGTON,|bąį. 1?. 
—Telegramos iš Washingto
no skelbia, kad šios * šalies 
valdžia pirmiausią rengian- 
ties gelbėt naujajai Rusijos 
valdžiai — paskolinant jai 
nemažą sumą pinigų. . Tuo; 
sako pranešimai, busią ga
lima išgelbėt ją nuo neatlai- 
Ižios vokiečių pastangos pa
dalyti atskirą taiką, arba, 
priešingame atsitikime, iš
šaukti joje “vidurinių suiru
čių.”

Anglijos, Francijos ir ki
tų reikalavimai irgi nebusią 
užmiršti : savo dalį jos gau
siančios paskiau.

Už gerus palukius.

SURAŠYS ILLINOIS VAL 
STIJOS GYVENTOJUS.

Valstijos senatas tam tikslui 
paskyrė penkiasdešimts 

tūkstančių dolerių.

SPRINGFIELD, bal. 13— 
Illinois valstijos senatas vie
nbalsiai priėmė Curtis bilių, 
paskiriantį $50,0Qfl padengi
mui t. v. “karės cenzo” išlai
dų. Tatai reiškia, jogei ne- 
užilgio^bus surašinėjama vi
si Illinois valstijos^gyvento- 
jai, kad žinojus kiek reika- 
ie b us galima tu reti vy r ų, t i- 
nkamų pildymui kareivio pa
reigų.

BRESKOVSKAJA PET 
ROGRADE.

Minia entuziastiškai ją 
pasitiko.

LONDONAS, bal. 13. — 
Rente ri o žinių agentūra 

praneša, jogei Petrogradan 
atvykusi Rusijos revoliuci
jos močiutė, senelė Breškov- 
skaja. Petrogrado darbini
nkai ją pasitikę triukšmin
gomis ovacijomis.
ATIDĖJO DVIKOVĄ IKI 

PASIBAIGS KARĖ.
ROMA, bal. 13. — Italijos 

armijoje dar yra užsilikus 
viena senovės liekana—dvi
kova. Iki šiol ja plačiai nau- 
idojosi italų Varmijos oficie- 
riai ir unteroficieriai. Da
bar betgi valdžia atėmė jiem 
tą teisę — iki pasibaigs ka
rė. Susivaidijusieji, girdi, po 
karės galės atsilygint už sa
vo “garbės įžeidimą”. Dabar 
reikia kovoti prieš bendrą 
priešą.

KUNIGAS GALI NETEKT 
VIETOS.

NEW YORKAS, bal. 13 — 
/‘Aš vely būsiu teisus, link 
Kristaus, negu link Wood
row Wilsono” — užreišįęė 
kun. F. C. Doan viename ba
žnytiniame susirinkime. Ji-
šai priešinosi karei su Vo
kietija ir kritikavo prez. 
Wilsono politiką.

Ir ar žinote. Jo bažnyčios 
,trustisai tuoj žada sušaukt 
susirinkimą — kad pasiūli
jus jam pasitraukti npo sa
vo pareigų pildymo. ;

Taip tai dedasi šiame, mąr- 
gamė svietelyj.

.TAIKOS ŠALININKAI 
STATO VAIZDŽIAI REI- 

K ALA VIMŲ.

iknlaują .išskirti juos išRe
, konskripcijos patvarko

mo; karės departamentas ] 
snsirnpinęs. ’ \ ‘ U

Kuomet šios šalies žmonės 
badu stimpa!

Angį* A ir franeuzai skelbia 
naujų laimėjimų 
niame fronte.

vali ari-

Socialistu Partijų 
Konvencija.

• -i- - - Į-< , ■ •

WASHINGTON AS,

• WASHINGTON, bal. 13--- 
Korespondenėija iš Washin
gtono sako, kad vienas di
džiausių šios šalies uždavi
nių dabartinėje valandoje y- 
ra — padėti talkininkams. 
Tuo klausimu dabar užimta 
W a s h i n g t o n o v a I- 
džia. Gal b u t talkinin
kams maistu, lavinti ir stip-

’Londonas:
s- Šiandie konv

bal.
12. —Taikos šalininkų dele
gacija ,atstovaujanti Ūmios 
Taikos Tarybą ir kitas to 
lygias organizacijas, vakar 
turėjo pasikalbėjimą su ka
rės į sekretorium f Bakeriu.
Delegacijos narių sąstatai! į- rinti savo spėkas namie —

i Nežiūrint blogo oro, kuris 
siaučia nuo panedėlio vaka
riniame fronte, nežiūrint at
kaklaus vokiečių laikymos 
talkininkai vis dar tebėra

ma, kau >uv. vaisu jų Kong* 
resas padarytų tyrinėjimu 
kaip tapo suvartotas tasai

ėjo ir chicagiėt^/Jane Ad
dams. Delegacija: pareika
lavo karės sekretoriaus, kad 
valdžia išskirtų juos iš 
konskripcijos p a t va r k y- 
mo. Lelegacija mano, kad 
žmonės (pav. qufeker’iu sek- 
ta ir tolygios),; kurie princi- 
pialiai priešingi priversti

ni kareiviavimui, turi but 
įkirti' iš naujojo patvarky-

na: 
išs
mo. Karės sekretorius pri
žadėjo imti domon delega
cijos pasiūlymą.

Karės departamente tę- 
čiaus jaučiama, nemažas su
sirūpinimas: kaip, girdi, bu
sią su tais “slacker’iaiš” ir 
“coward’ais”, kurie, nėra a- 
bejonės, panorėsią išnaudoti 
tą progą?

Manoma, kad turėsią but 
stropiai išklausinėjamą kie
kvienas nenorįs stoti karei- 
vijom Jei pa^rodys^kad jis 
neturi rimto pamato' — ims 
už keteros, vadinasi, kariuo
menėn.

iki bus pergalėtai priešąs. 
i Toks tai turėsiąs būti val
džios uždavinys ir ateityje. 
Tuo tikslu turėsią būti išna
udojama kiekvienas iki šiol 
dar nenaudotas žemės skly
pelis, kad juodaugiau įgijus 
tos reikiamosios pagelbos. 
Pasekmingam šito atsieki- 
mui busią mobilizuojama u- 
kininkai, ūkio dalykų žino
vai ir mokiniai.

Je, bet kas kalba apie tai, 
kad jau dabar šios šalies 
žmonėms gręsia badas? Su 
maisto ištekliu pas mus ne- 
geriausiai stovi. Iš visų pu
sių gaunama žinių, kad mai- 
to nėra tiek, kiek jo reikėtų 
būti.

Bet—nežiūrint to mes tu
rėtume šelpti talkininkus !

SOČI AT JSTAISUSTABDe 
BELGŲ DEPORTAVIMĄ?

PAŠAUTA DU UNIJOS 
VADAI.

Sisivaidijo.
CHICAGO, bal. 13. — Inter

national Moving u Pictures ope
ratorių unijos 110 lokalo susi
rinkime (119 So. Dearborn st.) 
sunkiai sužeista lokalo pirmi
ninkas J. Armstrong ir sekreto
rius E. Collier. Kilo ginčai, ku
rie privertė diskusantus stver- 
ties revolverių. Trįs unijos na
riai areštuota. Dalyvavusieji 
suširemime tečiaus atsisako pa
aiškinti policijai ginčų turinį.

WASHINGTONAS, bal
ls. — Gauta žinių, kad ne
toli Sardinijos pakrašččių 
(vokiečių submarina paskan
dinusi, dar vienų Suv. Vals
tijų pirklybinį laivų —- Mar
guerite.

NESUTIKIMAI TARPE ANG 
LIJOSIR ISPANIJOS.

Kaltina Anglijos ambasadorių 
daryme suokalbių, kurstan
čių žmones prieš Ispanijos 
valdžių.

BUENOS AIRES, bal. 13. — 
Čia gauta ^patikėtinų pranešimų 
iš Ispanijos sostines Madrido, 
kur sakoma, kad Ispanijos val
džia išvijusi iš Ąfadrido Angli; 
jos ambasadorių. Daręs suokal
bių, kurstančių žmones pneŠ
Alfonso valdžių. Manoma, kad 
delei to kils rimtų nesusiprati
mų tarpe tų dviejų šalių, 
žiūrint to, kad iki šiol ir viena ir
antra puse vengia “pasiaiškini
mų.” •-

ne

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Ačiū jų protestams kaizeris 
pertraukęs belgų deporta
vimą Belgijos.

COPENHAGEN, bal. 13. 
-—Socialistu atstovas Vokie- 4^
tijos reichstage d. Endeku- 
mas ' išspausdino Berlino 
Vorwaerts’e savo atsakymų 
Švedijos socialistų vadui 
Brantingui, kuris savu laiku 
smerkė Vokietijos socialistų! 
elgimųs belgų departavimo 
klausimu. Drg. Endekumas 
sako, kad jo draugai netik 
nepritarė^ tokiam valdžios, 
pasielgimui, bet juo griež
čiausiai protestavo. Jisai to
liau pažymi, kad tik ačiū so
cialistų protestams kaizeris 
pertraukęs belgų deportavi
mų, dargi sugrųžinęs dauge
lį atgal į Belgiją. Jis sako: 
“Po to, kai mes užprotesta
vome, valdžia jau nebeatve- 
žė daugiau belgų Vokietijon. 
Daugelis iš atvežtųjų jau su
grąžinta. Palikta tik tie, 
kur patįs sutiko apsibūti.”

new YORKAS, bal. 13.
Vakar čia prasidėjo United Mi
ne Workers unijos atstovų ir 
kasyklų savininkų konferenci
ja. 255,000 Illinois, Indiana, 
Ohio ir vakarinės dalies Penn
sylvania minkštųjų anglių ka
sėjai reikalauja algų apdidini- 
mo nuo 20 iki 33 su puse nuoš. 
Darbininkai skundžiasi, kad prie 
dabartinio brangumo gaunamo-
mis algomis jie nebepajiegli 
maitinti savo šeimynų.

Konferencijoje dalyvauja 
darbininkų atstovai ii 
dy toj ų. Darbiu inkų
užreiške, jogei jie nedarysiu nų 
sileidimų. Ką pasakys samdy 
tojai, dAr nežiųia.

Jei konferencija neduos lauk

streikas.

mė dar du kaimu iš vokie
čių Wancourt ir HenineL 
Beto jie išvijo vokiečius iš 
stipriai įrengtų pozicijų į 
šiaurę nuo Scarpe upės ir 
nuo paskutinės Vimy augš- 
tumos. Ypač paskutinėje 
vietoje mušis buvo nepapras
tai žiaurus. Net patįs ang
lai prisipažįsta, kad jų nuo
stoliai busią dideli. Vis dėl
to jie esą verti tos pergalės. 
— Šioje vietoje, beje, vokie
čiai padarė stiprią kontrata
ką, norėdami atsiimti prara
stas pozicijas. Anglų pra
nešimas sako, jogei tas ban
dymas vokiečiams brangiai 
kainavęs. Jie buvo atmušti.

Turi laimėjimų ir franeu
zai. Taip, Cousy La Ville ir 
Guincy-Basse linijoj po 
smarkaus artilerijos apšau
dymo jie privertė vokiečius 
apleisti eilę gana tvirtai įre
ngtų apkasų. Čia francu- 
zams teko tūlas skaičius vo
kiečių belaisvių.. Ties Spig- 
neūl ff^Wazai taipjau pri
vertė vokiečius apleisti da
lį apkasų, kuriuos pastarie
ji buvo atėmę iš franeuzų 
balandžio 4 d. — Vokiečių 
kontratakos ir užpuolimai 
kitose fronto dalyse atmušti.

Kad išgelbėjus Lens-St. 
Quentino liniją, Hindenbur- 
gas, kaip skelbia vkitos ži
nios, rengiasi užpulti talki
ninkus ties Rheims’u. Šio
je vietoje, sakoma, vokiečiai 
gabenasi burius naujos ka
riuomenės ir mližinišką da
ugybę amunicijos. Naująjį 
Hindenburgo “triksą”, pa
sak talkininkų pamėgdžioji
mo, karės kritikai seka vi
su indomufnu. Sako, tai tu
rėsiąs nuspręsti vokiečių 
kimą vakariniame fronte.

Seksime ir mes.

r j San Franciscos ('hamber
* <1

of Commerce sudėjo vedi
ni u i by) os. p ries Tom ą M<x>*

paredness” parodos laiku, 
San Franciscoj. Mat sako- 
)ua. kad tie pinigai—milijo
nas dolerių—tapę suvartoti 
visokiems papirkimams žmo 
nių ir teismų, kad tik Moo
ney butų nužudytas.'

Kita vėl priimta konvenci
jos rezoliucija reikalauja, 
kad kongresas ištirtų darbi
ninkų skerdynę Everette, 
Wash., kur šerifo sargybi
niai užmušė keletą Industri
al Workers of the World or
ganizacijos žmonių.

Rezoliucija, užgirianti Me- 
yero Londono poziciją kon
grese, kur jis aštriai prieši
nes karei, tapo sugrąžinta 
atgal komisijai kai kuriems 
pataisymams. Beto, kiti pa
tarė, kad ta rezoliucija butų 
paduota konvencijai po to, 
kai karės ir militarizmo ko
misija galutinai pristatys 
savo rezoliuciją.

Didžiuma ir mažuma.
Pasirodo, kad bus dar sti

prių debatų dek karės ir mi- 
litarįzmo komisijos didžiu
mos ir mažumos rezoliucijų. 
Didžiumos rezoliucija, kiek 
patirta, aštriai pasmertži. 
valdžios žingsnį, būtent in- 
traukimą Suvienytųjų Val
stijų karėn.

(Seka ant 2 pusi.).

MATĖ VOKIEČIŲ SUB-
; MARINAS.

Ramiojo vandenyno pirkly* 
bai gręsia pavojus.

li-

IR KAREIVIAI.

Dalyvauja maisto riaušėse 
Vokietijoj.

HAAGA, bal. 13. — Iš Ha
agos pranešama, jogei daly
kų stovis Vokietijoj ištiesų 
prastas-. Baimė visuotino 
bado sujudino netik civilių 
gyventojų protus. Ji persi
kėlė ir j kariuomenės stovy
klas. Atėjusios žinios sako, 
kad daugelyj atsitikimų 
maisto riaušininkų tarpe ga
lima matyti ir uniformuotų 
kareivių...

SAN FRANCISCO, bat 
13. — Laivyno depatarpentas 
išleido atsišaukimą, perser- 
giantį pirklybinius .laivus-. 
Ramiamjam vandenyne nuo 
galimo vokiečių submarine 
pavojaus. Laivyno departa
mentas prašo laivų kapitonu 
kaip galima greičiau c 
valdžiai žinią apie užtėmy- 
tas priešo submarinas.

Kad Ramiau j ame * vande
nyne randasi vokiečių sub-v

buvo kalbama. Paskutiniai 
nepatvirtinti pranešimai da 
bar sako, jogui (*są užeita vo
kiečių submarinų stotis 
xikos pakraščiuose.

■Sekamą Utarninką, Balandžio 17, 7:< 
dažio Svetainėj, <2242 W. 23rd Place 
koncertas ir prakalbos 
grįždamas Europon sustos, p 
vyriausias to vakaro kalbėtoj 
jos revoliuciją.

Koncerte, be kitų, dalyvauja poni Aleksandra 
Bulotienė ir poni Nora Gugienė. i

Smulkesnių žinių bus paskelbta vėliau.

r Balius
10 v. vak. Met 
) įvyks didelis 

Gerb. A. BULOTA, kure 
ūkeliui, (hicagoje, bus 
as. Kalbės apie Rust



BALIU
Laukite

Klein Bros

4512 So. Wood Street
Prasidės 6 vai. vakare

Pritraukimai

SVARBU!Žingeidus

Telephono Drover 96*3

eikite į tas sąkro

vas, kurios skelbia
PULKININKUI SMAGUMĖLIO si jūsų dienraštyje

Telephone Yards NN

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Kazimieras Gugis

Kad kam ko

Garsiu kis ‘Naujienose’

ARCIVYSKUPAS RAGI 
NA REMT VALDŽIĄ.

1917 m.
lace, Chicago

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Ofisas ant kampo 95-tos ir 
Forest avė., atdaras kasdien 

'įr nedeliomis.

CHILE RESPUBLIKA LIK 
SIANTI NEUTRAL®.

$60,000,000 KELIŲ
ĮRENGIMUI. x

RUSSIAN
TURKISM

Apgarsinimo
Šią Savaitę

Musų Pavasarinio 
Atidarymo

Dr. M.Stupnicki 
>109 So. Morgnn StL, Chicago. 
VALANDOS: nuo H iki 11 H- 
ryto, nuo & iki 8 vakaro.

Prakalbos Su 
Paveikslais

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

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

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

Kviečia Komitetas.

Katalikų arcivyskupas Mun
delein sako, kad tūkstantis 

kunigų, apie milionas jo pa- 
rapijonų, ininyškų ir da
vatkų yra pasirengę padė
ti valdžiai karėje su Vo
kietija.

LONDON, bal. 13. — Iš 
Copenhageno pranešama, jo- 
gei Vokietijos sostinėj Ber- 
line siaučia raupai. Iki šiol 
jau esą užregistruota apie 
trisdešimts tūkstančių susi
rgimų rauplėmis.

Grasina tečiaus prisidėjimu prie 
Suv. Valstijų, jei vokiečiai 
kėsintųsi .paskandinti bylę 
vieną jos laivą.

Pildomajam sekretoriui 
duota instrukcijų, kad jis pa 
rūpintų pilną atskaitą apie 
nacionalio ofiso obligacijas, 
o taipgi šios konvencijos iš
laidas. Jam pavesta taipgi 
paškirstyti konvencijos iš-

Burnside, Roseland ir So. 
Chicagos lietuviams.

Lietuviai, dirbantis ir gy* 
venantįs šiose apielinkėse, 
naudokitės proga. • *

Chicago Titel and Trust 
Co. manadžerius W. H. Bri- 
tigan atidarė puikią subdivi- 
ziją Burnside, tarpe Indiana 
So. Park ir tarpe 95-tos ir 
Burnside avė. Lotai labai 
dideli su visais intaisymais: 
saidvokais, suroms, vande
niu ir gasų paipomis; sudė
tais ir išmokėtais už $225:00 
ir augščiau (atėmus intaisy- 
mus lotas liktų už $75). .

šitie lotai yra vieni iš pi
giausių lotų Chicagos mies
te. Aatėję klauskite lietu
vio pardavėjo A. A. WASI- 
LEWSKI, arba managerio 
Malon.

. su dovanomis puikių.
Vargonų 

vertės $20.00 Jeigu ne
norės vargonų gaus $10. 

Sub., Bal.- April 14,1917

Partijos organas
Raportas apie partijos o- 

ficialio organo stovi parodo, 
“kad American Socialist (lei
džiamas iš Chcagos) bėgiu 

’paskutinių metų Įsigijo apie 
15,000 daugiau skaitytojų. 
Šian ir ten vietos socialistų 
laikraščiai, del neapsakomo 
spaudos reikmenų pabrangi
no, paliovė ėję, todėl paduo-

Socialistų Partijos 
Konvencija.

Automobilių savininkai turės 
tatai padengti.

BERLINE SIAUČIA 
RAUPAI.

vyrų Chorai;—Solo kornetu išpildys 
akomponuos pianu poni GUG1ENĖ;

Bus perstatytas “Turkų Kriau- 
kvartetas ant pu- 
-muzik išpildys 

kuriuos pa

ir tas jūsų pasi
imąs atneš jums

CHICAGO, bal. 13. —Ka
talikų arcivyskupas Munde
lein katalikiškų mielaširdy- 
stės draugijų susivienijimo 
pokilyj, surengtam La Salle 
viešbutyje, pasiūlė valdžiai 
savo pagelbos dabartiniam 
jos konflikte su Vokietija. 
Jisai ten užreiškė, kad tūk
stantis kunigų ir apie milio
nas jo parapijonų bei gailes
tingųjų seserų yra pasirengę 
ateiti valdžiai j pagelbą ka-j 
rėj su Vokietija. Tos pagel
bos, arei vyskupo nuomone, 
turėsią teikti ir “daugelis 
katalikiškos jaunuomenės”.

Penktasai prisakymas? 
Et, apie tai jie pakalbės “ka
da nors” vėliau.

- ' IR KITOS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių*

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri 
niais viršeliais. Kaina 50c.

CARRANZA NETEKO 1500 
KAREIVIŲ.

I Klein Bros. 
| Halsted St., Ganalport Av
W V rk , -1 »' A L*

TĖMYKITE LIETUVIAI IK LIETUVAITĖS 
Rengiamas

TIIE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lie t u vys uždėjo rtiagijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogų, prisiąsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. Bdx 309, HOLBROOK, MASS.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Tą išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant gult, 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru irakuisčiu 
baltu. Toji mosUs išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. .Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do*- 
lerį indekit į laišką.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook. Maga.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Naujie
ji y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti-—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys. jūsų pasiskel
bi m 
skel 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščia*
kuomet pranyksta ra 
gėjimns.

y y Mes vartojame page 
r*n^ Ophthalmometer 

' Ypatinga doina atkrei
piaina į vaikus.

Valando*: Nuo • ryte Hd 3 vakar*: (mMUi 
nu nuo 10 Iki 1B dten*.

444* «. ASHLAND ATB. kam»M 4V St

D r. A. I. EPSTEIN
GYDYYOJASirCHIRBRGAS
Specialistas moteriškų^ 

vyrišku Ir valkų Ilgy
OfteMB far GyvejulMMB t

31600 S. Halsted St., kamp nt
Offoa* atdara* Iki 14 raL ryte, 1:8 
no piet ir vakarai*. <

Telephone Drover 4»74

laidas proporcionaliai ant 
kiekvienos valstijos sulig jų 
narių skaičiumi. Valstijų 
organizacijos turės sau pri- 
puolančių išlaidų dalį pa
dengti bėgiu trijų menesių.

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. ‘

redaguoti rezoliucijas galu 
tinam skaitymui konvenci

Mažumos pranešimą 
regis, skaitys Spargo.

i-- Spargo’s pozicija.

pasakęs diskusijose ir pa
čioj komisijoj, matyt, kad jo 
revoliucija nori pabriežti to
kį dalyką, būtent, kad inter
nacionalizmas pats iš savęs 
parodo buvimą nacionaliz
mo; kad nacijos turi teisės 
ginties ,ir kad socialistai tu
ri teisės dalyvauti tokiame 
apsigynime. Jis pasmerkia 
nesipriešinimą, ir nors sako, 
kad socializmas, aplamai, e- 
jsas priešingas karėms, bet 
kuriais-nekuriais atsitiki- 
mafe karė.esanti pateisina
ma. . Jis pabriežia, kad Eu
ropos karę sukurė kapitali
stai, kad karė vedama ne už 
demokratybę ir ne už maže
sniųjų tautų teises, bet vis 
tiek, sako, tarptautinio soci- 
alizmo interesai laimėsią 
daug, jeigu Vokiečių auto- 
kratybė busianti nugalėta. 
Amerikos Įsimaišymas ka- 
rėnpadarytas, tiesa, ne žmo
niškumo ir ne demokratybės 
idealais vaduojanties, bet vis 
tiek, girdi, tikroji kova čia 
^einanti tarp stipriausiųjų 
autokratinių valstybių ir di
džiųjų demokratinių šalių. 
Socializmas reikalaująs, kad 
demokratybė nugalėtų auto- 
kratybę.

Spargo tvirtina, kad jeigu 
butų paimta kitokia pozici
ja, tai tuo Amerikos žmonės 
butų ant visados* atšalint! 
nuo partijos.

Gerbiamieji, čia nėra reikalo kalbėti apie veikalą, nes žinot, ■ 
kad parašyti Br. Vargšo veikalai yra labai pamokinanti’ musų | 
gyvenimą, o ypatingai veikalas “JONO ŠIRDIS”, yra pareiga J 
kiekvienam, pamatyti, vaikinui ar merginai. ' ‘ f

Kliubo artistai deda visas pastangas ant šio veikalo. S
Kviečia visus, Keistučio Pašaipinis Kliubas. «

Loredo, bal. 13. - Atvykstan
tis iš Mexikos žmones pasako
ja, kad paskutiniame nmšyj su 
Vilios banditais ties Chihuahua 
(kirranzos 
va u jama į 
1500 vyrų 
žeistais, žinios z 
mušimą toje vic

organo butų spausdinamos 
jspecialės laidos toms vie
toms, kur kiti socialistų lai
kraščiai paliovė ėję.

Tapo priimta rezoliucija, 
kuria karštai remiama So
cialistų Jauntiomensė Lyga 
(Young People’s Socialist 
League).

. Konvencijos išlaidos.

Karės ir militarizmo ko 
misija pasiskirstė į subkomi 
jsijas. Tos subkomisljos tu 
re sutvarkyti visą materijo

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
MoUvUUhL Vyriiki, Vniką 

ir vi*« ehr«Ml4ki Hari.
Vainute* t 10—11 ryte, 4—* po f—■ va
kare. NiklClioml* 10—1 po plati.

3354 S. Halsted St. aril 34 SI. Chicago

kariuomenė, vado- 
ii. Murguia, neteko 

- užmuštais ir su- 
įpie Vilios su- 
ije esą prama-

Ned., Balandžio = April 15, 1917
Scenoje statoma trijų veiksmų drama— 

“VISŲ ŠVENTŲ DIENŲ” ' 
Parašyta H. Hehermanso. 
Po Teatro—ŠOKIAI.

Skrajojanti krasa, konfetti, serpentina ir tf.
Grieš Latvių Styginė Orkestrą.

Inžanga 40c Garderoba 10c.
Pradžia 3:30 vai. po piet. Užbaiga apie 11:30 nakties.

Kviečia atsilankyti Rengėjų Komitetas.

' Aštuntas Iškilmingas Kvietkinis 

Pavasarinis Balius
Parengtas DR-JOS LIETUVOS DUKTERŲ įvyks 

Subatoje, Balandžio-April 14, 1917 
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 South Halsted Street,
Prasidės 7 vai. vak. ir trauksis iki 3 valandai ryto- 

Inžanga 25 centai ypatai. Muzika Brolių Sarpalių.

Kapitalas ........................$106,000
Neišdalintas Pelnas .. $20,000

Po Valstijos Priežiūra
Narė Sioux City Clearing

House (Bankinio Susinėsimo
Isįaiga)

S. E. Cor. Fourth and Jackson
SIOUX CITY, IA.

S DU. M. HERZMAN
X IŠ RUSIJOS 5

Gerai Hetuvlrftn* llnoma* per 16 m*> c 
X te kaipo patyrę* rodytoja*, ehirur- T 
Q ga* ir akušeri*. A

Gydo aitrias ir ehronilka* liirA*. vy- Q 
X rq, motorą ir vaiki], pagal naujausia* S 
U metodą* X-Ray ir kitokiu* elektro* A 
X prietaisu*.

Ofha* Ir laboratorljk, 1021 W, 18tb jj 
0 St., nUtoli Fisk St.
J VALANDOS: Nuo 10—13 piete. te J 
4* '8^-B vakarai*.' Tehkphon* Ganai 3110 X 
£ Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 1 
ft Valandos: 8—0 ryte, tiktai.

P.S. Pirmiau buvo nutarta ir garsinta, kad balius atsibps M 
Mickcvicz svetainėj, 1558 S. Marshfield Ave, bet del tūlų jiriežas 

ėių tapo perkelta į viršminėtą svetainę.

Photaos Yard* 4I1V

Dr. A.R. Blumenthal

^AflMh ‘‘.MMtoiiTi

EXTRA EXTRA
Dr-stč L. K. Stanislovo

Rengia

Didelį Baliu 
Su Dovana Laikrodėlio

SUBATOJE 
Balandžio (April) 14d., 
A, BLINSTRUP SVET. 
4501 S. Hermitage Ave. 

Pradžia 6 vai. vak.
Dovanų tikietas geras į 
svetainę.

Kviečia Komitetas.

Svetainė atsidarys 4 v. po piet. Programo pradžia 5 v
Dalį Programo pažymėsime čionai:

Dainuos Latvių mišrus ir
maža mergaite A. GRUŠAITE
—dainuos L. S. vyry Kvartetas

Monologai;—Dainuos Latviškai;—Muzika 
instrumentų ;OKupietas, rusiška daina 

Apart to bus daug visokių pamarginimu 
bet pasiklausyti bus labai malonu.

Gražus Balius. Muzika—J. Grušo Orkestrą.
ir Gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, nes 

svetimtaučių (>hica-

riausieji sostinės laikraščiai iš 
reiškia viltį, kad Chile respubli 
ka liksianti neutralė dabartį 
niame Suv. Valstijų ir Vokieti 
jos konflikte. Jie betgi sako 
kad taip greit, kaip vokiečiai pa- 
skandys byle vieną tos respub
likos laivą
prie Suvienytųjų Valstijų “nau 
dai pakiliųjų žmoniškumo inte 
resų.**

Veda visokius reikalus, kaip kriminali&kuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopleras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Dr-ste Šviesos Žvaigždės
* No. 1 

Rengia

Įneš/ bilių, sulig kuriuo turės 
but įsteigta “Roosevelto liuo- 
sanoriu arm i ja.”

WASHlN(iT()NAS, Imi. 13.- - 
Ohio valstijos kongresnianas 
Emerson šiandie įnešė bilių, 
reikalaujantį, kad prez. Wilso- 
nas autorizuotų buvusįjį prezi
dentą T. Rooseveltą sudaryti ar
miją iš šimto tūkstančių vyrų. 
Sulig įnešejo, nau joji 41m ii ja tu-

vieno tėvo sūnūs, bet ne vienoks jų likimus. Kodėl? 
gyvenimo puveikslaif kokius šis vei- 

Tik tie jsjmdingi gražus, baisus ir 
viens tų brolių pakįla, o ki- 

e pažiūrėt, nes tlii puikiausia gyveni- 
vienam jį malančiam suteikia. Sis vei- 

veikaių lietuviu kalboje.
5c ir augščiau; j Balių — vyrams 
tai. Kviečia KOMITETAS

■ . 1 ......................... ............AP Scenoje stato 5-ių veikmių dra
parašytų Br. Vargšo ■

‘J on o Si rd i s’
KEISTUČIO P Aš ELPINIS KLIUBAS

Nedelioie, Balandžio-April 15 dieni 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd 
Svetainė atsidarys 5-tų vai. vak. Perstatymas prasidės 6 vai. vak

as veikalas iš Amerikos Lietuvių gyvenimo, atvaidis 
OC. PARTY LIETUVIŲ SKYRIUS

l.r 1917 m.
8th Street, Waukegan, UI.

7 ^al. vak.

ATSISVEIKINIMUI SU ŽIEMOS SEZONU 
Bus surengtas

Balius su įvairiu Programų
DRAUGIJOS DRAMOS IR DAINOS “ŠVIESA” 

Pirmų Nedčldienį po Velykų
8 April 15, ’17
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Str. 

z Tikietas 25c ypatai*

Subatoje,1 Balandžio=April 14 d., 1917fm
JOSEPH NEFFO SVETAINĖJ, 1500 S. 49th Avė., Cicero, Iii 

Pradžia 6 vai. vakare.

čius”;- 
čiamų 
Kvintetas 
minėti sunku

Po Programo—Gražus Balius. Muzika
Gerbiamosios ir Gerbiamieji, nepraleiskit

šiame vakare dalyvaus geriausios lietuvių ir ;
gos spėkos. Katras neateisit tas graudysitčs.

Visus kviečia KOMITETAS

garbei, “Roosevelto linosanO- 
riai”. Roosevelto liuosanorių 
armija betgi turėtų klausyti ka
res departamento įsakymų ir 
butų prez. Wilsono prižiūrima-

Tai lik smagumėlio musų 
narsiam pulkininkui!

1-rių aktų įspudin

NEDELIOJE, BALANDŽIO-APRIL 15 d
LIBERTY HALL, 801-803

Svetainė atsidarys 6 vai. Uždanga pusikei
“DU BROLIAI

J šitą klausimą gali atsakyti tik ii 
kalas prieš žiurėtojaus akis pastai 
liūdni paveikslai išaiškina priežastis kodėl 
tas sulaukia baisaus galo, Ateikit 
mo lekcija, kokią tas veikalas kiek 
kalas yra vienas iš geriausių 

Inžanga į Teatrą ypatai ! 
moterims ir merginoms dy

SPRINGFIELD, bal. 13. — 
Illinois valstijos legislatura di
džiuma balsų priėmė bilių, ski
riantį įrenginiui- geresnių vieš- ’ 

ji pirsidėsianti į kelių Illinois valstijoje šešias 
dešimts milionų dolerių. Į

Ta suma turės būti padengta | f 
iš padidintų mokesčių už auto-1 ’Sįį 
mobilių laisnhis-lečdimus.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
MUSŲ koTCS pOIldcntU prailCŠjmal — —-- - :.T7==.

INDIANA HARBOR, IND.

Iš SLA. kuopos veikimo.

Kovo 25 d. SLA. 185 kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo advo
katas Bračiulis, nurodvdamas v 

naudingumų prigulėjimo prie S. 
L. A. ir kvietė rašyties prie jo. 
Taipgi nurodinėjo, kaip darbi
ninkams apsisaugo! nuo viso
kios rųšies agni tų ir pri va tiško 
bankieriu. kurie skriaudžia dar- c 

bildukus be jokio pasigailėji
mo.

Prakalbos pavyko gana gerai. 
Prie kuopos prisirašė vienas 
naujas narys, o daug pasižadė
jo prisirašyt kuopos susirinki
me.

Gaila, kad p-ni Dundulienė 
neatvažiavo kalbėli, kuri buvo 

‘kviesta.
Balandžio 1 d. minėta kuopa 

turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Svarstant bėgančius kuopos rei
kalus duotas įnešimas paaukaut 
iš kuopos iždo $10.00 streikuo
jantiems lįhiladelphijos cukraus 
darbininkams. Įnešimas vien
balsiai priimtas, apart to minė
tos kuopos draugai paaukavo 
nuo saves sekančiai: P. Raškevi- 
čius $2.00, P. Pakšlis, J. C. Kon
droška, I?. Kairelis, p. A. G el bo
gie n e ir F. J. Zick po $1.00; V. 
Kadžius, P. Matonis, J,. Jančiu- 
lis, V. Alseika, V. Grinaila, D. 
Galbogis, S. Bartkus ir S. Barz
dus po 50c.; A. Birbilas, F. Be- 
meikis, l*'. Jutkus, F. Rudis, J. 
Stolcas ir S. Strepe.ikis, J. Stre- 
peikis 15c.; M. Malakauskas, K. 
Alšauskas ir A. Brizgis po 10c. 
Viso SLA. kp. nariai smuikavo 
$12.95. Iš kuopos iždo $10.00. 
Viso labo $22.95.

Pinigams pasiųst paskirtas J. 
C. Kondroška.

šis gražus darbas lai buna pa
vyzdžiu visiems Indiana; Ha r!>er 
tfraugams.

Prie kuopos prisirašė 8 nauji 
nhriai. Balandžio 15 d. viršmi- 
neta kuopa rengia balių su įvai
riais pamarginimais. Pradžia
6 vai. vakaro, F. Ivanovo sve
tainėje.

Aukos $22.95 į Phildelphia, 
Pa. pasiųstos subatoj, balandžio
7 d. iždininkui K. Rutkauskui.

Aukautojams tariu širdinga 
ačiū. J. C. Kondroška.

SO OMAHA, NEBR.

Dvasiško tėvelio ožiukas.

Lokio’ molio Motiejaus, kaip 
kad musų kunigėlis gal jati iš- 
tiesų visame pasaulyje nebūt 
galima surasti. Kad jis visiškai 
neaptašytas liudija šis fak
tas: kuomet p-Iė Varg. pasi
kvietė bažnytiniu choran dai
nuoti savo draugę su labai geru 
balsu, kunigifs pareikalavo, kad 
toji panelė but prašalinta, kaipo 
nemokanti lietuvių kalbos, lai 
kunigas darė prisidengdamas 
patriotiškumu. Kuomet choris
tai ir vargonininkas pareikalavo, 
kad chamiškas kunigas atsipra
šytų jis to nepadarė.

Nepakesdami kunigo koman
dos lietuviu choro nariai buvo c

priversti liaudės giedot bažny
čioje?. Paskui visų laikų lavino
se giedojime ir prieš Velykas pa
šildė savo pa tarnavimų gie

doti bažnyčioje. Gi kunigas at
sakė, kad jis nusamdė svetim
taučių chdra, kuris giedos baž
nyčioje.

Ech, jau tie musų andarokuoti 
tėveliai, tai vienas nesusiprati
mas... Vytis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Vyčiu žygiai.
_____

Velykų subatos naktį vieti
niai vvčiai trankvdamiesi baž- * *■
nyčioje ir apie bažnyčių užpuolė 
ant pono Kisieliaus ir baisiai su
mušė,.

Drauge su Kisielium buvo ir 
socialistas — Karvelis, kurio vy
čiai betgi bijojo užkabinėti.

Vyčiai, kaipo pagarsėjusi savo 
niekšiškais darbais visuomenės 
išmatų dalis, vieton daužymo 
žmonių vely melstųsi prie A u go
riausiojo, kad Jis jiems suteik
tu dvasia šventa. C v v *

Meištu Tamošėlis.

BALTIMORE, M D.

“Aidoblisty” kromelis 
išsinešdino.

Musų “aidofilistai” pradėję iš- 
leidinėt savo organų gynėsi, kad. 
LSS. 1 I kuopai negyvenimas, 
sočia listiškiems laikraščiams
bus kaput ir tt. Na, o kam bu
vo “kaput”? Anot los patarles: 
“nekask kitam duobės ha pats 
jpulsi.” Taip atsitiko ir su 
musų'‘.aidoblistais”: jie visuo
met rašydavo, kad LSS. 11 kuo
pa “bankrutija”, josios nariai 
farmeriu vištas šaudė ir dar vi- x L
šokių dalvku rašvdavo. Bet 
tersybė visuomet pasilieka ten, 
kur ji buvo. Socialistai nė kiek 
nenukentėjo nuo to .šmeižimo; 
jiė kaip gyvavo’ taip gyvuoja, o 
“D. B.” prisėjo nešdintieš net iš 
Baltimorės! Taigi čia’ir pasi
rodė, kad šmeižimais ir kelionė
mis nieko negalima atsiekti.

“Darbininkų Balso” redakto
rius ir jo leidėjai visuomet šau
kdavo, kad jųjų laikraštukas 
geriantis, teisingiausis ir darbi- 
ninkiškiausis, o darbininkai ne
skaito to “teisingiausio” laik
raštuko ir gana. Per trejus me
lus vos ne vos prikalbam 5 
šimtus skaitytojų, bet ir tie ne
noromis skaitė. Dešinys,

t

WAUKEGAN, ILL.

Socialistų prakalbos.

Bal. 8 d. švedų socialistai su
rengė prakalbas. Kalbėjo drg. 
Sherman iš Cljicagos, kuris nu
piešė varginga darbininkų gy
venimų, kaip kapitalistai išnau
doja darbininkus, kokiais inte
resais kapitalistai nori įtraukt’ 
į karę šia šalį ir t. p.

Prie surengimo šhi prakalbų 
prisidėjo ir lietuviai 'socialistą ’’, 
nors platinimu tikietų tarp lie
tuvių. T'ik gaila, kacĮ dauguma 
musų žmonių sau ramumo ir 
dvasiško peno įieško bonkulėse 
su rudu skystimėliu, o ne visuo
meniškame veikime.

Ir lietuviams socialistams ver
tėtų surengti panašias prakal
bas. Ten Buvęs — J. R.

KEWANEE, ILL.
Musų $15.00 ir $25.00 Pavasariniai

$ ♦ W * fe) * fe) * P) ♦ fe) * fe * fe

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

■augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozih) 

ir taupymo padėjimų. 4

KASPAR STATE BANK 
1900 

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. Ice Co

CHARLES KRUPKA 
vice-prezldentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
II. E. OTTE 

vice-prez. Nat. Citv Bank.
GEO. C. WILCE
). vice-prez. T. Wilcf Co. 
JOZEE SIKYTA 

kasteriąs.

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co 

OTTO K U BIN
prez. Atla# 

[Brewing Co

PERVIRŠIJA $6,000.000.
KAI,B?vMA LIETUVIŠKAI

Statoma scenoje drama 
ir komedija.

LSS. 204 kuopa ir LDLD. 36 
kuopa balandžio 14 d. stato sce
noje du veikalu: Pirmus žings
nius” ir “Netikėtai”.

Tai pirmu kartu kewannie- 
čiams teks matyli svarbių dra
mų ir juokinga komedija.

Didžiuma nekantriai laukia 
subatos vakaro, kad pamačius 
Lietuvos vaizdus vargingų ir 
sykiu linksma gyvenimų.

Linksma, kad tarp kdvvannie- 
čių randasi pusėtinas būrelis, 
kurie supranta, kas tai yra dailė 
ir teatrai ir juos remia kiek ga
lėdami, nežiūrint kas nerengtų, 
ar socialistai ar kas kitas, tik 
žiuri kas bus lošiama. Bet, 
kaip man praneša, randas tokių 
žmonių, kurie lando po grinčias 
ir atkalbinėja nuo lankymo 
spektaklių. Taip elgiasi vyčių 
60 kuopos nariai. Bet žmonės 
ršihanantieji kas tai yra dailė 
ketina pribūti net iš šių mieste
lių: Moline, Spring Valley ir 
Depue, III.

Ant rytojaus rengiamas draib 
giškas pasikalbėjimas su'sve
čiais. “N.” Reporteris.
-■■■■............. J ■! i1 I r..........I—"' f.......... '■ ........ ...... ..

“LIETUVIŲ DRAUGIJOS AUK
ŠTŲJŲ PETRAPILIO MOKYK
LŲ MOKSLEIVIAMS ŠELPTI”

♦ STEIGIAMASAI 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 5 d. ivvko “Lietuvių 
Draugijos aukštųjų Petrapilio 
mokyklų moklciviams šelpti” 
steigiamasai susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo virš 70 kvie
stų žmonių, daugiausia studen
tų -čių. Steigėjams (V. Matu
laičiui, J. Šliogeriui ir P> Zub- 
žiekiui) apie Draugijos legaliza
vimų pranešus, susirinkimų ves
ti išrinktas prezidiumas. Į pre
zidiumų. pateko stud. P. Balys 
ir baigę mokslus S. Lukauskas 
ir L. Noreika. Sekretorium iš
rinktas stud. B. „Matulionis. 
Prieš renkant Valdvba ir Revi- c

zijos Komisijų, buvo perskaity
ta ir žodžiu pasakyta visa (Jie 
sveikinimų. Valdžios legalizuo
tą draugija sveikino: Maskvos 
lietuvių studentų “Leidimo Ko
misija”, “Globa”, “žiburėlis”, 
“Labdarių Draugija”, Lietuvių 
studenčių kuopa ir, nors 1‘ornia- 
liai neįgaliotas, Mažturčių Drau
gijos pirmininkas G. Liutkevi
čius. Valdybon išrinkta: stu- 
dentai-ės J. Krikščiūnas, B. 
Matulionis, A. Plepys, O. Puo- 
džmnaitč, J. Stasiūnas, ir M. 
Amlziulyle ir baigusieji moks
lus V. Bielskis,"S. Digrys, S. 
Lukauskas ir V. Zubovas. Val
dybos kandidatais: stud. E. ,1a- 
ccvičaitė ir Br. Dailida ir baigęs 
mokslus R. Skipitis. ’Revizi
jos komisijon išrinkta: stud. P. 
Balys ir baigę mokslus - J. 
Šliogeris ir A. Purenąs. Vs.

JEKATERINASLAVAS. Je- 
kalerinoslavo lietuvių kolonija, 
kaip paprastai,,iš dviejų grupių 
susideda, iš ponų ir darbininkų. 
Čia Komiteto ponų lik nedidelis 
būrelis tėra, bet jie nori, kad 
darbininkai butų jų vergais. A- 
pie visas skriaudas čia nei ne
kalbėsiu: jų ant jaučio odos he- 
surašysi. Nupasakosiu lik vie
nų dalykų, dvasinius tremtinių 
reikalus paliečiantį.

č’a Komitetas laikraščių par- 
siųsdina ir juos atskirais nume
riais pardaviiiėja. Tečiau ne 
tuos krik raiščius, kurių darbinin
kai nori, bet tuos, kurie Komite
to ponams patinka. Darbinin
kai daugiausia ‘^Naujosios Lie
tuvos” reikalauja, o įiemsv tik 
“Rygos Garsų” ir “Lietuvių 
Balsų” kiša. Man • pačiam 
“Naujosios Lietuvos” nusipirk-

Siutai ir Ziponai.
Perstata Didžiausio Laipsnio Vertę.

GERIAUSIAS davadas pasaulyje del viršniinetų išdėstymų yra pa
tys Siutai ir žiponai. Todėl mes būtinai reikalaujame pamatyti 

juos—sulyginti juos su tais už tokias kainas, kurias jus kur-nors ki
tur matėte—pasimieruoti jais—pajausti jų ilgai dėvimus audimus ir 
pastebėti jų puikumą, rūpestingą pasiuvimą. Mes didžiuojamės šiais 
drabužiais ir jus taipgi didžiuos! tės juos dėvėdami. 

• • / /'

KIEKVIEN AS Siutas arba žiponas surinkime perstatų sutaupymą 
mažiau $3 iki $5, pasidėkavoja nt vietoms, kuriose musų trįs san

krovos randasi nuošaliai nuo aug- 
štoš randos apielinkės. Reikalau
kite stailiskų dviem arba trim kny- 
pkiais ant vienos arba abiejų pusių 
susegamų siutų su minkštai vers
tais priekiais ir pritaikyta forma 
užpakalių, kurią jauni vyrai dau
giausia' pageidauja. Mes turime 
taipgi puikius siutus ir žiponus del 
"konservatyviu, užsiėmusiu vvru po

$15 ir $20
Kitos didelės vertės po $10 iki $30.

VONDORE
B CLOTHING CO.B.

Vaikų Pavasariniai 
Siutai po $4.95

Su bole arba kuoku DYKAI

TAI YRA stebėtinos vertes—kni- 
eker stailes—keletas su extra po

ra kelnių—daugiausia' mėgiamų Pa 
vasarinių audimų, kurie yra palėmy 
Ii del jų gero dėvėjimo 
Visų mierų nuo (i iki 
18 melų, po

Kiti po $3.95 iki
4-95
$12.50

“Nuošaliai nuo Augštos Randos Apielinkės”
Van Buren ir )_ □ C A WD1HZAC Milwaukee ir
Halsted gatves į vAl 1IV Iv M V L/O Chicago A ve.

North Avė. ir Larrabee Gatvė
Atdara Subatos vakarais iki 10 vai. Nedelioj — iki piety.

klausus kodcl

ms mažai (a 
teturi, nes “N.'

Matyt musų ponan’is “N. AL.” 
netinka. Matote, draugai, kaip 
komitetninkai musų mylimo 
laikraščio nekenčia. Todėl me$

sais budais ginkime jį nuo prie

toliau nenustos mus švietęs.
Skambutis.

Odėsoję sausio 28 d

r>

nas;

sieną, apie lietuvių istoriją, li
teratūrą, bandies poeziją ir tt.; 
deklamacijos;, keliolika lietuvių 
dainų, kurias atliko tremtinių 
choras, A. Vaičiulio vedamas; 
buvo sulošta komediiičlč “Dvoi-

Juozas.

LIETI1 VOJE.
žinios apie A. Janulaitį. V. 

Zubovas nuo A. Janulaičio gavo 
tokio turinio laišką.

RaAiau giminėms - - seserims 
Kur jos tikrai, nežinau. Čia aj

nius 3 mėnesius aš gyvenau Lu- 
kiškvje, o šiam Vilniųie. Tam-
s los Gink unų dvaras sveikas. 
Mirė: pussesere Elena Dirmon-

vis), Ambrozailis, G. Lendsber- 
gis: Kur mano gimines - svai
nis, brolėnas Jonas. Pranešu 
draugams kad laukiu laišku ir 
siuntinių su produktais.

Tamstos Augustinas.
Adresas: Priš pov, A. Janutai 

tis. Lager, Lazaret I, Barak N 
9, Čersk, Zapadnaja Prūsija 
(icmiablja.- , >

KOSb I ^armos • Fanuos! į
QUTATSYTAS iii fonmilos-i 9Sutaisytas 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Apsireiškia c^biįs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
kalcio galvojs, cct., ect., Sutai- 
somas išdirboju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25o. 
už boukutę visose aptiekose, 
arka galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTER & CO.

14—8Q Washington Street. New York

Antrasis užsienio reikalu mi-

Namai Žaliuku c

Žentas ir sesuo

manta.
Visi siunčia

Kurkauskienc. Abu*šiunčia pa
sveikinimą. L 1

Aukštoji mokykla sodžiuje, 
•šiaurės kooperatyvų įgaliotiniu

vienu

no procentų, kurie pirmuoju lai
ku jau 150.000 rub. pasiekė.

5000 r. aukų,. Paaukota ir di- 
dėlė, 124)00 tomų biblioteka.

re žemės plotą.EVESK10 ^nOKYKIA
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 

Ugi augSčiausta^ telpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Ari!metike^ Augsi. 
Matematikos. Istortjosf Geografijos, Pelitu. 
Ekonomijos. Knygvedyst(?s,Dailiara6čIo, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių t r U. Čia gal) 
uibalgtt PUBLIC SCHOOL, HIGH SCH0QL b; 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.HaĮsted Sl.Chiciy^

ANT PARDAVIMO ir MAINYMO J
Lietuviai, apsirūpinkite su farmomis, bet pirk* f 

darni privalote gerai apsižiūrėti, kur yra geriausia i 
ir derlingiausia žemė, iš kurios galėtumėt savo ateitį t 
užtikrinti. f

Aš turiu daugybę farmų su gerais budinkais, y 
gyvuliais ir visais intaisymais, ir šias farmas galima g 
pirkti už prieinamas kainas, arba galite išsimainyti j

g ant namo. Mano farmos randasi New Lisbon,JiVis., 1 
f kur yra labai gera žemė. . / *
| GEO WASLOVAS, 3956 S. Rockwell st, Chicago, III. |

*

>>

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštoką s.% f

1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį? ' . ’ ■

2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
' Nekaltybė bei' Kūdikystė.

3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas. •
4. Tikyba, Kunigą^ 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 šią knygą;
Kaina 50c.

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

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygute.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai-

- kymui kvotimo. ‘

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, IU.



r

reikali ilgiausiems daly
kams.

viskam yra galas?

AMERIKONAI.

vietos

Metai atgal kunigų' organas

i TRUPINIAI t

iš Rusijos pajieško

gyvenau-

rlu atmest trumpąją vezoliuci-

••; ■: "i (

wi :W

žmogiis, 
1,000 iš-

l^aborator-
Volnicko-

Valgomos šakutės (vkielciai) 
pradėta vartoti 1220 m. '

Krasos balandžiai jau buvo 
žinomi 1099 m.

’Už tris centus Cliinijoj gali
ma pirkti svaras arbatos.

išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija

- neatsako.

Nagi, nagi. Jeigu to kunigų 
organo skaitytojų protas dar nė
ra amžinai sužagtas ir aptem-

ŽIŪRĖSIME, KĄ JŲ SKAITY
TOJAI PASAKYS.

Juze šarkauskiutė, Raseinių 
apskr., Rietavo para p

Danijoj nemokančių rašyti ir 
skaityti ant kikvieho 1,000 gy
ventojų išpuola vbs 1 
o Suv. Valstijose ant 
puola net 7 žmones.

Taip, amerikonai labai augš- 
tai stovi kultūroj, jeigu ris tynęs, 
boksą'ir kitokios rųšies sportą' 
galima pavadinti kulturįngumcj <
ženklu. A. Gardukas,

Vaško žvakes lapo pradėta 
vartoti 200 metų pirm Kristaus 
gimimo.

Apskaitliuojama, kad 5,000 
bičių sveria vieną svarą.

Antanas Laučius, Kauno guli., 
Zarasų apskr., .lūžinių vals., Ku
šlų sodž., j ieško brolio Felikso 
Laučiaus ir giminių. Prašau

vadovų, tų tariamųjų Kristaus 
mokslo skelbėjų, veidą. Pažiū
rėsime, argi nei. vienas jų, tų 
kunigų lapo skaitytojų, nepasi
piktins šitokia juodašimtiška

visus tuos, kurie drįso kalbėti 
apie revoliuciją, štai kas ten 
buvo rašoma: “Atsisakom nuo 
senojo svieto ir nuo bulbių kep-

po, veikimas už tai, kad įvyktų 
laika, tai PURVINAS darbas, o 
jeigu susi taikytų, tai, girdi, su
silauktume baisiausių* pasek
mių.

Pamatysime. A. Vareika-

ApskaiUiuojama, kad į bušelį 
telpa muž-daūg apie 556,000 
kviečių grudų.

Surinko P. Young.

j ieško
A dausas: 

a ro 111 a j a, 30, k v. 11.

5®

Chicago, ID.

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

Apžvalga
BERGŽDI IŠSISUKINĖJIMAI.Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
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Kares išlaidos.
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Europa nori taikos. Paduodami Brooklyno
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MAŽUMOS 
REZOLIUCIJA-

finui Miliulį Oiunnbis Amerikoj# 
geidžia NAUJIENŲ BENDROVE Ine.

* Kasdien, issklriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

Soty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
deagoje 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, metams ........ $6.00 
Europoje, metams .............. $7.00

rinkimų laiku. Jai, biednai, net 
karšta pasidarė, kad žmonės pa
mate jos “lietuvišką patriotiz
mą” yisame nuogume. Ir ji ėmė

• sunkiai kovoti, kad atsiekus 
' kuodaųgiausia savo klcsai lai- 

. mėjiinų.
Tai mes visomis spėkoųiis 

remsime socialdemokratų

$$.oo 
. .$3.00 

.. $1.75 

.. $6.00 

.. $7.00

didatai”: — išeina 
“Naujienos” tai yri 
dargi tokia intekminga,

Paduodami Brooklyno kon 
intencijos aprašyriią, mes iš 
spausdinome tik Į vieną didžiu- 

uriąxKapsu-

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

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

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

Six months r......................
Three months ................. .
Canada, one year ........

European countries, 1 year

• Antra, ji atrado, kad.. Gugis 
buvęs perpuikus, nes neatsilan-

“Lietuvos” redaktoriaus paagi-; 
tuot už jį, o atsiuntęs “savo le-‘ 
kojus” (taip ir parašė: “savo 
lekojus”!) • Vadinasi, agitacijos; 
konuteto nariai yra “lekoj ai” tp

Anądien mes nurodėme, kaip 
pasielgė “patriotiškoji” “Lietu-

Raly tojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
|jrj rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
irardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusfis, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
M* rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
te!, arba gražinami atgal, Jei bėgiu dviejų savaičių,autorius pareikalauja 
PI ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms aęmokėt.

Pėtnyčia, Balandžio 13,1917

NAUJIENOJ
imu tf oiu o o n Tait oaisuouama pries mažumosThe OsmllV iLxie^WSĮ rezoliuciją, balsavo prieš pa-

■ iniimnw   ■ ■in»nn»i ■■■ i mim .     ... 1 , .     — w,., . ■ i»—   

kingo) dalyko: kad konfe-[jie 
rencijos, didžiuma, būtent, 
balsuodama prieš mažumos cijai. Tuo tarpu už didžiu

pamatys, kad ji nėra 
priešinga didžiumos rezoliu-

Wilsono administracija 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų karės reikalams se
ptynis miliardus (t. y. sep
tynis tūkstančius milionų) 
dolerių.

Žinoma, kad tokios baisios 
sumos karės pradžioje nerei-

Ateina žinių, kad Vokieti
ja rengiantis taikyties su 
Suv. Valstijoms. Ateina ži
nių, kad Bulgarija mėgi
nanti daryti taiką su talki
ninkais, ir kad Vokietija ir 
Austrija j ieškančios separa- 
tinės taikos su Rusija.

Kartu telegramos prane
ša apie maisto riaušes Bul
garijoje ir apie didėjančius

duosime talkinin-
Talkininkai nors ir

tuoj statytų po ginklu tokią 
milžinišką kariuomenę, ko
kias turi Rusija arba Vokie- 

-tija, tai ir tuomet valdžia ga
lėtų kolkas pasitenkint daug 
mažesniais kreditais.

Bet, mat, norima “pasi
rodyt” pasauliui, žiūrėkite, 
kokie turtingi “mes” esame! 
Kuomet Europos parlamen
tai laiks nuo laiko skiria ka
rės reikalams po 2—3 mili
ardus dolerių, tai “jnes” iš
karto paklosime septynis 
miliardus!

Iš tų pinigų tris miliardus 
“mes” 
kams.
smarkus mūšių laukuose, bet 
užtai jiems, vargšams, riesta 

įsu pinigais. Dėdė Samas 
sušelps savo giminaičius — 
ką jam giliuoja!

Be šito Amerikos kapita
listų pasiputimo, tame su
manyme tuojaus paskirt 7 

.miliardus karei, lošia rolę ir 
paprasti bizniški išrokavi- 
mai. Juo didesnė suma bus 
paskirta, tuo daugiaus bus 
išleista; tuo greičiau reikės 
naujų sumų skirti; tuo ge- 

Tfiaus bus* tiems, kurie 
sumas duos ir kurie 
gaus.

Karės išlaidoms paskirtie
ji pinigai neša pelną du kar
tu: kada juos valdžia paima, 
ir kada ji juos išleidžia.

Didelė didžiuma tų pinigų, 
jei ne visi, pasidaro iš pasko
lų. Kas skolina, tas ima nuo
šimčius. O išleidžiama tie 
pinigai, perkant amuniciją, 
kareiviams maistą ir rubus 
ir kitokias karės reikmenas. 
Ras tas reikmenas parduo
da,. tas ima pelną, ir dar ko- 
kj!

Taigi, kodėl nenorėt, kad 
karės reikalams butų paski
rta susyk kuodidžiausia su
ma?

Užmokės ją žmonės. Taip 
bent geidžia sutaisyt tie po
nai, kurie padarė karę. Ir 
jeigu žmonės nesipriešins, 
tai taip ir bus. '

Rusijos darbininkai kovo
ja su savo valdžios pastan
gomis užtęsti karę. Angli
jos ir Francijos ponai vis 
dažniau rodo ženklus bai
mes prieš revoliucijos judė
jimą.

Karė darosi nepakenčia
ma visiems.' Ne tik darbo 
žmonės, bet ir viešpataujan
čiosios klesos geistų, kad ji 
kuogreičiausia pasibaigtų, 
nes juo ilgiau ji tęsiasi, tuo 

i labiau gręsia pavojus di
džiausių socialių perversmui 
visoms šalims. Jeigu karė 
eis dar bent pusę tiek laiko, 
kiek ji ėjo iki šiol, -tai bus ne
išvengiama katastrofa visa
me pasaulyje.

Darbininkams, kaipo kle
vai, nėra ko pralaimėt toje 
katastrofoje; jeigu jie kovo
jo prieš karę, tai ne dėlto, 
kad karė rengia dirvą revo
liucijai. Bet kapitalistai re
voliucijoje gali prakišti visa, 
ką jie iki.šiol turėjo.

Vienok jie nesustabdo ka
rės. Nesustabdo todėl, kad 
neįstengia. Pradėt karę yra 
lengviau, negu pabaigt. Ga
lingos spėkos, kurias išjudi-: 
na karė ,yra didesnės už ka-į 
pitalistų klesos spėką. Su 
šios visuomenės' valdonais 
išėjo dabar taip, kaip su tuo; 
pasakiškuoju burtininku, 
kuris iššaukė pragaro jie- 
gas, bet nemokėjo jų suval-

Bet žmonija šiandie nega
li ilgai laukti taikos. Jeigu 
valdžios ir viešpataujančio
sios klesos neįstengia ją sa
vo valia įvykinti, tai ji įvyks 
prieš jų valią. Tuo blogiau 
bus jiems.

Ir Su v. Valstijų kapitalis
tai vieną gražią _dieną pasi
gailės, kad jie įsivėlė į tą 
kruviną pasaulio verpetą.

Keistas 
uzsivarin ėjimas.

Negavę susyk abiejų rezo
liucijų, priimtų “garsioje” 
kairiųjų organizacijų konfe
rencijoje, mes it nepastebė- 

t, Karė nesiliauja, bet nesi- jome išpradžių vieno dide-
l liauja ir gandai apie taiką, liai kurjoziško (keisto, juo-

matines savo rezoliucijos 
mintis!

Konferencija pagamino 
dvi rezoliucijas: vieną ilgą 
ir vieną trumpą. Ilgoje re
zoliucijoje pasakyta tas, kas 
pasakyta ir trumpoje rezo
liucijoje, tik su kaikuriais— 
musų supratimu/visai klai
dingais — prideekais. Dalis 
konferencijos delegatų tiems 
pridėčkams nepritarė, todėl ( 
jie negalėjo balsuot ir už vi
są ilgąją rezoliuciją.

Bet už tai, kad šitie dele
gatai* pasipriešino “rezoliu
cijai su pridėčkais”, tai jos 
autorius (Kapsukas) ir 8 jo 

\ šalininkai balsavo prieš ma
žumos (4 delegatų rezoliuci
ją, kurioje yra viskas tas, 
kas yra ir Kapsuko rezoliu
cijoje! '

Paaiškinsime šitą keistą 
atsitikimą pavyzdžiu. Vie
nas žmogus parašė a, b, c, x, 
y, z. Visa šita litanija eina 
ant balsavimo. Litanijos' 
autorius kartu su aštuoniais 
kitais žmonėmis balsuoja 
už ją; keturi kiti žmonės 
balsuoja prieš ją, nes jie pri
pažįsta tik a, b, c, o x, y, z 
atmeta. Norėdami savo por- 
ziciją linkui tos litanijos pa
rodyt aiškiau, keturi “pro
testantai” parašo savo lita
niją tift iš a, b, c. Vėl eina 
balsavimas.'; Dabar balsai 
pasidalina taip: keturi už, 
devyni prieš. Balsuotojų di
džiuma dabar atmeta tas pa
čias a, b, c, kurias jie buvo 

atik-ką priėmę; atmeta todėl, 
kad tasias a, b, c, parašė ne 
jų lyderis, o oponentai. Jei-5 
gu, girdi, jums negeros mu
sų x, y, z, tai mums negeros; 
ir jųsų a, b, c, nors... mes Jas; 
pirma ir pripažinome.

Tokia yra frakcionizpio 
logika. - ?

Nebūtų buvę didelės bė
dos, jeigu ta frakcionizmo 
logika butų * užviešpatavus 
konferencijos delegatų pro-' 
tuose tiktai pasikarščiavi-' 
mo valandoje. Klaida galė
jo but pataisyta, jeigu kon-i 
ferencij^s didžiuma po lai7 
mėtos “pergalės” butų pa-i 
jiegus mesti ramų žvilgsnį i 
“mūšio lauką”. Jie butų tuoj 
pamatę, kad jų rezoliucija 
skiriasi nuo mažumos rezo-! 
liucijos tiktai savo pridčč-! 
kais, ir kad, atskyrus juos 
nuo pamatinės rezoliucijos: 
dalies, galima iš tos dalies ir 
iš mažumos rezoliucijos pa-, 
daryt kokią-nors vieną kom
binaciją. Tada mažumai ne
būtų reikėję stoti už savo at
skirą rezoliuciją; nuomonių 
skirtumas konfe/’ertcijoj bu
tų palikęs tiktai delei minė-, 
tųjų rezoliucijos pridėčkų.

Bet kur tau musų “perga-j 
letojai” taip padarys! iuk 
tuomet nebūtų palikę pro- 
igos parodyt svietui visiško 
“kitos srovės” blogumo. Lo- 

įgika, iššaukusi pirmą didžiu-, 
mos klaidą, pastūmėjo ją ir 
Iprie antros klaidos, kadan
gi, mat, ji buvo ne laikino u- 
po vaisius, o apsireiškimas į- 
sigyvenusios frakcionizmo 
dvasios.

Didžiumos ir mažumos re- 
zuliucija tapo pastatytos 
viena prieš antrą. ;

JKokios-gi dabar bus to 
pasekmės? Jei kas balsuos 
už vieną rezoliuciją, tas, 
reikš, atmeta antrąją. Bet 
mažumos rezoliucija negali 
but atmesta. Už ją turės 
balsuot ir didžiumos konfe
rencijos šalininkai, kūomet

mos rezoliuciją daugelis ne
balsuos, kadangi šitoje re;- 
zoliucijoje yra dalykų, su 
kuriais ne visi gali sutikti.

Vadinasi, konferencijos 
“pergalėtojai” turės pralai
mėt visuotiname balsavime, 
Išsigelbėt nuo pralaimėjimo 
jie galėtų tiktai tuomet, kuo
met jie neduotų balsuot ma
žumos rezoliucijos. Bet tai 
'butų iš jų pusės neteisėtas 
pasielgimas. Jeigu konfe- 

1 <

sidengti. *
Ji atrado, viena, kad Gugis ir‘ 

Galskis, buvę “ ‘Naujienų’ kali
ma t, kadį 

a v iF 
jogei:

net dviejose Chicagos ward’ose 
galėjo ..pastatyt savo kandida-

Trečia, ji atrado, kad Galskiš 
nesąs “kvalifikuotas, visais 
žvilgsniais,” tam urėdui, į kurį 
jo kandidatūra buvo statoma. 
Taigi dėlto, kad “Lietuvai” neti-u 
ko Galskio “kvalifikacijos,” ji. 
nematė reikalo paremt jo kandi-, 
daturą net prieš atvirą korpora
cijų tarną demokratą, kuris į 
“rufiijo” 16-oje ward’oje į.al-j 
dermanus! i

Ketvirta, ji atrado, kad Gugis: 
“apšmeižęs” lietuvių draugijas 
Washingtone, — kuomet jau 
senai yra prirodyta,/ kad tos pa
sakos apie “šmeižimą” yra be
gėdiškas melas. Ir kas drįsta 
kalbėt apie šmeižimus Washing- , 
tone? “Lietuva”, kuri nė puse 
žodžio neprotestavo, prieš “liuo- 
snorės” šliupo denunciacijas R. 
Kryžiui!

Penkta, jiaatrado,-kad Gugis 
ir Galskis “nepripažįsta lietuvy
stės ir savo tautą dergia.’’ Bet 
turbūt nė... drąsusis “Lietuvos”? 
redaktorius nepasakys, kad Gu-; 
gis arba Galskis butų išsižadėję! 
lietuvių kalbos ir kilmės; ir ne-j 
prirodys, kad juodu butų kada- 
nors ir kur-nors pasąkę ką-nors 
paniekinančio apie lietuvius, kai-, 
po lietuvius. Juodų, žinoma, nė-, 
ra augštos nuomonės apie to
kius “lietuvystės veikėjus”, ku
rie remia kapitalistų rcpubliko- 
nų partiją ir bičiulipojasi su 
klerikalais. Bet tokie gaivalai, 
tai juk nėra lietuvių tauta!

Be reikalo tik “Lietuva” “dar-, 
buojasi”, mėgindama iš tokių 
nesąmonių pasidaryt uždangalą,, 
kad paslėpus savo tikrąjį “pavi-, 
dalą.” Faktas juk palieka fa
ktu. Per metų metus ji skelbė, 
kad lietuviai tūrį stot už lietu
vius, o kaip atėjo proga paremt 
tuos savo žodžius darbu, tai ji 
pasielgė priešingai. Vadinasi, ji 
skelbė tą, į ką pati netiki. O to
kie žmones arba laikraščiai, ku- 
rie šitaip daro, -yra veidmainiai.

spausdinome tu 
mos rezoliuciją.

rencijar nepripažinta galu
tino sprendimo teisės, tai jos 
nutarimai turi tik įnešimų 
reikšmę. ■ O įnešimus nebū
tinai gali, daryt tik susirin
kimo didžiuma. Atmetus 
mažumos rezoliuciją, paga
lios, josios šalininkai gali ir 
į kuopas kreipties,v kad ga
vus parėmimo referendu
mui.

žodžiu, Kapsuko užsiva- 
rinėjimai konferencijoje bu
vo visai bereikalingi. Po jo 
^pergalės” neišvengiamai 
turi sekti fiasco.

Skaitytojų 
Balsai

Amerikonai skaito save moky
čiausiais žmonėmis pasauly. Jie 
sako, jogei ši šalis esanti geriau
si ir laisviausi? Ret tikrenybėj 
visai to nėra. Kas ypatingai me
tasi akysna, tai amerikonų ne- 
draugiškas atsinešimas i atei-

KOKIE JIĘ GERI.

Juo tolyn, tuo gyvenimas da
rosi sunkesniu. Darbininkai 
tiesiog negali žmoniškai pragy-

kas vadina “mano rezoliucija”). 
Tai rezoliucijai tečiaus pritarė 
tik 9 delegatai. Konferencijos 
mažuma, susidedanti iš 4 žmo- 
nių, balsavo prieš ją ir patiekė 
antrą rezoliuciją, kuri skamba

Mes pripažįstame, kad da
bartinis Rusijos politikos per
versmas yra vienas svarbiau
sių klausinių šių dienų pasau
lio proletariato judėjime. Bet 
kadangi šitas perversmas yra 
dar lik prasidėjęs ir revoliu- 
cijiniam Rusijos proletaria-

vius. Jie tiesiog neapkenčia žy
dų, lenkų, italų, lietuvių, etc.

Man'tankiai tenka susiremti 
su amerikonais. Pirmas ir svar
biausias jų argumentas — jei 
tau nepatinka ši šalis, tai ko čia 
gyveni? Aš atsakau.

—Tamstai, regis, 
neužimti. Galime i
O kas man nepatinka, tai aš sa
kau atvirai,. Aš turiu tiesą tai 
daryti. Be to, ir tamsta negali 
savin ties šios šalies.

—Kaip tai? Aš esu ameriko
nas, o tamsta ateivis.

—Ištikrųjų? Tai vadinasi,
tamsta esi indijonas.

—Ne indijonas, bet grynas 
jankė. *

jei žvirblį iš vienos šalies nune
ši į kitą, tai jis visvien pasiliks 
žvirbliu, o ne išvirs į kanarką.

Tuosyk pradedama kitaip iš
sisukinėti. Esą atvažiavusieji 
yra tamsus,\nemokšos. Jie dir
ba už pigesnį užmokestį* Bet 
kada jiems nurodoma, jogei “a- 
merikonai” malšina •streikinin-

plačiausios demokratiškos 
tvarkos ir vįsųpirmiausia 
stovi už darbininkų klesos 
reikalus.

Mes karstai sveikiname Ru
sijos revoliuciją ir labai trok
štame, Jkad jos banga nušluo
tų ir kitus Europos sostus.

(Už 4 b. prieš 9 b ). ■
Stiliaus žvilgsniu, šita rezoliu

cija galėjo but labiau. išpuošta, 
bet joje išreikštosios mintįs yra 
visai geros ir teisingos. Ir jo
je pasakyta visa, kas reikėjo. 
Mes nesuptantamCj kodėl kon-' 
ferencijos didžiuma balsavo 
prieš ją. Juk visos mintįs, ku-i 
rios joje išrrikšta, randasi ir di
džiumas rezoliucijoje!

Argi nors vienas tų 9 delega
tų, kurie balsavo prieš ją, gali 
pasakyt, kad Rusijos revoliuci
ja jau pasibaigė? Argi jie gali 
pasakyt, kad tolimesniam revo- 
liuci j os bėgy j c Rusij os prole ta
ria tu,i neprisieis kovoti? Ar — 
kad. toje kovoje nereikia 
remti socialdemokratus? Ar 
kad nepageidaujama, idant re
voliucija kiltų ir kitose šalyse?

Išrodo juokinga ir statyt jiems 
tuos klausimus. O vienok jie 
atmetė tą rezoliuciją! Kodėl, ko-f 
kiu tikslu?

Kad mažuma balsavo prieš 
Kapsuko rezoliuciją, tai supran
tama, nes joje yra tokių daly
kų, su kuriais mažuma nesuti
ko- Bet augščiaus paduotoje re
zoliucijoje nėra nė vieno daly
ko/ su kuriuo butų nesutikęs 
bent vienas konferencijos na
rys. Išrodo todėl, kad 9 dele
gatai, balsavusieji prieš šitą re
zoliuciją, darė taip vien tik dėl
to, kad jie norėjo “subytint” kitą 
konferencijos dalį. O suvažiavę 
jie buvo neva tikslu pasitarti 
apie* “bendrą, draugišką veiki
mą” !

Brooklyno konferencijos rezo
liucijos, rodos, bus paduotos nu 
balsuoti tų organizacijų refe
rendumas, kurių delegatai da
lyvavo joje. Jeigu taip, tai mes 
patartume jų nariams nieku bu- 
du nebalsuot prieš mažumos re
zoliuciją, nes kitaip jie pastatys 
save ant juoko. Jeigu kurie na
riai pripažins, kad yra teisingi 
ir tie dalįykai, kurie Kapsuko 
rezoliucijoje pridėta prie min
čių, išreikštųjų mažumos rezo- 
Mcijojė, tai jie gali balauot ir 
Bgą/ Bet balsuot už ilgąją re- _ 
ždliuciji} del jos pridėėkų ir ka-‘tai juk btttq-lie*įmon& -k; •

Ar Rusijos darbininkai ir ka-; 
reiviai verčia savo laikinąją val
džią kuogreičiausia daryįj tai
ką, ar ne, tikrų žinių ųera.

Jeigu jie tai daro; jeigu jie 
veikia, kad kuogreičiausia pasi
baigtų beprotiškos skerdynes ir 
kraujo liejimas — tai ar jie ge
rai .daro, ar blogai?

Nagi,•nebent tik beprotis ga-

Bet 
stinga ir darbininkams kantry
bės. Tuosyk jie streikuoja, kad 
pagerinus savo būvį.

Kaip gi žiuri į tai kunigėliai? 
Jie ir geruoju ir bloguoju atkal
binėja darbininkus nuo streiko. 
Esą negalima prieš savo ponus 
šiaųšties. Jei jie prideda algos 
— gerai, jei ne -— nieko nepa
darysi. Be to, 11 — 12 dolerių, 
girdi, pilnai pakanka pragyveni
mui.

Puikus suraminimas,* nėra 
kas sakyti. Bet norėtųsi žino- 
ti, kodėl kunigėliai moka savo 
darbą apkainuoti? :hik jiems 
nepriscina dirbti 11—12 valan
dų dienoj. Toli nuo to, jie be
veik visai nieko nedirba, nežiū
rint to,-jie ima didžiausias al-

O dabar tas laikraštpalaikis 
sako: “Lai gyvuoja Rusijos nau
ja valdžia ir mes kartu su ja.’-

Ir raudoną vėliavą kunigėliai 
nesisarmatij o pripaži n t i,

Kiekvienas protaujantis žmo
gus aiškiai mato, kaip tie kuni
gėliai veidmainiauja, šiandie 
jie Kiauroj a kokį nors dalyką, 
o ryto garbina jį. J. Aceris.

Laikraštyje “Russkij Vrač* 
Dr. Rumiancev rašo:*“Praėju- 

: siais (1916 m.) metais Rusijoj 
gimė 5,000,000 vaikų, iš jų 
1,500,000 mirė nuo bado, šalčio

< ir įvairių ligų, nesulaukę metų.
< Iš likusiųjų gi 60 procentų esą 
; ligoti ir del stokos vaistų ir gy

dytojų anksčiam ar vėliaus tu-

tie, kas nori Skerdynes sustab
dyti. Ar ne?

Bet čikagiškis kunigų orga
nas, kalbėdamas apię tai, kad 
Rusijos darbininkai reikalauja 
taikos, sako štai ką — įkaity
kite.

“Ar socialistaūis pasiseks 
pasiekti tasai purvinas tiks
las, kol-kas negalima žinoti.' 
Bet jie, pasivadinę darbinin
kų partija, be paliovos kursto 
darbininku minias ir karei
vius susitaikyti su Vokietija, 
nežiūrint net baisiųjų iš to su
sitaikymo pasekmių.”
Citatoj pabraukimus padariau 

aš, kad skaitytojai geriau tai

Artillerijskiį sklnd, * 
najn rotu, Vincentu 
mu.

Jieškau Amerikoj
čių, švogerio Kazio Vilko ir dra
ugų — Prano Petrašuno ir Pra- 

s w Mano <2Į»
pirmosios reožliucijos mintimis, kov, Possas, počt. jaščik No.
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dalis

aunuomsnes Skyrius Žmonių sųžinė

dais išsisukinėti nuo kariuome
nės.

. Valdžia paskelbė, jogei vedu
sių vyrų neims.1

St'. už save: Aklo paklusnumo ne
privalo buli. Akla sąžinė akla 
valia, aklas paklusnumas, akla Sa ugia u:

K N. Lietuj os. sutinku...
Mama... mama sako liesų, 

užbliovė. Liza. Aš nebe-

Rudens judra urna vie

Į tavo rūmų rymasč'.us! 
Atleisk i e manųjų mažybę 
Aš busiu vaikas paklusnus...

Išguitas klaidžiot, kaip šešėlis. 
Bastausi žemės glūdumoj...
Tamsoj tavoj ne kibirkštėlės,

Klūpojau amžius prie aukų...
Aušros sargai senai nuščiuvo...

Ges y k ir savojo sūnaus!...
Balys Sruoga.

Uošvė - Advokatas.
IŠ A. P. Čechovo.

sukakus lygiai mėnesiui po Mi
šelio Puzirįovo apsivedimo su 
JLtza Mani įmina. Kuomet Miše-

minu-*

ma..

šviesta... Aš pati mokinaus, 
suprantu... Bet kam, mon au
gę, kraštutinumai?

kankinuosi...
- Hm... <

man ?

nuolatos

sinešimo mano Lizos!
i su ja, bet ar del mano

Mokslai

neužmirškite, jogei 
mano duktė! Aš' ne 
Jinai mano kūnas ir

dorai menesio,

Ka tai rašo!c

del, kad pati nenorėjo. Pasi
kalbėkite su ja... Jus sužinosi
te jos nuomonę.apie jūsų bakus 

įere! Jai 
bedarbės!koktu darosi nuo

, tikėkite, niekas jos
i daryti, apart jos į-

sitikinimii...

sisveikinti ir prašyčiau

neg

mamų t

zeny-

neuz-

Militarislai visokiais budais

dykaduonių!

Mielas

tekliu. Niekas negali privers
ti manęs, manyti taip, o ne* ki-

- iNe, as galiu, as drįstu, 
atsako Vatikanas. — Aš ver
čiau žmones manyti taip, kaip

rfastarieji Klausosi... ir zem- 
jasi. Dar skubiau...

Vadinasi, jeigu ne plovimu, 
lai trini m u ima savo...

Kada reikėjo viešai nrotes-

prie ,ko

vienos pu-

Dabar tylėdami vėl nori pa- 
siliuosuoti nuo patriotiškų 
“pareigų” kariuomenės.

tėrns, pasakysi ji. — Nora u- nek 
Lykis, mano drauge... Aš žinau,' lūs.

•X » L* « t x Ir 1 1 « Lt /«■>

uošvemis, bet mudu, rodosi... 
sutinka va, MišelL Mudu ne 
zžentas ir ne uošvė, bet protingi 
žmonės... Mudviejų suprati
muose 
taip?

Uošvė ir žentas atsisėdo ant 
sofos.

tote, kaip ji kankinasi? Meile

Juk
nebutų, tai jus jai ir kamantus 
užmautute, gerbiamas pone!

tas!

£mogus, labai protingas; aš taip- 
ne kvaila... Pikiuosi, inu-

Ir klausyti nenoriu!
Nenorite? Ir nereikia!

Nedidelė/garbė! Aš ir nesikal
bėčiau su jumis, jei ne Liza!

mane pasikalbėti su jumis!
jau senai rengiaus pasikalbėti 
su tamsta, mon |M‘tit... Pasaky- 
idte man atviriu, vardan... var-

... Tai melas, prisipažinkite...
Melas? Tai pažiūrėk, gra

padaryti su mano dukterim?
Žentas padare dideles akis. ris. Duris atsidarė ir, ir Miše- 

.............................. ~ ■ i ........-....... ... —.....■— . .........

PA VASARINIAI SIUTAI
Milžiniškas Pasirinkimas Naujų šviežių 
Stailių ir Spalvų Visi vilnonių audimų 

vyrams ir vaikams ypatingai geros vertės po

Visi musų siutai rankomis siūti užtikrina nuo- į 
latinę išžiūrą ir gerą užganėdinimą. . i

Mieros paprastiems, storiems, liesiems ir extra 1
dydžio figūroms. * į

IXtra Specialiai šių Sąvaitę «
Visi vilnoniai siutai su vienom extra kelinėm. j

$17.00 ;
Šis yra stebėtinas pigumas ir turi but pamaty- j 

tas, kad pabranginus. ■ M
Užkviečiame jus apžiūrėti. I

b Blue Island Ave., Kampas 18-tos.
^Vienas iš geriausių ir plačiai žinomų pardavėjų—

v J. BLOŽIS. '

Kaip matote, čia dalykas visai 
neina apie tikėjimų. Nesutiki
mų ir nesusipratimu branduo
lys valdžia,. Kunigija nori pa-

Vienas iš d vie jin

mestum nuo ana 
Mišelį! važi noki vu 
Marija Petrovna!..

Ir Liza apkabino Mišelio kak-

ant savo virvutes. Bet rAs dau- 
•?i žmo- 
>vo proL 

Tuo budu virvutė tempiasi

, kad ant tėvynės aukuro

nių, kurie nori gyventi! 
tu.
ir

- Na, matote! Dabar persi
tikrinote? - - pasakė uošvė ii 
išdidžiai išėjo iš kambario...

Jaunimo Dirvo-
tikriau sakant, savo gyvastį.

Vadinasi, vienas iš dvieju
nuošė

Kam tas skirtumas?
Jeigu ant to jau eina, tai te-, 

gul kaip biednieji, taip ir 1ur-A
Mišelis.

K. A.

Jaunimo dirvonai.
Pastebėjo.

Kieno galybė taip didi!”
'U • _

Sunrantamas daiktas, nėra

fneigų. Bet
atkartotinai

kite put vietos!” Tuo žvilgsniu 
ypač atsižyipėjo Rymo Vatika
nas. Pats savin m i suprantama, 
kodėl Vatikanas visais galimais 
budais kovojo iŠp radžiu su fran- 
euzų valdžia 
ir viso

nuo Dievo, — ir, kaipo tokis, ne 
tik gali? bet ir privalo būti “žmo
nių smegenimis.” Bėgiu dau-

Tokiu jis nori pasilikti ir ateityj.

gišku paėjimu” ir istoriškais

na po kitai jau atsako!
-liana! Ir taip jau pi

Pasitrauk' iš

suglamžei, sudarkei musų min
tis. Į tavo dangiškų paėjimų*

istoriški nuopelnai tokie, kad 
geriau apie juos ir nekalbėti.; 
Tu tukstantimis deginai nepa
tinkamas knygas, šimtus prakil-

imtose ir svilinai ant laužo, gra
sindamas pekla sukaustei žmo
nių mintis. Tu sojai aplink save 
baimę, auklėjai vergus; gyvu
liškų paklusnumų skaitei “šven
tųjų” nuopelnų. Mes ilgiau ne

Vatikanas biaurisi tokios ru
sins kalbomis. Skaito tokį pa
sipriešinimų pražūtingu žmoni
jai ir iš visų jiegų stengiasi užsi
laikyti “prideramoj augštybėj.”’ 
Pradedama vartoti šlykščiausi 

' įrankiai. Naudodamos didžiu
mos žmonių tamsumu, jis ban
do veikti ne ant jų proto, bet 
jausmų. Kova prieš Kunigus 
yra skaitoma kova prieš Dievų ! 
šaukia apie religijos griovimų. 
Grųsina peklos kančiomis.

Svarbiausis tos kovos bran
duolys yra tas; ar po senovei 
Vatikanas loŠ žmonių sąžines ro
lę, ar žmonės žiūrės į dalykų 
stovį popiežių ir kunigų akimis 
—- ar savo locijomis ? Vatikanas 
sako:

—Manp paliepimai, mano įsa
kymai privalo būti vyriausiu, 

j mbkytoju jūsų gyvenime. , Aš

nybė susideda pusiau iš senų tie
sų, pusiau iš naujų paklaidų. 
Kaip ir reikėjo laukti, vienas

gavo. Girdi, lai pajuokimas Ve
lykų; ne, daugiau*; tikėjimo. 
Pirrnon galvon, mes ten aiškiai 
pal^riežėmc, jogei Kristaus mok
slo principai tapo pa minti po ko
jomis. Vadinasi, krikščionybės 
mokslas persimainė. Jis nebė
ra tyras. Na, o jei l«is dar tiki 
į Vatikano principų neklaidin
gumų, —- tai malonuj jiems sap
nų...

nepasitenkino augšSaii minėtu 
priekaištu. Jis surado \ii”' dau
giau “griekų?'-T‘Jaunuomenės 
Skyrius” ešųs šlykštus todėl, kad . //«• I • • •

ir giminių apsivedimas

monės. Giminėms negalima 
vesti todėl, kad Vatikanas nepa
velija ! Kas gali buti» aiškesnio 
ir suprantamesnio? Spiaut ant 
visų “kodėl“ ir “delko”. Taip 
turi būti — ir viskas čia! Ko
kių čia.* daugiau ^ “filosofijų.” 
Mokslas? Mes netikime į jį. 
Jis skelbia, jogoj žmogus išsi
vystęs iš žemesnių gyriinų.-.Į

liai. ,
Vėla lytiška meilė! Kokis 

šlykštumas! Tai tvirkina jau- 
nimų...

Matomai, musų doros moky
tojai laikosi sekamos taisyklės;' 
Ob^oenum esi dicere, facere 
non obseoenum (kalbėti šlykš
tu," daryti nešlykšti!). Na, žino- 
ma jie ir daro taip, kad nei Die
vas nesužino, nei velnias heųž- 
uodžia... . ?

Mes manome, kad “čystam” 
vjskas “čysta”... Be to, tariant 
Pascalio žodžiais, tie, kurie

tankiai tampa brutališkiausiais 
gyvuliais... z

Ir taip, jaunimas, kuris spie
čiasi apie “J. S.”, visuomet stųii-s 
gsis savo protu gyventi. Jie 
Kuosai reiškė ir reikš savo min- i 
tis. Jokie retežiai negali sukau*

Senovės prietarai jau nyks
ta, mupai tamsybės griūna ir 
brėkšta rytas...

Kaip kas išmano, 
taip save gano.

Prieš karę kapitabstų laikraš
čiai bepaįiovos rašė apie Ame
rikos piliečių patriotiškumą. 
Girdi, visi-esą pasirengę stoti 
už savo tėvynę!

Liko paskelbia ir karė. Rei
kia kareivių.

Ir... o.baisenybe! liuošnorių 
nei su pyragu nei su botagu ne* 
galima priprašyti./, ‘

Negana to. Tie patriotiški
piečiai pradėjo /visokiais bu*

Nustojęs, pinigų, gali vėl jų .* /

dėti ant tėvynės aukuro...

gftl dabar jie ir kariauja, o 
bando svetimomis rankomis 
siimti iš ugnies sap kaštanų

Susiprask!

ne 
iš-

Jaunime! Tu stovi ant aug- 
što kalno, nuo kurio aplink vis-

Matai, kaip pro tave smarki

Bet toj ^Hnusi
tėj, ar tau mintin neateina, kad

Ko-

but, nepažįsti jo?
Atmeni? Tik vakar buvai 

Lietuvoj. Tik vakar tave moti
na, ant rankų nešiojo, prie sa
vo plakančios krutinės glaudė. 
Tik vakar tu mažas po medžių

kar prieblandoj su mylima šne
kėjai
kie, kur dabar esi? Kokie vėjai 
čia tave atnešė!? Paimk veid
rodį, pažiūrėk, o pamatysi...

Tu matai vienoj pusėj netoli

O pažiurę-

ir gražus medžiai puošia ir po 
kurį linksmus, šilkais ir deiman
tais pasipuošę žmonės vaikščio
ja. Matai, kaip po keruotų me
džių stovi' blizganti skobniai, o 
ant jų pristatyta įvairių gar
džių valgių. Didėliais pilvais 
žmonės aksomo krėsluose atsi
lošę vynų ir šampanų^geria, gi 
apie juos dešimt tarnų balto
mis priejuostėmis, galvas nu
lenkė bėgioja...11 Matai tų rudų 
šunyti, kuris ant jųjų stalo kam-

go...
Antroj pusėj kalno, wtu girdi, 

kaip kaukia dirbtuvių švilpynės 
ir pekliškai dunda mašinos. 
Tu į anų pusę žiūrėdamas nema
tai židrios erdvės, nei mirgan
čių saulės spindulių, kurie lik 
savo malonybe visa gamtų gai
vina ir linksmina... Tu jų ne
matai? ’Ne! Tu ten tik matai 
juodų smirdančių durnų debe
sis, kurie plačiabJaiko apsklei-
dę dangų ir nepraleidžia m i- 
žiauriu saules spindulio.

Matai augštus dirbtuvių mū
rus, o apie juos taukiai susispie
tę stoyi mažos apsmilkusios 
grįteles- Mažais, durnų apneštais, 
langais. O jųjų viduj bakteri
jų karalijos viešpatauja.

Helmar» puikiausias **■'*•'
Rymietis is jų visų
Daugiausia visi žino apie 

šį “Old Roman”
Vienas pakelis daugiausia pada

ro Helmar’o rūkytojus—it už tai 
yra priežastis.

Helmar yra geresni cigaretai, 
kadangi daugiausia vyrų ruko, ne
paisant kainos — kadangi jie yra 
padaryti iš tyro turkiško tabako, 
sudėto j daiktų teisingai.

švelniausius tabakas eiga r etanus—Turkiškas.
Geriausias tabakas cigaretams—Turkiškas.

Drauge, jeigu užsirūkysite sykį, 
* jus rūkysite visuomet, z-

Quality Superb

Matai, kaip maži vaikeliai to
se grintclėse pusniuogi ir alka
ni, sų ašaromis ratjda ir mri- 
dzin: “mama duonos, mam i v^ii 
gyti.’’ Bet kas tuos laibus ir 
gailius balselius girdi? Kas jų 
klauso? Tik .keturios, npipriė
jusios kambario sienos šaiposi 
iš to Iftibo balselio.* Kas? Ar 
ji, kuri apiplyšus po grjčių 1 ė* 
gfoja, nėra j^ų gimdytoja-moti- 
na? Ar ji jau užmiršo visus 
praleistus skausmus?... Ar jau 
pas jų meilės nebeliko?. .

Tu matai, kaip darbininkai 
sulenkę, susmilkę, sudžiūvu
siais veidais, indubusiomis .aki
mis slenka diena iš dienos pas
kui vienas kita ir... *

Matai kaip našlaitė su kūdi
kiu ant rankų rauda ir keikia sa-* 
vo žiaurų likimų. Ir kaip ji ne
rasdama geresnio išėjimo eina 
ir pasiskandina ežere, kuris mei
liai jų priglaudžia... Ir jiačia- 
me žydėjime ji dingsta. Ding
sta amžinai,.. »

Matai, kaip paleistuvysčių na
muose tūkstančiai našlaičių pū
va. .Matai, kaip žmonių krau
jo ir ašarų upeliai teka. Matai, 

‘Kaip žmonių kunus varnai ir a- 
rai po laukus nešioja.

Matai, kaip darbininkų, prie 
dirbtuvės policislo kulka perve
ria, o moteris su vaikais aša
rose plusta...

Ir daug, daug dar tu matai... 
Bet kodėl tu stovi rankas nu
leidęs? Kas tau? Ar tu esi be- 
jauslis? Ar neturi širdies, ku
ri galėtų pajausti? Ko tu tyli? 
Jaunime! Juk tavo rankose vi
sas pasaulis. Tu jį ant savo ran
kų nešioju bet tu...

C5

'M

Ar tau nemeiliau butų žiūrė
ti, jei vietoj žmonių kraujo, te
kėtų tyraus vandens upriiai, n 
vietoj vaitojimo ir ^išarų — 
meiles ir džiaugsmo žodeliai 
skambėtų ir saulės spinduliai ly
giai del visų spindėtų? O vieloj, 
keiksmo, meile viešpatauk^?..

Susiprask! Atbusk! Pakelk 
savo milžiniškas rankas. Pa
imk pasaulio vadeles į savo min
kąs ir pasuk jį į tąjį kelią, ant 
kurio meiles angelai giesmeles 
gieda, o gėlės aromatiškus kvąp- 
snius leidžia.•.

Tik pirmųja minute naudokis, 
nes tavo gyvenimas tūkstantį 
karių greičiau lekia, negu toji 
smarki viesulą... » Tulelis.

A. B.

SKIRTUMAS TARP DVL 
KOJO IR KETURKOJO

DARBININKO.

, .(Tąsa)

Kūniško subudavojimo 
Skirtumas.

Jau nekalbant apie tai, kad 
mokslas pripažįsta, jogei žmo 
gus yra išsivystęs iš tos pačios 
gyvulių veisles, kaip ir ketur
kojai gyvūnai, l>ei nurodo, kad 
kimo sudėjimas ir kraujas žmo
gaus >rra tolygus gyvulių kūno 
sudėjimui ir kraujui, • užten
ka ir tokio’ sulyginimo, koki 
mes savo mintimis galime per* 
sista tyli, arba paprastomis aki
mis žiūrėdami galime atskirti. 
Kūno išvaizda visai mažai kuo 
skiriasi (čia nekalbama kad vi-

•^1
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sai nesiskiria, kadangi ir žmo
nių veislė skiriasi viena nuo ki-

skirtingose aplinkybėse

ant paskutinių kojų, kurios taip

kuriomis priešistoriškas žmogus

nes.
zuo-
i iš-

mane ir tarė, 
drauge, aš savo 
baigiau.” Oh!

gyveni-

Aš taipgi mačiau popiečio dir
btuvėje, kaip jaunas vaikinas 
neteko abiejų rankų. Tai gy
venimo milžinas krito ant griū

kos, kurios labiausia jį 
ė nuo keturkojo darbiniu** 
liko sumaltos. Ir kuomet

kit! Dar sušuko širdį verian
čiu balsu 
m as 
m a. c

duo apsėmė jo kojas. O! Bai- , 
sus paveikslas! kuomet iš jo Paprastas Pakalbėjimas

Apie Amerikoniškus
Laikrodėlius

NGERSOLL išdirbo daugiau laikrodė-

jus j krūvų—50 milionų išviso.
Tas jums rodo, kad Ingersoll supranta, 

ko Amerikos žmones nori.
Žmonės reikalauja Waterbury, nes jis 

parankus ir tikrai laikų rodo, taipgi stip
rumu atstoja visus brangius laikrodėlius. 
Su visomis tomis ypatybėmis, jo kaina 
tiktai $3.00.

nelabai.

maciau,

mano

a r-
keturkojų tarpo, lai savo riiin-

čiai, laikas nuo -laiko pradeda 
užreikšti, jogei ir keturkojis

siera su

ziausis
protų, nors ne tiek

darbininkai tūri nevienodų pro-
virė. O jo žmona paliko su pen
ketą mažų vaikučių. Verkimas, 
šauksmas nesvietiškais balsais

žiaų. luos mes mie
sime badu!

Q TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA V)
Š5 LIETUVIŠKA O

APTIEKA
o Butahan recepto, nu dldilaaaia atyda, H 
M aeilurlnt, ar tie receptai Lletuvo* ar M 
rj Amerikoa daktarų. Tai vienatini lie- M 
Q tuviika aptieka Bostone ir Maaaachn- M 
M aetta valatijoj. Gydnolig galit aaot ko- 
fj kioa tik pasaulyj yra Vartojamos. Ga- rj 
Xi lit reikalaut per laitkua, • ai priaig- M 
rž siu per express H

$ K. Sidlaixslcis 0
w Aptlekorina ir aavininlfaa M 
M SOUTH BOSTON, MASS. H

ženklas Bankus SaugtuMb
Chicago Clearing Hons<

Narystė.
B a n k o s, p r i k 1 a u s a n či os 

cagos Clearing Bouse yra 
sargia priežiūra. Laikas

prie 
po j 
nuo

revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo, 
si pinigai yra suskaitomi, noto-s, 
dai, mortgage! ir kitos 
žiurinimos ir patikrin 
kituos bankuose patikrinti 
ištirtos. Tiktai tikra a 
tė gali but knygose pa

j u gyvunu. 
dūksta, ka

O kur-gi tuk

kas nenoromis turės nusilenkti 
prieš keturkojį ir persiprašyti,

rykšte. Ar-gi praslinksiu nors 
viena diena per šimtus metų, 
kurioje tūkstančiai dvikojų dar-

MACBETH I

kad per taip ilgus šimtmečius 
šmeižė jį vadindamas bepro
čiu.

Taip senai, kaip kalba egzis-
kasykloje atsitiko nelaimė ir 
užbėrė kelis dešimts darbininkų.

didžiuotis savo pirm myne, nors 
ir pas keturkojus darbininkus 
randasi kalba, bet nėra vilties,

po vienų, bet krūvomis, šeimy
nos palikusios be maitintojų, ne-

žmogus.

atsiskirdamas nuo ketirrko- dvikojo darbininko mėsagaliai

ti jų. Juk ir be kalbos žmogus čiųjų atsidusimai,

Ir kiek tenai jų žuvo?
kT

tančiai, bet milionai. Kili milio-

Turi visus jausmus, bet

tuksiančiai neturi darbo, badau-
ne tiesa.

Kaip vieno darbininko, 
kito, gyvenimo ilgumų 
gyvenimo aplinkybės.

aukomis
nustato
Tolinus

aplinkybės.

priklauso
iiio aplinkybių. Aplinkybės pa- 
laro gyveninių linksmu, lai- 
ningu ir vertiųgyventi. Tuopa-.

tį ir gyvenimo aplmky- 
užtikrintas esu, kad nė

ziųogaus gyvenimų, padaro jį 
skurdo ir nuliūdimo dievaičiu.

geriau būti miškiniu žvėrimi, 
šaknimis ir augmenimis mai
tintis ne kad būti vienu iš dvi-

taip yra? Mes visuomet klau
sėme, klausiame ir klausime,

dirbtuvėse geleži 
vanduo, o būrys persi tikrinus, nėra,

Nėra čia musų
kę, saugodamiesi, kad neapsi
piltų. Drabužiai ant kūno, ro
dosi, kad niekuomet .nebuvo iš

po lietaus, vėjui papūtus, rasa

kojo darbininko. Aš taipgi ma
čiau, kaip vienas bėgo, neŠda- 
ipas verdantį geležį, — krito 
ant žemės ir tas geležinis van-

bių, kokios pilnai atsakytų gy
venimo siekiams, bet būtinai tu
rime perkratinėti, kokios jos 
yra. / *

. Jeigu paimsime dvikojo dar
bininko gyyeniipp aplinkybes 
nuo pat kūdikystes, ųies rasime,

jau jis yra apsiauptas žiaurio
mis aplinkybėmis. Bemokslė 
motina negali tinkamai jį iš
auklėti. Man teko matyti, kaip 
viena motina, skurdžiaus darbi
ninko žmona, turėdama šešios 
kūdikius, susilaukė septinto. 
Tie nieko nekalti kūdikiai, vaik-

mei lauke niekuomet nepripa- 
žintumei, kad dvikojės darbi
ninkės motinos kūdikis. Bet jis, 
tos motinos kūdikis, kurį vadi
name “žmogus”. Savo ausimis

kūdikių neima. (Ir beveik visi

auga tokiose aplinkybėse- Kū
dikis nepaspėjo nuo lopšio atsi-

kali) ont skaistaus veidelio sun
kios gyvenimo aplinkybės už
deda savo/ antspaudų. Sulau

ti žiaurų gyveninių, kuris ateis, 
« * • * ‘

nes jų troškimas -

paramos. Ir šiai dvikojis dar
bininkas žengia į gyvenimų,,

supratimo apie savo gyvenimų. 
Ir kuom gi tuomet skiriasi tok
sai darbininkas nuo laukinio 
gyvūno — užaugęs skurde, be

PRANEŠIMAS.

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos 1-mos kuopos nie

Nariai ir narės malonėkite 
susirinkti, nes turime x svarbių

Tarp kitko bus rinkimai deles 
galų į Jaunų Socialistų susiva- 
žiavima. kuris ivvks oennžės 1

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Bal, 12. 1917. 
žemiau paduodamos * produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery......................... 45

Oleo margarinas:—
Stalui ...............
Kepimui ..........

Kiaušiniai:—

Maišyti 
Check ... 
Purvinokai

M

Tvylos ............... ..
Daisies ..........r.....
Young American . 
Longhorns .............
šveicariškas...........
Limburger .............
Brick .....................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui .
Vištos .....................

' Viščiukai .................
Antis....................... .
Žąsjs ........................

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui! 
Vištos .....................
Antis ...,.... ♦...... 
žąsis

44 %

39—41
32—33%

22—24
16—18

. 35—36
. 32—32%
. 31—31.%

. 29—32

. 27—28
. 29—30

22%
23%

... 23% 
30—34

25
... 21%

20 
22%

21—23
13—16

24—“25 
23—25 
13-23 
15—19 e

Du iš 18
Modelių

Pasiklausk
t *

Pardavėjų

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

'90—-100 svarų ”
150—145 sv.; kaul.

Jautiena
Ribs, (svarui)
Loins

■ ' Rounds
Chucks

No.l
.22
.27

.15 ’

.13

WATERBURY

Plain Dial $3
PLAIN DIAL $3

Akmenuotas, su ki
tų brangių, laikro
dėlių ypatybėmis 
kaip geras varpstis, 
šriubeliai ir tt. Gva 
rantuotas.

Radiolite $4 
RADIOLITE $4 

Rodo laiką patam
syje. Rodyklė ir 
numeriai žėri su 
radiumu. Laiko il
giau kaip 10 metų.

Tragedija

penkiuose aktuose.

Parašyta
William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

> (eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras-
ties kiekvieno scenos

No.2
> .21

22

15%—16% 
16%-r17% 
17i/2_j18%

12 %—15
No.3

.13 

.15 

.12%

.13 

.11
14 
12

Bulves, bušelis...................2.75—3.00
Saldžiosios, gurbas .. 2.00—2.75

Daržoves:—
Barščiai, statinė .... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintinė .... 
Agurkai, dėžė ...........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų 
žal. pipirai* pintinė .. 
Ridikėliai, ’statinė . 
špinatai, statinė .;
Tomėtės, pintinė . t *. 
Grieščiai, ątatiilė .... 
Morkos, statinė .....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .;. . 
Citrinai, dėžė ..........
Ananasai, gurbas .... 
Žemuogės, kvorta ...

Cukrus, už 100 sv.:-r-
Piaustyats II. and E. 
Standard can c, smulkus 
Burokų, smulkus , ....

Vasarių kviečių

Kalafiorai, dėžė

Prastosios rųšics
Žiemkenčių kviečių

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

Motiejukų No 2 .... 16.50—17.50 
Mot. No. 3 maišytas .. 14.50—15.50

Dobilų, suig rųšics ..15.50—17.50
Prėrėjų, sulig rųšics 14.00—47.00

‘Packing ............................ 7.50—8.50
Šiaudai, ruginiai *........ 10,00—40.50
. Kvietiniai ....................... 7.50—8.50

Avižiniai.......................... r 7.50—8.50

mylėtojo knygynėlyje, j 
Galima gauti “Naujie- g 
nų.” Administracijoje. I 
Kaina apdaruose 75c, be I
apdarų — 50c.
. . 1840 S. Halsted St.,

4.50— 6.00 
4.00—4.50 
2.00—4.00 
2.75—3.00 
3.00—3:50
7.50— 9.00 
4.00—7.00 
3.00—7.00 
4.00—7.50 
3.00—4.50 
4.00—0.00
4.00—5.00

.. 3.00—6 50
Jį f 3.0(1 —4 50 

2.50—1.50 
( 25—4.00 

. . 3,00—5.00 
.20—.30

. .9.78
8.7(1
8.50

. ... 11.50 
... 10.60 
.... 10.40
1.25— 2.00 
..... 9.60
6.25— 6.75

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

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

Gyvulių turgus
CllICAGOj^baJ; 12. Gyvulių atga

benta šiaip:
Galvijų .

. . 9.50
. 8.90

Paduodamos kainos:
Galvijai:

. 6,000
. . 2,000
. 18,000

15,000

11L.25—13.45 
Kiek menkesnis 9.90—11.35 
Mituliai ............ .. 11.00—12.85
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.50 
Veršiai, panaktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00—10.25 
Buliai  ..................... 8.00—40.00

Kiaules:—
Sunkios (250-400 sv.) 
Vidut. 200-250 ..........
Lengvesnės ..............

16.25—16.50
16.20—16.45
15.80—16.40
11.50—14.00

Avjs:—
Mitulės ....
Senes, geros
Avinai, geri

12.00-^-14.00 
10.00—12.00 
11.00—12.50 
14,50—15.50

Gyvulių rinka kitur- ’
Balandžio 12, j sekamas vyriausias 

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

3,000 
4,000 

. 1,300 
1,800 

800 
2,800

Omaha .

South St. 
Pittsburgh 
Buffalo’. .

Paul

100
VAI

6,000 
10,000 

7,500 
8,000 
4,500, 
3,600 
2,000 
2,000

5,000
9,000

900
2,000

500
100
500

1,000

Didžiausias šios die-Į
1 nos klausimas yra

Socializmas

gMlIl'lilWlllllllllUKi

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte^ 
resuojasi. O kas 
gi jais Besiintere
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk

aitai nieko nežino 
jf

ir nieko nenorrži- 
noti.

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

Komai ... .v.................
Kviečiai .L..................
Rugiai ............... .............
Miežiai ........... . ..............
Avižos .............................

■ I- *?< ■■, Azf■ **'%.■ ŠIE N A S
Motieiųk'ų, geri austys 19.00—20 00
Motiejukų No. ;1 .... 18.00—19.00

1.35—1.45
2.20— 2.30
1.80—1.84
1.20— 1.40
68—70%

nedaleidžiamos. Jeigu banka 
ja savo Clearing Bouse 
yra ženklas, jos abejotino 

Tiktai tvirčiausios ir 
bankos gali but Clearing 
ria i s.

The Chicago Clearing 
žiūros užmanymas tapo 
pirm dešimt meti^, ir nuo to 
nei viena Clearing Bouse 

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

The American State Bank 
so prie Chicanos Clearing 
ra po jos priežiūra, 
teisėmi ir išduoda penkias 
skaitąs į metus.

Ji taipgi yra po valstijos 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ig 
kas metą išduoda penkias pilna* a&* 
skaitąs Bankinei Valdybai nif-ą^Į 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje 
išmokami ant kiekvieno pariūMB* 
vimo.

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

Šis bankas yra atsakančiau*!* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

) si ori*

Hemą*

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANKr 

Kampas Blue Island Ave., LasMdbt |K 
18-tos gatvių.

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

Vyrišky Drapanų Bargmi
Nwuji? nrallmli, durvli 

kvmo snilni ii overkolui, verta* 
!*>30 iki |5(), dubu) i»»r»i(hio4* »* 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryli |*lavj nuo 91* 
$35 siutai ir over 
18 dolerių.

Pilnas paslrinklm«f k*LUw h—t1 
tų overkotų.
.. Visai mažai vartoti siutai 
koats ,vertės nuo $25 iki 
$5 it aukščiau. Kelnės nuo 
M.50. Vaikinami liulai nwe 
iki

Atdara kasrileną, nedėJiomb la 
karai*.

K G O * D O N y
141* R Haitis 81,. ChieajHi.

m w
nuo I7M

TURĖKITE

Jų* gulite juos lineli. KiekviHMM 
gnb juos liučli. <Q.» iki I2M4ML

Moters ar merginos, ar vHif 
uavjenios, senos ;n jaune* 
Mes skoliname del Stockjr«r4t

ležinkeh’o klerkams ir tt.

minutes.

landas.
Mes taipgi suteikiame pi 

ant pianų, sankrovos 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių i) bile I.Hų i)/1il<i iiiinu 
nepaisome ką jus turite ar 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musų mokestis ra 
šia mieste. Tas yra delk 
turite veikti su mumis. Mes

manymu, patirti, kad mes 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

Kumpas 47-tos gtx

!. alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
I tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.
| Bet kad sveikai apie socializmų, tą didžiausį vi- 

suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei-
> kia jis suprasti. . Reikia apie jį pasiskaityti.
j Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci- 
! alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
I MIN1TES BLAIVUMAS. 'Tai mohsline hnyga, bet 
j parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
j gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
J ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.
I '■ Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, 
i Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
j raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- 
. ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė- 
I liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
j 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- 
1 binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
i apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00, 
g *
j Pinigus siųskite adresu:

1840 S. Halsted St Chicago, Ill

MOKYKIS SB 1 MOlERliMDtt 
KUBUS.

Išmokiname piešimo,

khk vienui m, kuri iUiro«MMkr 
Vrlando* dieną »rl>a vrMmMM 
del ]u*y parauk u mo. UI MR 
išinoklnainc jii* alui .vSmMM* 

i ilrubužiua.
DRESS MAKING

1850 Welh ratvlv
BAKA PATEK, MOKYWM*

tt JOSEPH C. WOLOR
• 1.1 ETŲ VI* ADVOI1TA1

Te). Oenira) Atdarai f
cinke, k oi vergo ir aubatea vaAaMH* 
• Iki B va) vakaro, p* naaasadal 
1M« MILWAUKEE ATMs CWaaMI 

Tel HornWMt W.

Talephone Humboldt IMS

M. SAHUD M. B
OFI8 MihraukM A



(cHICAQOS ŽINIOS

ARBATA

ŽADA PAKELTI ALGAS

PASEKMINGIAntra, jie pasakys jums kur eiti del

HART SCHAFFNER and MARX

SIUTAI VYRAMS ir VAIKINAMS

bile stalius arba dydžio.

AKINIŲ

BACH BROS
V Y R A IiJIL JI XhK t«wL

DARBAS Aktišerka

SPECIALISTAS

ILE kuri šių priežasčių bus ganėtinai gera 
bet kurgi kitur jus rasite tas pat priežastis ‘i

IMI
151©

IMI
HM

ir kitų gerai pasiutų, visų vilnonių apredalų 
Trečia kainos yra teisingos.

Stockyarduose kares 
stovis.

WMHT 0ID» 
Milwaukee A v. 
Milwaukee A v. 
Milwaukee Av. 

W. MadUon HL 
W’» Madleon Rt»

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

BIOS B«. Babtai
Drova? 7179

V 11 iiryto
/ Skaitykite ir Platinkite 

j i e n a s”

Areštuota keturi darbininkai 
Pollak Steel Company, South 
Chicagoj. Nužiūrėti suokalbyj 
išspro

STREIKAS! NEBŪKITE 
SKEBAIS,

ši sankrova yra ge
rai aprūpinta teisin
gos rųšies drabužiais 
del vaikų už teisingų 
kainų. ■ Pavasarinės 
stail.es pinch belt back 
ir kitokios, visi su 2- 
m porom kelnių, po —

REAL ESTATE OFISAS
751 W. 35-ta Gatve, 

Netoli Ilalstcd.

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

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI
Vodeviliaus Permaina: 

Panedėlyj, Ketverge ir Subato) 
Paprastomis dienomis pirmai florai 

10c, Balkonas 5c.
Subatos vakarais ir nėdėllomis pir

mas floras 15c, Balkonas 10c.
BALSTED Ir 12-ra GATVK

idėjų; pinch back ir 
l abiejų pusių susige- 

del jaunų vyrų ir daugiau konservatyvus

PROPAGANDOS MOKYKLOS 
Susirinkimas.

DEL SEKAMU PRIEŽASČIŲ:
Visųpirma, jie parodo jums teisingas štai 

les visuose sezonuose:

on KoJvgijų; HrhI prnk- 
BoHphidčge ir 

Panek m i n gal pMtarnau- 
i. Pžfhkij duodu rods 
moterimi* ir mergi- 

Bnghikai, ra-

Neduos štiubo norintiems 
išsisukti nuo kariuomenes.

E. J. Randall, St. Barnabas 
metodistų bažnyčios kunigas už- 
reiškė, kad jisai neduosjųs šliu- 
bo ne vienam jaunam vyrui, ku
ris veda tikslu išsisukti nuo sto
jimo kariuomenėn. Keletas ki
tų kunigų užreiške panašiai.

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

Mes turime giriau- 
sias skrybėles. Musų 
speciališkumas yra

115-ta gatvė ir Michigan Ave.
Namas Hart Schaffnerio and Marx

Puikių Apredalų
Florsheim Čeverykai Stetson Skrybėlės

“Stetson” skrybėles. 
Ateikit pažiūrėt nau
jausių stailių
t Mes gerai speciali- 
zuojamčs išeiginiais 
ir darbiniais čevery- 
Icais del vyrų. Mes e- 
same vieninteliai a- 
gentai “Florsheim” 
čeverykų. Taipgi pui
ki eilė vaikams Čeve- 
rykų.

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, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojy, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skyliraas, dusulis, spuogai, ru
di plemai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės? 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, 'jys reikalaujate' 
gydymo. , >

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite

PIRMA NEGU PIRKSI (ĮAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S Halsted SE. Chicptfo, 11

Edvv. Healy, sūnūs policijos 
kapitono Healy pasiųsta pataisos 
nanuiosna 1 metams už auto
mobilių vogimų.

Augštos rųšies teisingos stailės siutai del 
vartojimo' visokio amžiaus ir miery, viršijan
čios stailę be nžmatingų idėjų; pinch back ir 
belt back, ant vienos -a 
mi, ■ ' ’ 
stailės dcl senesnių vyrų. Viši vilnoniai rubai po 

$15 $18 $21 $22.50 $25

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias Apredalų 
ir čeverykų Namas

Mus Apgarsinimai Verti
Studijavimo

Reikalauja aštresnės kruta- 
myjy paveikslų cenzūros.

John W. Eccker padavė moky 
klų tarybai rezoliucijų, kurioje 
reikalaujama, kad butų daug aš
tresne cenzūra statomų kruta
mu jų paveikslų teatruose veika
lų, negu kad dabar yra. Rezo
liucija priimta 14 balsų prieš.12.

Tel. Drover 7143

Dr. C. Z. Vežei is 
umvn ieutiit*

Copyright Makt Bvliattner A

Ptariotingos moters 
reiklauja priverstino 
kareiviavimo.

Turtingosios Chicagos moters 
/pradėjo bombarduoti Wahsing- 

tono kongres manus laiškais ir 
> telegramomis, reikalaudamos 

įvedimo Šioje šalyje visuotino 
kareiviavimo. Suprantama, pi-

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 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme" vyrišky Il
gy, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

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

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

DR. SCHNEIDER, • *
4553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Šiandie Rashinskio svetainėje 
"įvyks propagandos Mokyklos 
Miarių sūsirinkimas, Pabaigus 
inokslo^ezonų, dabar reikia ap- 
svarstyti, kada atnaujint Moky

klos daflbų.'ir taip-pat kitus rei
kalus. VPradžia lygiai 8 vai. va
karo. '•

Illinois Steel Co. South Works 
žada pakelti algas darbininkams 
pradedant gegužes 1 diena. Ko
mpanija Žada pakelti algas dar- 
bįuinkams 10 nuošimčių, nors 
<larbiuinkai da to nereikalavo. 
Mat mūšų ponai turi labai gerų 
širdį, kuoet turi labai daug da
rbų irjrijo, kad darbininkai ne- 
imsf. t°kiu laiku jiems
<ra pajėgiausia sustreikuoti ir 
pareikalauti pakėlimo algų ne 
dešimčia, bet kokia dvidešimčia 
nuošimčių.

kalbamoji kompanija 
algų kaiknrlų skyrių 
kains. Toliau,. vėl th 
girdėju^Xu3*£r juos laukia prie
das. B^Lkaip seredej paėmė už
mokėsiu ir pamate, kad priedo 
nėra, tai ir nusitarė priversti 
kompanijų pakelti alga.

Darbų metė visi to skyriaus 
darbininkai. Jų reikalavimas: 

Jpridėti po 25 centus dienoj kie- 
‘ kVienam darbininkui.

Lietuyiai darbininkai turi ži
noti, kad minėtoj kompanijoje 
paskelbta streikas ir kad jei jie 
nusisamdys dirbti ten, tai dirbs 
skebų darbų. Streikininkas.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS te 

OFISAS
TeL

VALANDOS:
2—h po ptecų; T-v wdMur*.

GYVENIMAS: >S41
Tel. Yarda 5B7.

500 žmonių mokina 
ant oficierių.

Paskelbta, kad ateinančia sa 
vaitę bus pradėta visoj šalyj mo 
kinimas kariško amalo tu žino iw>
niy, iš kurių manoma padaryt 
atsargos pulkų oticierius. (’.hi 
cagoj ujų^jnama apie 500 alsar 
gos ofįcierių.

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiŠkas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
naus kirpimo-design in g ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jys 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jys esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti mūšy mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciallškai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jusy 
mierą
iš bile mady knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

IvlAŠTEB DESIGNING SCHOOL 
♦ kF. Kasnicka, principalas.

416-417 Prieš City Hall.

Seredoj, balandžio 11 d., 1 v 
>o piet, sustreikavo šimtas si 
iršum dubininkų, dirbusių Wil 
on Company karšapese 
andasi ant 41

Seredoje 591 apsivedimo lais- 
nis išduota Chicagoj. Karei
viams, kurie teismo rūmuose 
prikablinėjo vedančiuosius sto
ti armijon, taipjau pavyko. 15 
žmonių sutiko įstoti kariuome
nėn.

Ne vien Chicagoj taip smar
kiai sukruto vesti. Tas pats de* 
dsai ir kitose vietose.

kareiviavimo, privalo siųsti rei
kalavimus kongresui, kad jisai 
nebandytų to daryti-

Iškilmingas vakaras atsibus 
balandžio 15 d. Alijošiaus svet., 

^kampas 4G ir Wood gat.
Šį vakarų rungia draugystė 

4<Lietuva” ir visas pelnas skiria
mas badaujantiems lietuviams 
Europoje, Salė atsidarfo 5 va L, 
p lošimas prasidės lygiai G vai.

Visus kviečia atsilankyti — 
Komitetas.

Areštuotas tūlas Andrew Ro 
henbergt'T, Sadie ir Cycle kliulx 
tarnautojas, virėjas. Jis yri 
kaltinamas tuo, kad tarnauju! 
vokiečiams šnipu.

Bniguni Ah iiHrrij 
tikav uni IN rinny h anijon 
PhiJadeJplii joj. 
j n prie gimdyme 
viaohioiHo ligone 
nomn. Kalbu bei u viską i 
niskai, lenkiškai ir ala^okiškal

Neišduoda paslapties.
Keletas dienų atgal rasta lavo

nas merginos, matyt, nudurtos 
prie 31 ir Cottage Grove gatvių. 
Sųryšyj su tuom policija pas
kelbė turinti akį ant kokio tai 
įžymaus Chicagos gyventojo. Ir 
kadangi jis yra įžymus, tai poli
cija jo vardo neišduoda, laiko 
paslaptyj. Tuo tarpu kas tai 
pranešė policijai apie vienų 
stockyardų darbininkų. Jo va
rdų (I lolschelaker, 218 E. 41 
str.) policija tuojaus išdavė, 
nors taipgi neturi paliudijimo jo 
kaltumo. Kaip tai gera būti 
įžymiu žmogum. Net policija, 
ir toji, rūpinasi, kad' nesutepus

NOKT* Mltek
W. DtrteUa 

7H W. North At 
r Mt ) A V
kiii A v
»<)» N. OUrt

kurios 
tarpe Wood 

Dauguma di- 
bo minėtoj dirbtuvėj lenku, 
ietuvių, paskui — 
/okų ir kitų.

Streiko priežastis — tai kom
panijoj atsisakymas pakelti 
mokeįti^ Mat kiek laiko atgal 

pridėjo 
darbinin- 
rbininTuii

Chicagos policijos viršinin- 
ksa ir detektyvai įieško išsijuo
sę žomgaus, kurs pakabino vo
kiečių kaizerio paveiksiu Rogers 
Park policijos stoty j, Kolia kas 
nieko nesurado.

Patirta, kad nežinia kur din-; 
go turėjęs Peoples Gas budinke 
ofisų tūlas -Alvo vou AlvensltN 
ben buvęs vokiečių armijos ofi 
cierius. Nužiūrima, kad jis tar
navo Vokietijai šnipu.

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 80c M

SVIESTAS
Geriausios

im.tonoiR, gi*.
f>wrkte, UOgU n Į f 
itur Jum J i 
lit gauti ..

Dar Vienas
Pagerinimas

šitas ofisas tapo uždėtas su tįks- 
I lu padaryti jį pilnai naudingu žmo

nėms. Geras real estate ofisas turi 
turėti daug gėry pųsiy. Svarbiausia 
real estate ofiso ^geroji pusė” yra

geras vardas. Turi būti žinomas 
kaipo įstaiga, kurioje niekas nebu
vo nusuktas ir taipgi, kad vedėjai to 
biznio supranta savo užduotis ir tu
ri užtektinai patyrimo.

Turint gražy ofisą, puikią užve
dus jame tvarką, vadovaujant žmo
nėms, kurie netik turi aukštą moks
lą, bet ir patyrimą kaip ir gerą var
dą,-čia vis da stokavo gero tiesy 
skyriaus. Mes jautėme, kad be ga
baus, sąžiniško, darbštaus, rūpestin
go, patyrusio o neperbrangaus advo
kato prie ofiso musų proga būti tik
rai naudingais inusy žmonėms bus 
apriibėžiuota.

Tas advokatas tapo surastas.
Mums labai yya malonu pranešti, 

jog ant musu užkvietimo advokatas 
N. W. Campbell lankysis musų ofi
se kiekvieną Utarninką vakare nuo 
6 iki 9 valandai. Suteiks rodąs ir 
ims keisus. PATARIMUS DUOS
VELTUI.

Advokatas Campbell, nors nėra 
senas žmogus, bet jau turi 30 mėty 
patyrimo teismuose. Jisai yra pla
čiai žinomas kaipo vienas iš gabių- 
jy Chicagos advokatų. Lietuviai, 
kurie turėjo reikalus su Advokatu 
Campbell, jį labai gerbia. ,

Advokatas Campbell taipgi bus o- 
ficialis Advokatas šio ofiso. Jisai 
atliks šiame ofise tiesų dalį: jisai 
peržiūri abstraktus, ir abelnai veiks 
kaipo tiesų patarėjas ir atstovas, šio 
ofiso,

422 S. State Street, CHICAGO, ILL.
PrieS Siegel Cooper and Co.

PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien ryto IRI 8 vai. vakaro. NedSĮJomte 

nuo 10 ryto iki 2 vai. po piety

RYŽIAI
fųfcjo*, JO# 
-t4«r

REIKALAUJI
Jeigu kenti g alvo# ak audė ji r _
Jeigu nuolatos Tau ašaroti krinta H aki®,
Jeigu Tau skauda aky»,
Jeigu z akai! ant raides aualbėga | knaviĮ* < •,, . . s ,
Jeigu spauda rodoni Tau dviguba, -
Jeigu turi uždegimą aki%
Jedgu tau skauda akya ahaifanf arba pakari

.reikalingas
Duokite apMurėti savo aki 
tyrimo M v. Vaitekaus parapi, 
akiniai padaromi belaukiant

JOHN J., SIYl'ET'A-N/X
Alki us O j>e t J n H st a «
TRMYKIT MANO UŽRAKA, a

A. Bulotos prakalbos.
A. Bulota, grįžtantis dabar 

Rusijon, apsistos Chicagoj ir 
laikys prakalbas paskutinį kar
tų chicagiečiains. Jis kalbės a- 
pie Rusijos revoliucijų. Prakal
bų vieta —- Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI. Dainuos be to p-ni 
Gugienč, skambins pianu p-ni 
Bulotienė, dianuos p.,Jakutis.

<„i*r
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ypatingai tie, kurie 
gydytča kur nors be 
Įgijimo pasekmių

ATEIKITE 
I’.-ih Mime

Ą5 gydau pasekmi
ngai, ir už mažą mo
kesti, vilias privatiš- 
kas ir chroniškas vy
rų ligas, kaip tai:— 
Užnuoilijimij Kraujo; 
Varicocele, Hydroce
le, Stricture, Nustojimę spėkos, Silpny Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Hcmorrhoidus ir visas su
sidedančias Privntiskas Ligas.

Aš vartoju valiausias metodas tokias kaip 
Prof. Ehrlich’o 606 ir 914 Nco-S Alvars an, Go
norrhoea Vaccine ir Rheumatic P-hylacogen, 
kurios užtikrina tikras pasekmes bo pertrau- 

I kimo jus nuo darbo .

^tal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

I
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Pranešimai KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
A. Maželis, Rašt

Melrose Park
Chicago

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

ANT PARDAVIMO
Reikalavimai NAUJIENOS

1840 S. Halsted St

Kaina 15c

Nuosavybes
Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos

Randai

Pajieškojimai

D r. W. YUSZKIEWICZ

J nd

Walter J. žukoyvski

Imperial teatras

Pardavimui

Drover 2413

Chicago,

ticijos, kuriosna draugai malo
nėkite pribūti 9:30 vai. iš ryto, 
nes svetaine nusamdyta tik ligi

JjaL ,15,
Shortzo

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
< ' . ' f .

Knygą parašė garsus publicistas Arthur

j h jum* rali
• Patarimas _ __
ffDOSt nuo lt ryto Dd I vaL vakaro. NodfHeorio *4 18

Skaitykite ir Platinkite 
“Naujienas”

vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokintics įvairių a- 
matu etc.

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

PARSIDUODA mėsos marketas’pi- 
priimsiu mažų įmokėjimą gry- 

likųsius lengvais mė- 
Savininkas 
’ Didelis

E. Chicago, Ind. — LDH). 70 
kp. susirinkimas atsibus balan
džio 15 d, K. Grikšo svetainėje. 
Prieš susirinkimą atsibus repe-

į prezidentus; Irus- 
E. P 
Wal-

REIKALAUJAMA merginų prie a 
bei no darbo.

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

PARSIDUODA štorelis trumpu lai 
ku: cigarų, tobako, kendžių ir 
kių dalykų (lei niokslainės. 
gerai išdirbtas 
davimo priežastis — 
ką namų. A? Li 
1811 So. Union'Ave

nesi vėluoki te į 
lipgi pribukite 
riet, nes lošimas

gi MSI

darni momento svarbumą, Imti 
ite paskirtu laiku. 
Antanas Jasinskas.

dant nuo nedėlios po piety, bal 
15, Imperial Teatre, Madison ii 
Western avė., bus statoma see 
noj “Pretty Baby,” muzikos ko 
mediją, rutėjusi didelio pasiseki 
mo Visur, kur tik buvo statoma

{(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pyi^ 
Muoti tų pačių dienų, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
^“Naujienų” adm.)

REIKALINGA —patyrusi lietuve 
pardavėja į Talmon avė. Store, 
2632 W. 47th' st., kampus Talmon

mc
Kaina —

Inveatykit i Real Estate.
Jeigu jus turite $100 įvesty ti, as 

pamokysiu jus kaip padaryti $25 
savaitę dirbdafnas vakafais arbf 
liuosu laiku. Atsišaukite laišku j 
“Naujienų” ofisų, pažymėdami N108

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje: . .3

REIKALINGAS patyręs janilorius 
Turi but vedęs žmogus ir blaivas.

S. WARSAWSKY,
1311 S. Halsted St., Chicago, Ill

TURIU paaukauti «165 seklyčios 
setų vėliausios ątailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 kras.es už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikslai. firankns, 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vįctrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

Išleido J. Ilgaudas.
TURINYS

Pajieškau pusbrolio Grigorians 
Varnagirio, iš Varnų volost., Boginu 
sodžiaus. 21 metai Amerikoj Girdė
jau gyvenus apie New Yorkų. Kas 
jį žino ar jis pats malonės atsišauki.

Domicėlė Lėtokaite-Norbutienė, 
1437 S. Jefferson St., Chicago, III.

REIKALINGA MERGINŲ į dirb: 
luvęs, patyrimas nereikalingas, $8 į 
savaitę iš pradžios.. Geros (kubo 
sųlygos. '

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

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
šernės fixtures (intaisymai) už pi
gių kainų; du metai tik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
į pusininkus. ' F. Juodis
928 W. 33rd St., Chicago, Ill.

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučėrnė ii 
grosernė su vieno augšto namu 
Nauja lietuvių kolonija. Einu į ki
tų užsiėmimų. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisų N 105. .< .

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

Mykolas Meiris, 
Room 00, Morgan Park, Preparatory 
School, Morgan Park, 111.

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

Kaina 50c.

I
PIRK ‘SAU ▼!««■ Plombavo ji- T 
mui reikmenis tiesiai už ,<who- ♦ 
lesale*1 katilas. Mes parduosi- į 
me visiems. 'T

LEV1NTHAL PLUMBING f

• SUPPLY CO., į

1637 W. Division at., Chicago, T 
Cor. Marshfield A ve. f 
Kalbama lietuviškai. 1

DAKTARAS
Specialistas Iš

Urba be nUiho. Lietuvių apįęlinke- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

„ F.1 Warneke,
951 W. 19tli St,, Chicago, Ill

Prirenka visiem* tinkama* akink**. 
nuoja Ir patarimu* duoda lykai.
7M-88 Milwaukee Ave., arti Ohieaųr* Avė. k-* 
luboe. VALANDOS* Nuo • iiryte iki 
rul. Nediliomi* nuo • llryte iki 1 h

Tel. Haymarket 1414.

Pradžia 7 vai. vakare; uždai) 
ga pasikels 8 vai. va k- šokiai te 
sis iki pirmai vai. nakties.

Kviečia SPLS. Komitetas.

$15 į savaitę. Geros darbo sųlygos 
. Continental Can Co.,

2201 So. Halsted st., Chicago, Ill

PARSIDUODA pigiai vos 8 mene 
sius vartoti 4 kambarių 
Atsišaukite greitu laiku 
tarp 6 ir 8

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

• viso- 
Biznis 

Prieš mokyklų. Par-
- savin ink As per
il wrence,
.,' Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusseserės Liud
vikos Prancylaitės. Paeina iš Kau
no ' gub., Kurtovenu par., (Regis 
Šiaulių pav.). Turiu svarbų reika
lų. Ji pati ar kas jų žino malones 
atsiliepti.

Barbora Mockaitiene, 
3514 Emerald Ave., Chicago, Ill.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSIfiENRJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YNA

Spedaliikal gydo Ilgas pilvo, plaučių, h.kstų ir pūslės, utnuodijii 
liga*, iai&da*. reumatismų, kaIvo* skausmus, skausmus nugaroje, k 
•kaudėjima ir paslaptingas lt?M» Jsigu kiti negalėjo juk* UrydytL 
Persitikrinkite, ka jb jum* rali padairtL Praktikuoja per daugel} 
tūkstančiu* lirom 
. OFISO VAI4_______ _______________________ ________
1HI BLUB ISLAND AVI, U***! If-tM vtrhU Baakea.

Pajieškau Kazimiero Stagniuno iš 
Suvalkų gub., Mariampoles pav., pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. Turiu 
svarbų reikalų. Jis pats ar kas jį ži
no malonės atsiliepti šiuo adresu.'

M. Ališauskienė, , i 
517 E. 17 A ve., Cedar Rapids/' Io.

•Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elrktrilka Dlagnosa ir GydyrnM 
Hpecinlikka medicina nuo 

uftnuodl jimo kraujo
Vandenotfl Medega Slaptom Ligom

2221 8. KEDZIE AVE., 
Netoli 22-ui* gtv.

d., 2 vai. po pietų, .J. Mikahijuno 
svet., 2331 So. Leavitt st. Drau
gai visi malonėkite atvykti, o 
tie ką dar nesugrąžinote, malo
nėkite sugrąžinti.

gi ai
nais pinigais
nesiniais išmokėjimais.
eina į “wholesale biznį
pigumas. Geras biznis.
3001 Wallace St., Chicago

PARSIDUODA — barberne. 
krėslai ir kili visi patogumai 
gera.’ Pardavlmd priežastis 
savininkas. Atsišaukite tuojaus 

E. Jurkauskienė <
2111 Š. Halsted SI., arba
730 W. 21st St., Chicago,

Pajieškau Kazimiero Yoniko, Kau
no g., Raseinių pav., Pajūrio gm», 
Žvengiu parapijos ,Bekavienų sodo.'*. 
Gyvena Chicagoj ant 'fown of Lake. 
Turiu reikalų. Atsišaukite.
J. R., 1618 Rawsorf Avė., ,

South Milwaukee, Wis.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas ,pakinkiai. Parda
vimo priežastis—važiuotu į kitų mic 
stų. J’aipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, Ill.

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

G. Kevish,
1706 So. Halsted St., Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

Rengiama svarbios prakalbos 
petnyčioje, bal. 13 d.„ Frank ir 
James svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare; įžanga dykai. Kal
bės Chicagos miesto ataenna- 
nas socialistas drg. W. Kodri- 
guez angliškai, ir J. Gubavičia—- > 
lietuviškai. Be to dar kalbės 
vietiniai socialistų kandidatai į 
miesto urėdus sekančiai: Peter 
Gitschner 
tisai: J. Dargis, S. Kapla 
Nelson; į miesto teisėjus 
ter Fink; knygyno direktoriai 
Mrs. P. Nelson ir Mrs. S. Kap

RILI KALINGA kriaučių prie mote
riškų drabužių siuvimo. Vyrų arba 
merginų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas ger iems darbininkams. Krei
pkitės į K. P 
1745 S. Halsted St

REIKALINGA merginų užbaigi
mui pamušalo prie jakelų. Pastovus 
darbas. Uždirbti galima nuo $12 
iki $15 į savaitę. Taipgi reikalauja
ma operalorkų prie sejonų. Nuo 
$15 iki $18 į savaitę.

JOE PASK,
1648 Wi Van Burch St., (Chicago, III.

PARSIDUODA—3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga. Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island avė. 744 W. Divi
sion St., 344 W. Chicago, r Ave; 
Chicago, 111. ..

Keistučio kliubiečių ir chic 
giečiu domai. Bal. 15 d. 
vai- išryto Keistučio kliubo di 
mos skyrius laikys generališk 
repeticijas dramos “Jono š 
dis”, Meldažio svetainėje, 22 
23rd Place.

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Gali išpradžios 
uždirbti $8 į savaitę. Už pirmos sa-

PASINAUDOKITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambar ių J'ornišiai. Taippal 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo senai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai, apgyventa apielin- 
kė. 1619 So. Halsted SI., Chicago, IlkBURKE BARBER SCHOOL

612 W. MadiNOM St, Chicago. IB

Valandos: 1—8 po pietų; 7—• vak

PASIRANDAVOJA bučernū su vi
sais inlaisymais ir gyvenama vieta, 
kas nori gali pirkti su namu, arba 
randavoti. Atsišaukite šiuo adresu: 
4100 S. (aunpbell avė. Chicago, Ill.

LIKTUVĮBKA8 AKIŲ GYDYTOJA*
L >u< turi akaudančici* arba allpnaa akta, 
aalva* gktaudėjim*, atailankykita pa* a*aa

Dr. W. Yuszkiewicz
11*5 Milwaukee Ara.

Valandos: Nuo • ryto iki • vakar, 
Nedėllomia nuo • rrto iki 1 po »la*r

gi drg. A. Bružas, nurodinėdam
as, kaip galima išrinkti Socialis
tų Partijos kandidatą į miesto 
tarybą.

Balsavimo diena bal. 17, lai- 
lietuviai piliečiai, atjaus-

Nnrlal Coolo County Real Estate Tarybos
A. PETKATIS & CO.

Reni Estate Ofisas
Paskolina piijtaus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir farmas.
Ap/t^mloja flirtą nuo ugnies- 

PerfciuH apstraktus, padalo popiera*
NOTARY PUBLIC

.751 W,? 8^ta.wtv8
kampa* Halsted

PARSIDUODA —pigiai grosernė. 
Verta- $750, parsiduos už $500 del 
pasitraukimo iš biznio. Butų gera 
viela ■ bučernei ir grosernei :trba 
smulkmenoms ir groseriui. 3 pa'gy- 
venimui užpakalyj kambariai. Ban
dos $35 Į men. John Sontag, 
2000 W. 23rd SI., Kampas' Robey.

PAŲSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatos, kavos 
keninių daiktų ir II. sankrova. Biz
nis gerai i.šdirblas. Savininkas išva
žiuoja ant savo' fanuos. Kreipkite? 
prie

CALUMET BUTTER STORE: 
327 E. 1115th si. ir Calumet avė.

Phone 'Pullman 5501

Melrose Park, Hl. Extra 
lietuvių piliečių susirinkimas 
įvyks balandžio 15 d. 3 vai. p. p. 
Frank and James svetainėje, 
šiame susirinkime kalbės lietu
vis socialistas, kandidatas į mie-

WISSIG, 
seno kiijius

Kudirkos; 5 metai atgal gyveno Chi 
cagoj. Suvalkų gub., Naumiesčio pa 
vieto, Griškabūdžio parap. AtsišaMki 
te šiuo adresu:

Juozapas Pranaitis,
614 W. 18 St., Chicago, Ill

PARSIDUODA saliunas, tirštai lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Bi
znis gerai išdirbtas per .10 metų. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
apleidžia miestų. Atsišaukite: 

Juozapas Norbutas,
1437 S. Jefferson St., 'Chicago.,

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 elektrmenų
2 prie taisymo siuvamųjų mašinų
1 fonografų inspektoriaus
4 dažų 'dirbtuvej
1 prie kaurų audimo

REIKALINGAS pusininkas lietu
vis, arba lenkas, mokantis lietuviš
kai, į barzdaskutyklų. Gerai išdub
ta vieta. Turiu turėti pusininkų, nęs 
negaliu duoti sau patarimo, kadan
gi nemoku lenkiškai, o čia lenkiš- 
kai-lieUiviška apielinkė. Jeigu kas 
ir nebūtų geras barzdaskutis; gali
ma išbaigti mokyties. Prisidėti rei
kia lik $250. Nepaprastai gera pro
ga "tam žmogui, kuris ųori būti pats 
sau bosu. Atsišaukite ypatiškai 
ba rašykite šiuo adresu:

Jau Barisoff, 
2115 — 151 h St

jos Lokalo 15155, Langų Plovė
jų.ir Moterų Pašaipėlės nariai 
laikys savo mitingą nedelioj, 

vai. po pietų Tom 
dėj, 947 W. Chicago

2 prie- automobilių taisymo
1 prie dviračių taisymo
1 prie Gordon lyderio.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų 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

PAJIEŠKAU DARBO už šoferį. Tu- 
”iu laisnj ir gerų patyrimų. Kam 
bučiau reikalingas atsišaukite.

Frank Norinan
6036 Vernon avė

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 26 metai. 

Gyvenimaa Ir Ofisaa 
3149 Morgan St., kerte 32 ak 

Chicago, Ill.
Specialistai ant 

Moteriškų, Vyrišk 
Taipgi ChroniŠ 

Ofiso valandos:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pld 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 037

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

Silvestras čebolarimas, 
1337 W. 47 St. Chicago, Ill.

GERA PROGA jaunavedžiams.
. Parsiduoda keturių ruimų rakan

dai už pigių kainų, naudoti vienų 
metų j Priežastis pardavimo —turiu 
greit /s va žinot į kitų miestų. Ateikit 
ir persitikrinkite.

B. Burba,
1332 S. Millard Avė;, Chicago, Ill.

mėnesinis susi- 
o:d. 14 d., 7:30

Dr. Ramser
. . AKIU BP1CIALI3TA3

prasidės t) vai. vakari*.
šis Keistučio Kliubo rengia

mas vakaras yra paskutinis šia- 
PubEka kviečiama 

a ts Jauk vii, nes vei- 
indomus ir pamoki-

vai. vakaro, po num. 1182 Mil
waukee avė., ant 3 lubų. Ger
biami draugai,, malonėkite at
vykti i šita susirinkimą būtinai, w V i.
nes jame bus daug svarbių da
lykų apkalbama, o apart to bus 
renkamas nutarimų raštininkas, 
nes senasis rezignavo.

Lai k- Nu t

toa Br. Vargšo trijų aktų dra-v 
ma “Svetimas Dievas.’’ Socia
listų Partija-visuomet rengia 
balių su įvairiu progrąmu, bet 
šiuo sykiu bus indomiausias 
veikalas, iš gyvenimo biedno žy- 
delio ir kaip senas žydelis kovo
jo už savo tikėjimą.

šį veikalą vaidins gabiausi 
“Dailės Batejio” artistai, taigi

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta

ST. B1EŽIO, spauda J. Ilgaudo. . ■■ . •' ' ‘
TURINYS: ■

Mintis ir charakteris. ■
Minties pasekmė ant aplinkybių. , 
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno. ' 
Mintis ir tikslas. ' ' t .
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės if idealai. , -

■ Rimtumas. •

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

LOUIS STERN and COMPANY f 
MORTGAGE BANKERS

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

PARSIDUODA—
- kratihivė saldainių, tabako, so

dos (namie darytos), “ire creani’o 
mokyklos reikmenįs, ir kitokie rei- 
kmens. Krautuvė geroj vietoj, lie
tuvių'apgyventoj. Pardavimo prie
žastis—nesveikata še i m y n oje.
1916 Canalport Ave., Chicago, Ill

PARSIDUODA saliunas. Gerai iš
dirbta vieta, apgyventa tirštai lie
tuvių ir svetimtaučių. Greitai gali
ma padaryti daug pinigų. Pardavimo 
priežastis — savininkas eina į kilų 
biznį.
673 W. 16th St

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.

GERAS biznevhs namas su saliunu 
ir svetaine del milingų. Biznis išdir
btas tarp lietuvių ir lenkų. Aš mai
nysiu ant namo, kad namas butų 
ant 2 pagyvenimų, mūrinis. Mano na 
mas vra labai geram stovvj.

Gl£() WASLOVAS,
3956 So. Rockwell St., Chicago, I IL

............. ' , -------------------- ------ . . ,

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 :

REIKALINGAS čeverykų taisyto 
jas. Gera mokestis pastoviam žino 
gui. S. Szekeres,
2145 S. Crawford, Ąve., Chicago

ROCKFORDIEČIŲ 
ŽINIAI.

šiuo pranešu, kad Naujienų stotis, 
kuri randasi 1012 S. Main Si., perė
jo į naujo menedžiariaus rankas, ir 
dabar bus užlaikoma užtektinai pa
vienių numerių. Ir kurie norite hž- 
siiuokčti aut savaitės ar mėnesio už 
“Naujienas” Vtsados kreipkitės pas: 
P. F. Voketaitį.

N-ų Cirkuliųęijos vedėjas,
S. Petrauskas.

$3500. Atsišaukite į savininkų 
Thbmas Kosi n a,

6311 Drexel Ave., Chicago

KAS NORITE mainyti bizni ant 
namo, aš turiu narna ant 2 lubų, 
jnurini su beizmentu. Labai puikioj 
yicto'Įj. Noriu mainyti z+mt bučernės 
ir grosernės. Atvažiuokite pas: 

Geo W'aslovas, ,
Rockwell St., Chicago. 111.

ANT BANDOS storas del barber- 
nės arba kriaučiaus, už $10 į mėne
sį. 3956 So. Rockwell St., Chicago

Brig t h on Park
Keistučio kliubo narių susimi 
kinius atsibus nedėlioję, bal. E 
d. I v. po pietų, Liberty svel. 
Kedzie avė., kampas 39 Place 

iesivėluokile; nes ne 
inie daug darbo-

J. Gustaitis.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Darbas pastovus. Gera .mokestis 
Atsišaukite tuojaus.

ILLINOIS MARKEI’ CO 
3432 So. Halsted SI., . Cliicago

po piet. Aušros svet-, 3001 So 
Halsted st.

Visi nariai kviečiami atvykti 
nes yra svarbus reikalas.

Organizatorius.

LSS. I tos kuopos 
mfts įvyks subatoje,

vai. vakare, Fellowslfp Ilo- 
ivetainėje, 831 W. 33 PI. 
iriai ir nares, malonėkite 

atsilankyti kuoska i t Ii ilgiausia i, 
nes yra labai daug nepaprastai 
svarbiu dalvku. Rė kia atmint *. * c
ir tai, kad jau netoli pTrmoji ge
gužės. Laikas prisirengti.

Kviečia Valdvba

kras.es



