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nų kapitalistais jau nebega-

INTERNAVO SU V. VAL
STIJŲ KARIŠKĄ LAIVĄ.

Mexioks respublika nėrėm- 
sianti nei vienos pusės — 
sako gen. Carranza.

IR MIKEI SUMAŽINTA 
PORCIJA.

■ , NORĖJĘ PAVESTI 
PATRIOTINGAJĮ 

SCHWAB A.

Norėjo išvogti svarbius 
dokumentus.

“Tūlas Vokietijos šnipas” 
norėjęs papirkti jį už vie
ną miliardą dolerių.

Vokietijos vald/įa nekliudy
sianti amerikiečių, gyve
nančių Vokietijoje; jųjų 
nuosavybės irgi nebusią 
konfiskuojama.
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Laikinosios rūsy valdžios už- 
reiškimas sutinkąs su Au
strijos siekiniais.

ir atkaklaus mūšio anglams 
betgi pavyko sumušti tur
kus ir nuvyti juos į senąsias 
savo pozicijas Jebeh Hamrin 
augštumose.

Talkininkai neteko vienuoli
kos orlaivių Soissons ir 
Verduno frontuose.

Ponas profesorius bijosi, kad 
kaizerio valdžia nesureng
tų klastingos revoliucijos 
tikslu apgauti Suvienytas

LONDONAS, bal. 17. —0- 
ficialis pranešimas iš Lon
dono sako, kad anglai da sy
kį sumušę turkus Mesopota-

skelbta
Amsterdamo pranešimas ne
paaiškina.

ninku susirėmimų su polici
ja ir kareiviais.

Dalinta žmonėms ginklai, 
matoma, tikslu nuversti 
naująją valdžią.

GĄLI ATSIMEST NUO 
TALKININKŲ.

AREŠTAVO GEN KURO
PATKINA. <.

dijon žmones papasakoję, jo
gei vakar Vokietijos sostinė
je, Berline, kilęs generalis 
durbiu inkų ^tp&ika^. ito

AUSTRIJA NORI TAIKOS 
SU RUSIJA. UŽGINČIJA ATSKIRĄ 

TAIKĄ

Diala upių — ties Jebel Ha
mrin augštumomis. Šioje 
vietoje turkai buvo sulaikę

Berlino darbininkai paskel
bė general} streiką.

VOKIETIJOS REVOLIU
CIJA—KLASTA.

WASHINGTON;bal. 17.-
Zashingtone vis aiškiau 
radedama kalbėti apie ne-

generalis streikas,

Sulig žinių is Amsterdamo,

Manoma, kad talkininkams 
5 gali prisieit kariaut vie

niems.

jų iššaukė šalyje neramu
mą.

jhingtoną žinia sako, jogei 
Rusija kaipo tokia 
iianti veik jokios 
martinėje 
matoma,

Chicago, Ill., Utarninkas, Bal. (April) 17, 191^.
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Rusija gali ftsimesyuo 
talkiniiiitų

joje. O jisai yra labai ne
geistinas talkininkams — O
Rusija gali atsimesti nuo jų!

kilis ir aprūpinus.tokią mil
žinišką armiją. Karės lau
ke oficieriai jau negali nu
lenkti kareivių prie paklus
numo ir tt. Prie visa to dar 
prisiedada agitacija salios 
viduje. Kraštutiniai socia-

Į kalaują taikos nežiūrint ko- 
kia kaina. Šitą kiek galint 
stengiasi išnaudoti Vokieti- 

) ja. Ji daranti visa, kad ati- 
; traukus Rusiją nuo jos tal
kininkų, ir padarius su ja at
skirą taiką. Arba — prieši
ngame atsitikime — padary
ti su ja taip, kada turėjus 
liuesas rankas prieš kitus 
savo priešus vakariniame 
fronte.

Visa tai nujaučia talkinin
kai. Ir ve dabar jie laužo 
galvas, kaip čia padarius, 
kad palaikius Rusiją ir ne
davus pražūti tiems milio- 

,nams, kuriuos jau spėta su
kišti jai’— karės reikalų ve
dimui.

VIENNA, bal. 17. — ži
nios iš Austrijos sostinės ske 
Ibia, jogei ten esą išleista pu
siau oficialis atsakymas į lai
kinosios rusų valdžios užrei- 
škimą, būtent, kad naujoji 
Rusija nemananti užgriebi 
svetimų teritorijų, kad jos 
troškimu yra įsteigti patva- 

O rią taiką, paremtą žmonių 
valia — spręsti apie savo li- 
k imą ir tt. Pusiau oficialis 
-Viennos atsakymas užreiš- 

< kia, jogei tatai pilniausiai 
; sutinka su Austrijos sieki
niais: ir ji'nenorinti svetimų 
teritorijų. Visa, ko ji pagei- 

'daujanįi, tai “taikos — gar
bingos abiem pusėm”.

Toliau išdėstoma, kad su 
Hi o laikinosios Petrogrado 

valdžios užreiškimu da
rosi a i š k u, jogęi iki galu
tino susipratimo esą tik keli 

• žingsniai, ir kad tuo budu ir 
vėl busią galima užmegsti 
tarpe tų valstybių draugin
gus santykius.
Turbūt tik ne iš geros va

lios taip koketuojama. Vei
kiausia Austrijos valdžia nu
jaučia, kad ir ją gali ištikti 
Rusijos despoto ir jo šaikos 
likimas...

Socialistų konferencijos tik 
slas esąs ne atskira, bet vi
suotina taika.
COPENHAGEN, bal.17— 

Vakar viename- dideliame 
moterų susirinkime žinoma- 
sai Švedijos socialistų vadas 
M. Stauning užreiškė, kad 
busimosios socialistų taikos 
konferencijos tikslas esąs ne 
siekti atskiros tarpe tūlų ka
riaujančių valstybių taikos, 
bet dirbt už visuotinos tai
kos įsteigimą Europoje.

Mat kiek laiko atgal buvo 
pasklydęs gandas, kad jeigu 
konferencijai nepavyktų pri 
eiti prie visuotinos taikos į- 
steigimo, tuomet’ konferen
cija darysianti viską, kad at
siekus nors atskiros tąikos 
tarpe Rusijos ir centralių 
valstybių. Dabar šitą užgina 
čija d. M. Statuningas.

BERLIN AS, bal. 17.-0- 
ficialis Berlino pranešimas 
sako, jogei Soissons ir Ver
duno fronte vokiečių kanuo- 
lės nušovė dar vienuoliką 
talkininkų orlaivių.

Tas pats pranešimas, beje, 
,sako, kad vokiečiams pavy
ko atmušti keliatą stiprių 
atakų. O Lagnicourt ir Bo- 
ursies fronte jie dargi paė
mė net 475 priešo karei
vius.

Kitose vakarinio karės fro 
nito vietose vokiečių praneši
mas skelbia augantį artileri
jos veikimą.

nalo korespondentui sekamą 
naujieną. Girdi, Vokietijos 
valdžia yra pasirengusi su- 

■ lųątL plastingą^, Ą’evdlfausyft 
liksit prigauti Suvienytųjų 
•Valstijų •žmones. Jis sako. 
“Vokiečių valdžia gali suloš
ti klastingą revoliuciją, taip 
kad paskui turėjus progos 
kreipties į Ameriką užreiški
mu : ‘Tamsta sakai neturinti 
nieko prieš Vokietijos žmo
nes, tik prieš jų valdžią. Da
bar štai Vokietijos žmonės 
paėmė valdžią į savo rankas. 
Jums taigi nelieka nieko ki
ta, kaip taikinties”.

Ponas profesorius daro iš 
to išvedima, būtent kad to- 
kia Vokiečių valdžios klasta 
galinti suklaidinti šios šalies 
žmones, kaipo “nepermatan- 
čius Europos politikos”. Va
dinasi Suvienytosios Vąlsti- 
jos galinčios “apsirikti” ir 
\padaryti atskirą taiką.

Sakykite, kas apie tų ponų 
profesorių geniališkumą ži
notų, jeigu jie... neišsiplepė-

TAŠKENT,bal. 17. —Ka
reivių tarybos atstovų įsaky
mu čia areštuota Turkesta
no generalgubernatorius ge
nerolas A. Kuropatkin. Sy
kiu su juo areštuota ir ke
li kiti augšti valdininkai. 
Kaltinami dalinimu žmo
nėms ginklų.

Kokiuo tikslu dalinta gin
klai, to pranešimas nesako. 
Vis dėlto kiekvienam gali bu 
ti aišku, kad tai buvo suo
kalbis prieš naująją valdžią.

Gyvačių veislė vis dar ne
nustygsta. Ji/matoma, dar 
turi vilties sugrąžinti krūvi; 
nojo Mikės laikus.

DIDELĖ FRANCUŽŲ 
PERGALĖ.

Paėmė dešimt tūkstančių 
vokiečių belaisvių.

PARYŽIUS, bal. 17. — 
Didžiausia ir: kruviniausią 
pasaulio istorijoje Jiova da
bar siaučia Fyąųcįjėje. Nuo 
Šveicarijos rubėfiąus iki 
Šiaurinės juros, trijų 
šimtų mylių frontu kaujasi 
milioninės prięšfc armijos. 
Anglai francuzai/dęda des- 
peratinių pastangų, kad su
laužius Hindenbui'^o armijų 
besipriešinimą ir išvijus jas 
iš Francijos ir Belgijos teri
torijų. Kol kas tatai jiems 
vyksta. Taip, vakar Nivel- 
le armijoj ypač siparkiai už
puolė vokiečius nuo Soissons 
iki Rheims — ap}ė 25 mylių 
fronte, čia jiems teko apie 
dešimt tūkstančių ^vokiečių 
belaisvių ir daug |<itokio ka
rės grobio. t

Mušis eina ir kitose vaka
rinio fronto vietbse, tik ne 
su tokiu atkaklumu, kaip 

fronte.Soisssons-Rheim^
Vokiečiai daro visa,, kad su- 
kukius besiverziąhti priešą. 
Ar tatai jiems pavyks, tai 
parodys ateitis.

. Smulkesnių žinių apie mu
šiu pasekmes daristoka.

COPENHAGEN, bla. 17. 
— Paskutinės žinios skel
bia, jogei dalykų stovis Vo
kietijoje darosi vis paines
niu. Minių nerainumas plė
tojasi. Tą neramumą, kaip 
skelbia pranešimai, iššaukė 
naujasis valdžios patvarky
mas, sulig kuriuo nuo balan
džio 15 d. visoje Vokietijoje 
sumažinta duonos porcijos. 
Darbininkai, kad atkeršijus 
valdžiai už marinimą jų ba
du, nutarė paskelbti genera- 
lį streiką ir priversti ją atsi
sakyti savo užmanymo.

Kitos žinios, beje, skelbia, 
jogei Vokietijos metalo dar
bininkai ve kokiu budu nu
tarę kovoti su naujuoju val
džios patvarkymu. Jeigu, 
girdi, valdžia nutarė sumaži
nti duonos porcijas visu ket- 
virtdaliu, tai jie reikalausią, 
kad ir jų darbo valanados 
butų sutrumpintos visu ket- 
virtdaliu... . *

Kokių priemonių stversis 
Vokietijos valdžia nuslopi
nimui augančio žmonių ne
ramumo, apie tai, rodos, ne
reikia nei kalbėtit.

Gen. Michael Aleksiev — 
vyriausias rusų s armijų 
vadaU
PETROGRADAS, bal. 17 

—Laikinoji Rusų valdžia pa
galios išleido oficiulį prane-. 
Šimą, kad vyriausiuoju rusų 
armijų vadu yra paskirtas 
generolas Michael Aleksiev. 
' Vyriausiojo vado pareigas 

gen. Aleksiev faktiškai jau 
pradėjo pildyt apie pora sa
vaičių atgal.

PETROGRADAS, bal. 17 
—Iš Petrogrado pranešama, 
kad pagalios ir buvusiojo 
Rusijos caro Mikės porcija 
esanti sumažinta, o jis pats 
su šeimyna pasodinta tik tri
juose kambariuose — po sau 
gia ir sustiprinta sargyba. 
Mat išėjo aikštėn, joge/ ne 
be jo žinios norėta pavogti 
didelės svarbos to despoto 
popieros tikslu parduoti kiek 
galima daugiau jo nuosavy- 
bių, o pinigus padėti “kokia
me nors” Suvienytųjų Val
stijų banke. Pavogti jas tu
rėjo buvusis caro rūmų ko
mendantas M. Kotsebu. Jam 
betgi nepavyko atlikti tą 
“svarbią misiją”. Jisai areš
tuota ir pasodinta šaltojon.

Vargšas tas Mikė.

žinote, kad vokiečių šnipai 
norėję papirkti ir didžiausį- 
jį iš didžiausių šios šalies pa
triotų poną Schwaba. Tątai 
pasage Bostono m i esto ma- 
yoras Curley viename patri
otiniame susirinkime. Te
ikia milžiniška suma ponui 
Schwabui siūlyta ne suž ką 
kitą, kaip paliovimą išdirbt 
talkininkams įvairių karės 
pabūklų. - Ir, tarniat mayo- 
ro Curley žodžiais, “tas kil- 
taširdis ir didis amerikonas, 
stovįs pakiliųjų šios respub
likos reikalų sargyboje, atsi
sakė” — priimti pasiūlytą 
jam miliardą dolerių.

Bet to “tūlo vokiečių emi
saro” taip ir neįvardija “di
dysis amerikonas” Schwa- 
bas — nei gi pats Curley.

KONSTANTINOPOLIS, 
bal. 17. — Karės departame
ntas praneša, jogei Turkijos 
valdžia internavusi Suv. Val
stijų kanuolinį laivą Scorpi
on. Laivui buvo duota dvi
dešimt keturios valandos lai
ko apleisti prieplauką, ji te- 
čiaus nepajiegęs tai padary
ti delei neužtikrintos kelio
nės. Tuomet Turkijos val
džia, “pasiremiant Haagos 
konvencijos priimtomis tei
sėmis”, internavusi jį.

Delei to veikiausia nekils 
jokių nesusipratimų tarpe tų 
dviejų valstybių.

NEW YORK A S, bal. 17. 
—Čia gauta nepatvirtintų ži 
nių, jogei vokiečių submari- 
na paskandinusi didelį Ang
lijos pirklybi'nį laivą Narra- 
gansejj. Laivas paskandin
ta “kur nors” Airijos pakra
ščiuose. , '

Narragansett buvo vienas 
didesniųjų Anglijos pirkly- 
binių laivų, tarnavųsis kero- 
sino pervežimui. Turėjo 9,- 
196 tonų talpos.
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BERLINAS, bal. 17. — 
Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministeris praneša, jo
gei Vokietijos valdžia nuta
rusi nekliudyti Suvienytųjų 
Valstijų piliečių, gyvenančių 
dabar Vokietijoje. Taipgi 
nebusią konfiskuojama ir jų 
nuosavybės, žodžiu, jie tu
rėsią tokių jau teisių, kaip ir 
kitų neutralių šalių pavaldi
niai. Visa, kas jiems nebusią 
leidžiama, tai apsigyventi 
arti apginklių vietų.

Tatai buk Vokietijos val
džia nutarusi atsižvelgiant 
į prez. Wilsono patvarkymą, 
kuriuo, kaip žinia,, taipjau 
nekliudoma Vokietijos pa
valdiniai ir jų turtas.

' mexika Busianti
NEUTRALĖ.

MERICO CITY, Bal. 17. 
— Nedėlioję Mexico mieste 
susirinko tos respublikos 
kongresas.-Jo ypačiai laukė 
šios šalies valdžia, nes mat 
laukta leokią policiją užifįis 
tosYešpublikos valdžia da
bartiniame Suvienytųjų Va
lstijų ir Vokietijos konflikte. 
Vakar Mexikos prezidentas 
Carranza tarp kita kongrese

kos respublika stovėsianti 
nuošaliai dabartinėje pasau- 
•nio.karėje. Vadinasi, ji bu
sianti nėutralė.

1 Reikia tikėties, kad šitą jo 
užreiškimą parems ir susi
rinkusieji Mexikos žmonių 

I atstovai.

WASHINGT0NAS, bal. 
17. — Žinios iš Washingtono 
sako, kad priverstino karei
viavimo bilių jau svarsto 
senato taip vadinamoji ka
rės reikalų komisija. Bi- 
liaus smulkmenas valdžia 
neskelbia. — Reikia todėl 
manyti, kad jis neužilgio bus 
atiduotas senatui. Kaip šis 
nuspręs — tatai dar turėsi
me progos pamatyti.

AMSTERDAM, bal. 17.— 
Iš Amsterdamo pranešama, 
jogei Vokietijos reichstagas 
susirinksiąs balandžio 24 d. 
Posėdžiai busią tęsiami net 
iki pabaigai gegužės mėne- 
soi.

Laukiama, kad sekamoje 
reichstagą sesijoje kancle
ris Bethmann-Hollwegas at
laikys ilgą kalbą reikale tai
kos su Rusija.

KONCERTAS ir BALIUS ŠIĄDIE I 
šiandie, Utarninkc, Balandžio 17, 7:30 v. vak. MeL 
dažio Svetainėj, (2242 W. 23rd Place) įvyks didelis 
koncertas, prakalbos ir balius. Kalbės gerb. A. BU- 
LOTA, kurs grįždamas Europon sustos, pakeliui* 
Chicagoje, bus vyriausias to vakaro kalbėtojas. Kal
bės apie Rusijos revoliuciją.

Koncerte, be kitų, dalyvauja poni Aleksandra 
Bulotienė ir poni Nora Gugiene.

3. Beprotiškas mirties ir 
naikinimo orgijas, kurios 
idabar visą nelaimingąją Eu
ropą drebina, pagimdė kapi
talistų interesų kovą Euro
pos šalyse.

Darbininkai buvo išnaudo
jami.

Visose tose šalyse darbi
ninkai buvo spaudžiami ir 
išnaudojami. Jie gamina 
milžiniškų turtų, betdndust- 
rijų savininkai visą tų turtų 
didžiumą sau pasiėmė. To
kiu bueju iš darbininkų bu
vo . atimtos priemonės nusi
pirkti sau tos gerybės, kurią 
jie patįs pagamina.

Kiekvienos šalies kapita
listų klesa buvo priversta 
jieškoties svetimų rinkų, 
kad sukrautos gerybės “per
viršį” galėjus svetur išleisti

monėn įdėti savo šalyse, ta
tai jie buvo spiriami jieško-; 

5,ies dirvos savo kapitalams 
svetur. Geografinės kiek
vienos dabartinių kapitalis
tiškų šalių sienos tuo budu 
pasidarė perdaug siauros sa
vo kapitalistų klesos indus
trinėms ir komercinėms o- 
per aci joms.

Tatai visų tų vadovauja
mųjų šalių kapitalistai deda 
visas pastangas kad užval
džius pasaulio rinkas. Eu
ropos politikoj, imperializ
mas patapo vadovaujamoji 
gaida. Įsigijimas naujų ko
lonijų ir išplėtojimas savo 
komercinės ir politinės įtek
mės rato patapo diplomati
nių intrygų tikslas ir vienos 
šalies su kita susigrumimų 
priežastis.
Baimė verčia jas ginkluoties

Aštrios varžybos-tarp pa
saulio kapitalistų jiegų, jų 
kits kitam pavydėjimas* jų 
kits kitu neišsitikėjimas, ir 
jų baimė nuolat augančias 
darbininkų klesos jiegos ve
rtė juos ginkluoties nuo vir
šugalvio iki kojų padų. O 
tai privedė prie beprotiškų 
■ginklavimos lenktynių, ir 
dar kiek metų prieš šios 
karės prasidėjimą vadovau
jamosios Europos šalįs buvo 
jau virtusios ginkluotais la
geriais, su daugeliu milijo
nų pastovios kariuomenės 
išlavintos ir apšarvuotos ka-
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Padidins karės baisenybes

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORTO
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

STATE

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

jo savo žmones, kad jų prie 
derme yra užsilaikyti neu

Tuok! 
nieko

Du zuikiu bevydamas, 
nei vieno nesugausi.

Koki? - 
žiauriai žiu

mirties ir nai- 
ir pailgins tas 
skerdynes. Ji 
kentęjimus ir

manai apie tai?
—-Nė vien tik mužikai, Jūsų 

Malonybe!

Išmušė įtvyliką 
Ščclkolobovas 
šimtinių žemės ir jaunos pačios 
savininkas 
savo pi ii 
sikolioj

La iv ūkas sustojo. Majoro f i 
zionomija pamėlynavo iš ap 
maudo ir pradėjo drebėti jo kin

Kapitalizmas, imperializ- 
onas ir militarizmas tokiu 
badu patiesė pamatus neiš
vengiamai visuotinai karei 
Europoj. Baisioji Europos

nai net kaip laikj'ties 
nėk tiesiai, be išsisukinėjimų!
Ar tu plieki kada savo pačių ar

goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus j visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Sukato
mis iki 9 vai. vakare. . Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity).

Socialistų Partijos 
Konvencija.

majoras
tuksiančio de-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

is, Paternalizmas, 
/ygybė, Privatiška 
audytojai, Praktiš-

besi mane
tavim!
siais!

—Ivan!
cieriškai!.
mas kalbėjo majoras. — Išgel
bėk, brolau! Rublį išmesiu ant

plaukti priešais vėjo, bet 
apie busimų gyvenimą 

Jis šypso- 
majo- 

Bet, 
i susi-

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

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom, irprosinam greitai ir pi
giai. Tek Canal 7270. 
1700 So. Halsted St., Chicago.

—Kas su tavim, Apološa? — 
paklausė nustebusi pati.

- sumurmėjo jis 
? Tai aš... aš..
ii š kvailys? Ti

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n v Reikalavimu 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 jusu pasiskel- 
bim 
skel 
geriausiu pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

rtai, kur tapo sunaikinta, ir 
tie neapsakomi Europos žmo 
nių kentėjimai ir vargai — 
tapo aukomis ne kovoj už 
principus ir idealus, bet bai
siausiomis aukomis sudėto
mis ant kapitalistų pelnų au
kuro.

Ką čia pliauški ? 
protingo neįstengsi 
Ne už savo darbe 
Ką poni veikia?

rodydama, kad “žmonišku
mo priesakai0, mažųjų tau
tų likimas ir demokratybės 
įstaigos buvo tokie dalykai, 
kurie jai nerūpėjo. Bet kaip 
tik musų karinei pirklybai 
pagrūmojo rimtas pavojus, 
tai musų valdžia tuojau šau
kia mus stoti “ginti demo- 
kratybę ir civilizaciją0.

Musų stojimą Europos ka- 
rėn sukurstė išdavingieji 
Suvienytųjų Valstijų kapita
listai, kurie didžiuojas, kad 
jie iš dirbimo ir pardavimo 
amunicijos ir karės pabūklų 
ir iš gabenimo iš Amerikos 
maisto produktų ir kitų gy
venimui reikalingų daiktų 
turėjo milžiniškų pelnų—se
ptynis miliardus dolerių. Ir 
jiems labai rupi, kad karė 
vis ilgiau tęstųsi, kad per jų

Ir nian kaliais tekdavo 
į. Mušdamas ponią bu

tu manęs nemyli, 
no-

netikėto atsitikimo, ir ne del 
kokios nors vienos šalies į- 
staigų politikos. Tai buvo 
logiška kapitalistinės varžy
bų sistemos pasekmė.

Tie visi kariaujančiųjų ša
lių ir tautų šeši milionai 
žmonių, kur per pirmuosius 
trisdešimt karės mėnesių ta
po išžudyta; tie milijonai 
kitų, kur tapo visam amžiui 
sužeisti ir lušiais padaryti;

milžiniškas paskolas talki
ninkų valdžioms ir per jų ko
mercinius ryšius talkininkų 
ginklai imtų viršų. Tai tie 
patįs interesai, kurie sten
giasi už imperialistinį vieš
patavimą vakariniame že
mės puskamuolyje.

Karė nepateisinama.
Karė Suvienytųjų Valsti

jų prieš Vokietiją negali but 
pateisinta dagi tvirtinimais, 
kad tai esanti karė Ameri- 
kos teisių ir Amerikos “gar
bės0 gynimui. Kad Vokie
čių valdžios be jokios ato- 
žvalgos vedamoji submarinų 
karė dar ir taip yra žiauri, 
tai vis dėlto nėra tai užpuoli
mas ant Amerikos žmonių, 
kaipo tokių, teisių, bet tik 
trukdymas tūlų Amerikos 
kapitalistų grupių programo 
žarstytis sau didelių pelnų iš 
kariaujančiųjų Europos ša
lių musų brolių kraujo ir 
kentėjimų.

Tai karė ne prieš centrali- 
nių valstybių militating val
džia. Militarizmas niekados v
negali but panaikintas mili- 
tarizmu.

Tai karė ne demokratybei 
Europoj pakelti. Demokra- 
tybė kurioj nors šalyj nieka
dos negali but įsteigta sveti
mos šalies ginklų spėkomis.

Nepadoru ir Veidmaininga 
sakyti, kad karė vedama ne 
prieš Vokiečių žmones, bet 
prieš Vokiečių kaizerio val
džią: Jeigu mes pasiųsime į 
Europos karės laukus ap
ginkluotas spėkas, tai jų ap
motos skins Vokiečių žmo
nių minias, o ne Vokiečių 
kaizerio valdžia.

ir tas jusu pasi
imąs atneš jums

Malonybe? št 
manoji:.. Kaip
Armonika sumindžiojo ir ponų 
pyragus suėdė... Ar tai galima? 
Hm!,..

—Bet tu, balvone, nefiloso-
Juk

pasa
li esi- Paauk 

galvos... Na 
ištikrųjų.. 

Mare. Kaii

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

Dvidešimts Metu.

nuoj* Ir patarimus duota lyfcaL
781-81 MUwauk*« Ava^ arti Cfttaaųra Avi. R4* 
lubos. VALANDOS* Nuo t 11 ryte Bcf rota* 
ral. Nadlliomii nuo * Uryto Od I H

T«L Harmarkoi 1464.

mane su tokiu 
ponus negai
li usistebej imu. 

! Bet vienok 
Neži- 

Atsaki-

—Kiekvieną utarninką, jūsų 
malonybe! — sumurmėjo jis ir 
pradėjo juokties.

—Labai gerai;. Ko tu juokie
si? Jokio dantų rodymo negali 
būti! Uždhryk burnąI, Nesika- 
syk prie manęs; aš to nemėg
stu. (Majoras užsimąstė). Aš 
sprendžiu, jogei ne vien tik mu-

Kapitalizmo jiegos, kurios 
sukėlė karę Europoj, savo 
grasomu dar ryškiau♦paste
bimos karėj, kurią dabar 
šios šalies viešpataujančioji 
klesa išprovokavo.
Neutralumas sulig Belgijos.

Kada Belgija tapo užpul-

‘inpora, o- mores!... 
;kis skandalas, kurio 
pt įsivaizdinti, ne tik 
Ištiko tokis dalykas, 
Įletų įsivaizdinti ga- 

įplankęs
Nesuspėjo majoro

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

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo-

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau visojp/ 

kiu daktarų ir vaistų ir jie manf
uvau nusiminęs, nusilpęs, ma

niau kad niekuomet nebepasveiksiu. 
Dabar man yra gerai: esmi tvirtas ir 
sveikas.

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

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

Chicago. (apg.)

iškišo iš po kaldros 
tfalvą -ir garsiai iš- 

(kas dabar nesikolio- 
:ar jis girdėjo, kai j jo 

pati daugiau negu maloniai kal
bėjo su tolimu savo giminaičiu, 
vadindama savo vyrą — majo
rą ščelkolobovą — avinu. Ma
ža to, ji darodinejo, jogei nemy
lėjo-savo vyro, nemyli ir nemy- 

ščelkolobovo, kvailu- 
ikejimą, kaip apsieiti 

girtuoklystę. To- 
itsinešimas nepapra- 

ivo ir suerzino majorą.

Dr. Ramser
AKIŲ »P1CJAL11TA«

Musų prįsidėjimas prie 
Europos Jkarės šiuo laikų 
padaugins tik karės baiseny
bes, padidins 
kinimo pjutę 
pragariškas 
atneš mirtį, 
vargą Suvienytųjų Valstijų 
žmonėms, o ypatingai darbi
ninkų klesai. Šios šalies re
akcingosioms jiegoms ’ ji 
duos preteksto pasikėsini
mui nusmaugti musų teises, 
sutriuškinti musų demokra
tines įstaigas ir įsteigti šioj 
šalyj nuolatinį militarizmą.

Suvienytųjų Valstijų dar
bininkų klesa neturi nei jo-

mą, nemt 
ir chronišką 
kis pačios 
štai už
Jis nemiegojo visą naktį ir visą 
rytą. Jo smegenyse, kaip bičių 
spiečiai, ūžė mintįs, veidas buvo 
raudonesnis už išvirtą vėžį; 
kumštįs nenoroms gniaužėsi, o 
krūtinėj buvo tokis nepaprastas 
užimąs, kokio majoras ir po 
Karšu nematė ir negirdėjo. Iš 
kišęs galvą iš po kaldros ir iš- 
sikoliojęs, jis pašoko ant kojų 
ir, grąsindamas kam tai kumšti
mis, neramiai pradėjo vaikščio
ti po kambarį.

Įsi, balvonai! — sušuko jis.
Sugirgždėjo duris, ir prieš jo 

veidą stojosi jo kamerdinierius, 
kauferius ir grindų plovėjas 
Pantale.i, apsirėdęs senais pono 
drabužiais ir laikydamas po pa
žastim šuniuką. Jis atsilošė į 
durų staktą ir pradėjo mirkčio
ti, kai pelė iš parugių išlindusi.

—Klausyk Pantelėjau, — Pa
dėjo majoras: — aš noriu su 
tavim pasikalbėti žmoniškai, 
kaip su žmogum, atvirai. Sto
vėk tiesiai! Išleisk įš saujos 
muses! Būtent taip Ar tu at
sakinėsi į mano klausimus at
virai, iš gilumo širdies! ?

- -Atsakinėsiu.
—Nežiūrėk į 

nusistebėji. Į 
ina žiūrėti su 
Užčiaupk burną

SUAUGIEMS
Akiniai aukso r>»wuoee nuo ir an
kščiau. Sidabro rėmuose nuo ll.CKJ ir 
aujfŠČiau. Pritaikome akinius uldyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilkn- 
)>>:>-, n l’Ųj r k n uilLjimai., uivilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių lūru. kuris grali 
būti jų nf.•>!)>.t<» vrrų nk.hiių pritaiky- 
idu. Ištyrimas uidyka, jei perėti ar 

a skauda akis. Jei jos raudonę*, Jei gal- 
rį va sopa, i blogai matai, jei ak|« all- 
[f psta, netęsk ilgiau, o jldkkok pagrelboe 
rf nptiekoj, kur Įtiek vienam pritaikoma a- 
J linini vJŲyrit Atmink kad mes koi- 
| ).:,m y \ m nnl imimn akiniu* ir kienkie-

nam gerai prirenkam.
Ekspertą* Optikas,

ateikit pas mane. Ak buvau ap- 
patarimns DYKAI. Galiu 

Ak i < kom<.m.iymju 1ik GEHIJ8 daktarus. Ai «au 
3149 BO. MORGAN HCHICAGO, ILL.

imk!
—Miega.
—-Na, kas bus, tas bus!

pasakyk Marei, kad 
ponią ir 
Palauk!
Ar aš panašus į mužiką?

—Kam tamstai reikalinga 
būti panašiu į mužiką, Jūsų Ma
lonybe? Kas matė, kad ponas, 
prilygtų mužikui? Visai ne!

Pantelci patraukė pečius, du
ris vėl sugirgždėjo, ir jis išėjo, 
o majoras su susirupinusiu vei
du pradėjo prausties ir rėdyties.

—Dušyte! — kreipėsi majoras 
į ką tik įėjusią savo pačią, gra
žią dviejų dešimčių nfetų mo
terį; —t ar tu^įmurashun valan-

aprasyti. 
kokio neg; 
biausis dalininkas 
net Italiją
pati pasiniAidoli atimta rykštė, 
kai laivukal apivertė ir...

Tuo laiku ant ežero kranto 
vaikščiojo (Valsčiaus raštininkas 
Ivan Pavlovu:, buvusis majoro 
užveizda. Jlis laukė, kada ateis 
moters maudyties ir, švilpauda
mas, rukyaamas, mąstė apie sa
vo “ekškur^ijos” tikslą. Staigu

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjim 
Vergystė, (girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką. Materialistai - vėjo t 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

VIENATINIS REGISTRUOTAI RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR

ti pačiame žydėjime 
siusiu nuo kojų iki 
gelbėk. Kokis tu 
Vesiu tavo seserį 
Dievą myliu, vesiu 
Mano pačios negelbėk, velnias su 

manęs — už
mušiu, nepavelysiu gyventi!

Ivanui Pavlovičiui tiesiog 
pradėjo sukties galva, ir jis ką 
tik nepasinėrė. Abu žadėjimu 
jam atrodė vienodai geri — vie
nas kilo geresnis. Ką išsirink
ti? O laikas nelaukia!

“Išgelbėsiu abu! nuspren
dė jis. — Nuo dviejų bus dides
nis užmokesnis. Kaip Dievą 
myliu, išgelbėsiu. Dievas neiš
duos, kiaulė nesuės. Viešpatie, 
palaimink !’ /; ,

L. Ivan Pavlovič persižegnojo ir, 
pačiupęs majorą už kalnieriaus, 
o jo pačią už pažastės, prunkš
damas pradėjo plaukti kranto 
link.

—Judinkite kojomis! -— ka
ina ndavoj o jis, kąsdamos kairią
ja ranka ir svajodamas apie sa
vo šypsiančią ateitį.

“Poni -— pati, majoras — 
žentas... Puiku ! Drožk, Vania! 
Štai kada pyragiukų prisiėsime 
ir brangius cigarus rūkysime! 
Ačiū tau, Viešpatie!”

Sunku buvo Ivanui Pavlovi
čiui viena ranka vilkti du žmo
gų ir 
mintis 
pridavė jam spėkos 
daoms nuo laimės išvilko i 
rą ir jo pačią ant kranto, 
pamalęs, jogei išgelbėtieji 
kabinę bučiavosi, jis išbalo, su
davė sau kumštini į kaktą, pra
virko ir neatkreipė mažiausios 
domos į išlindusias iš vandens 
mergas. Ant rytojaus, ačiū ma-

pasigirdo baisus šauksmas. Ji 
pažino savo buvusių ponų bal 
sus.

—Gelbėkite 
ras ir jo pati.

Raštininkas, neilgai mąstęs, 
nusimovė švarką, kelines ir če- 
batus ir nuplaukė prie skęstan
čių. Plaukė jis geriau negu ra
šė arba skaitė parašyta, o lodei 
už kokių trijų minučių atsidū
rė sale skęstančių. Priplaukė
— ir nežinojo, ką daryti.

“Kurį gelbėti? — galvojo jis.
— Tai velniai!”

Abu išgelbėti nebuvo vilties. 
Buvo pakaktinai ir vieno. Jis 
padarė nepaprastą grimasą ir 
pradėjo stverties tai už majoro, 
tai už jo pačios.

- Kuris nors vienas! — sušu
ko jis. — Abiejų negaliu išvilk
ti! Kas aš, kašalotas, ar ką?

—Vania, balandėli, išgelbėk 
mane, sucypė majoro pati, lai
kydamos už savo vyro skvernų:

mane! Jeigu išgel
ia! aš apsiženyšiu su 

Prisiekiu visais švenlai- 
d, aš skęstu!...
Ivan Pavlovič! Ri- 
Tą... — prtmkšda-

pažadintų 
Atsiųstų ją pas mane... 
Kaip tavo žvilgsniu?

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga—* 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbų. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų.41/^ rub.

8. M. MESIROFFt
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų 
tiekorius Rusijoj virfi 10 metų, Amerikoj 16 metų. A> duodu j 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus, 
draugas žmonių 8. M. ME81ROFF

Ivanič... Juk žinote? Dešimts 
metų atgal, aš pas jį tarnavau. 
Šaunus ponas, vienas' žodis, tai 
yra, kitda išsitraukdavo — sau
gokis... Būdavo, kada pareis iš
sitraukęs tuoj ir pradės ponią 
kumštavotk Tegu aš prasmen
gu šioj pačioj vietoj, jeigu ne
tilkite. j 
į pašonį 
davo kalba 
kvaile, nemyli, tai aš I 
riu užmušti;...

—Na, o jinai ką ?
—Dovanok,sakydavo
-.. Na? * Kaip Dievą

Jinai puikiai.
Majoras iš pasitenkinimo’tri

ne delnus.
—Tikra tiesa, Jūsų Malony

be! Bet kaip ir nemušti, Jūsų
, pavyzdžiui, 
čia nemušti?

joro pasidarbavimui, Ivan Pav 
lovič liko prašalintas 
čiaus, o jo sesuo Marė 
nuo tarnystės. Eik,* gi] 
savo “mieląjį broliuką.”

—O, žmonės, žmonės! — gar 
šiai ištarė Ivan Phvlovič, vaikš 
čiodamas prūdo pakraščiu: — 
ką jus vadinate dėkingumu?

Vertė K. A.

kių ginčų su Vokiečių arba žikai muša savo pačias! Ką tu 
kurios nors kitos šalies 
darbininkų klesa. Ameri
kos žmonės nenorėjo ir ne
nori tos karės. Jų niekas 
nesiklausė apie karę ir jie 
nieku neprisidėjo prie, karės 
paskelbimo. Klastingai ir iš- 
davingu budu įtraukė juos 
karėn šios šalies viešpatau
jančioji klesa per savo atsto
vus šalies administracijoj ir 
šalies kongrese, per savo de
magogiškus agitatorius, sa
vo užmokamąją spaudą ir ki
tokius vergaujančius jai vie
šojo žodžio įnagius.
Karės paskelbimas—pikta

darybė.
Musų valdžios paskelbimą 

kares mes pažymime kaipo 
piktadarybę papildytą Su
vienytųjų Valstijų žmonėms 
ir pasaulio nacijoms.

Visoj naujojoj istorijoj 
nebuvo dar karės taip ne
pateisinamuos, kaip kad ka
rė, kurion dabar rengiamės 
stoti.

Niekados dar nebuvo to
kios didelės negarbės ant- 
mesta žmonėms, kaip ta, ku
rią kapitalistų klesa verčia 
ant šios šalies prieš jos žmo
nių valią.

(Bus daugiau)

Telephone Drover

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Mp»cl«II«tM MoterMkų, Vyrlikų. V»lk* 
ir clur*aUlnR linų.

Valandom 10—11 ryto, 4—i po plotų. —9> 
karo. Nodėliomiu 10—1 po plotų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

—Su mielu noru, mano drau
ge! —- atsakę pati ir atstatė sa
vo kaktą majoro bučkiui.

Lš, širdele, noriu pasivaži- 
int ežero... Gal neatsisa- 
taip sakant, nuo mano 

kompanijos?
—Ar nebus šilta? Tcčiau, tė

vuk, aš su mielu noru. Tu irk
luosi, o aš sėdėsiu prie vairo. 
Ar nepasiimti mudviem užkan
džių? Aš labai noriu valgyti...

— Aš jau paėmiau užkandžio,
— atsakė majoras, čiupinėda
mas kišenėj rykštę.

Pusei valandos prabėgus po 
to pasikalbėjimo, majoras su 
savo pačia jau buvo beveik pa
čiame ežero viduryj. Majoras 
prakaitavo beirkluodamas, o pa-1 
ti sėdėjo prie vairo

-Koki ? Koki ?
murmėjo majoras, 
rodamas į užsisvajojusią pačią.
— Sustok! — sušuko jis, kada 
ląivukas atsidūrė jiačiame vidu-

KL tikimi vyrti«, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS
METODOS iAgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo p«- 

■t. sėkmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas paivatii*
L?-. -. ! ;.))■ t;ii l z........iiiinuj Liauju, ,’lri<1in*. Polu

Žudymų, Švaros, Nutekėjimų, Naštojmo? rpekoa, He- 
morrhoidus. Silpnų Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikrą Importuotą 606-914 Prof. Ehrlich o w k-f * -37
Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylaroges, Serums, .Bacterins ir tt., kurie paro
do pozityviSkas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo. __
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite su Dr. Whitney 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio i Sveikatą, Stiprumą ir Laimę, Pasi
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatvė, Kamp. Congress, Chicago, HL 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEDĖL1OMIS nuo 10 iki 2.——J.ai as, —

— a-a—avinas 
kas aš? Tai 
manęs nemylėjai if nemylėsi? 
Tai tu... tai aš... — prasidėjo 
lomias.

Majoras! suurzgė, išskėtė ran
kas, sumoptegavo rykšte ir lai- 
vuke... o t

i ■.-v-.:/]
■L/, -
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Musų korespondentų pranešimai

CLINTON, INI)PITTSBURGH SOHO, Pa

yra ma
no re

15th Ave
Spring Valley,
Kewanee, Ill

Ave

Ave.

AKRON, OHIO

Kodėl VraMILWAUKEE, WIS

nn Bayonne, N. J

ROCKFORD, ILI

SHEBOYGAN, WIS

mus

giminėms u

Naujienų agentai

Si yra Jūsų proga dabar!

West Side Skyr

pi am a

W. Grabauskai

jam sios sa-
P. Baltuška

Per 30 
metų ši
mtai iš-

Aš jus 
išgy-

Ateikit
Pas 

mane

VALPARAISIEČIŲ
UŽUOJAUTA.

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

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
B. Buržuaziška nuosavybė.

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

drąsiu, 
jus galėsit but ramus, 

tymą jus busite ant kelio

Dėkoja Naujienų Bendrovei 
rėmimą moksleivių reikalu

Aukos Philadelphijos 
streikieriams.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASDIE. 9 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOM,, 9:30 iki 1 po piet.

Turime paminėti, kad Naujic 
nų Bendrovė, nors jaunutė, ( 
vicaiok jau pasižymėjo savo ru 
pcstingumu link moksleivijos.

Speciale 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

butų pamatyt 
itbundant iš po 

žiemos miego ir švelniai pučiant 
pavasario vėjaliui, pradėt dau
giau darbuojies visuomeniškoje 
dirvoje.' ~ P. A. Z-kas.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:

jų bendrovei geriausių pasek 
mių visuomenės djirvoje ir bojo 
Ii dar labiau, o musų mokslei 
vija, tikiu, neužmirš atsilygint 
nors savo darbais.

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

Kaina 50c.

Prieš pačio ofisą.

Chicago, Illinois

yra gana daug lietuvių 
jaunuomenes, bet maža jų da- 

r veikiančių del 
Daug yra tokių, 

laisvamaniais-

norėk ir dabar. Mat kunigas 
mnė, kad ims jo labai prašyt ir 
tuomet jam bus patogiau (lan
giaus dolerių išlupt, bet nieks 
iš giminių nesiėmė jo maldauti 
ir lietuvių kunigas išdūlino kaip 
muilą prarijęs. Bažnytines ccr 
remonijas atliko vokiečių ku
nigas, pagrobus atsibuvo vokie
čių bažnyčioje.

jus pamatysite mane raštinėje 
it Aš turiu pagar- 

i atsišauktų su užsi- 
pasisakytų man savo keblumus savo pri-

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

CHICAGO, ILL.

Balandžio 21 d. "’Aido” cho
ras stato scenoje keturių veiks
nių dramų iš lietuvių ateivių gy
venimo Amerikoje — “Du Bro
liu.” Taigi Pitssburgho lietu
vių visuomenė turės proga pa
matyti labai puikų veikalų “Du 
Broliu.” Kiekvienam lietuviui 
yra svarbu primatyti tas veika
las, nes jis gyvai atvaizdina mu
sų tėvelius, brolius, sesutes ir 
gimines — su kokiu liūdnumu 
mes su jais ski rėmės išvažiuo
dami į Ameriką, ir kuo tampa-

Kodei nepavedi 
kančiom gydytojui? 
pastovias pasekmes j trumpiausią 
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu 1 
gydyt, aš taip jums pasakysiu, 
kad jūsų liga gali but išgydyt

lai ir akli fanatikai, taip ir A. A 
Kazimiera Sulčių. Kuomet Ii 
gonbučio nurses pašaukė lietu 
yių katalikų kuni.ga^tad 
uis kunigas

Pavojinga
Turėti Apsunkintas Nosis

iiKipim.
Nors Milwaukee randasi gero 

kas būrelis lietuvių, bet į pra 
kalbas visai mažai teatsilankč 
mat pažangesnių lietuvių neper 
daugiausia tėra.

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St.

.: A. Ambrozevlčius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ąve., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, III, J. Matulis, 1438 S, 49th(av 
St CWlevlHd W., Grabauskas,. į

žmonijos labo 
kad save s ta t 
susipratusiai i
iiiuje socialistiškų laikraštį pasi
didžiavimui, bet ne skaitymui. 
Nekurie skundžiasi, nemoka ge
rai skaityti ir nesuprantu kų 
skaito. Kada pakalbini dažniau

Valandos: 9 ryto iki 7 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

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

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

Englewood Skyrius: B. Masiųnas, 
8127 S. Normai Avė.

•Brighton Park: x
. M. D. Seofor, 2432 W. 39th St., 

Mr. Smjth, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkcvičia; 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. .fanatiškas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargu,'5'418 S. Princeton av.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

' Gerbiamieji: — Mes, Valpa
raiso Universiteto moksleiviai, 
tariame nuoširdų ačiū Naujienų 
Bendrovei
paaukodama literatūros musų

ras is progresyviu jaunimo u 
augščiau minėto choro pareng
tas koncertas gana gerai atlik
tas.

Sąjungos namui surinkta au
kų $7.80. Prie S. P. Lietuvių 
Skyriaus prisirašė du nauju na
riu. Linksma 
mil waukiecius

Phone: Yahh 4»1T

Or. A. R. Blumenthal

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

mokt skaityt.“ Kili musų lais
vamaniai neturi laiko mokintis, 
mat reikia aplankyti smuklę, 
bolinę, pakazyruoti; prisigerti ir 
“uždainuoti”, kad net už keleto 
blokų girdėtųsi.

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

Bal. 12 d. Goodyear Tire and 
Ruber’Co. elevatorius lies plan
tacijomis susikūlė. Ant vietos 
užmušta 3 žmones, o dai 
žeistu. “Akron Press” v 
kad toks baisus “accident

Laikrašlių pereina visokių pa
kraipų, bet mažai kas naudojas 
tais laikraščiais. Mat žmonės į 
kliubus eina ne lik laikraščių 
skaityti, kiek pasilinksminti.

Susitvėrė lietuviu “Aido“ Cho*'

antras, rodos, Lietuvių Mokslo 
Draugystės. Abejuose viršmi- 
nėtuose kliubuose yra pardavi-

Balandžio 5 d. nuo 
ligos numirė Lietuvos 
kliubo narys Kaziuiie
eitis 25 metu amžiaus. Tai buvo

Taipgi draugės, Pittsburho lie 
tuvaitės, nesėdėkite savo kam ha 
Finose rankas susinėrę, nes lai 
me ir liuosybė iš dangaus neiš 
kris. Reikia visonlS lygiai dar 
buoties, organizuolies, pirmei 
viškus laikraščius skaityti.

Balandžio 12 d. S. P. Lietu
vių Skyrius surengė prakalbas. 
Kalbėjo dgas. Stilsonas iš Phi- 
ledelphijos temoje: Kapitaliz
mas ir jo tvarka. Kalba btivo

pirmų kartų ištiko su jos karais
Buvo djidelis sumišimas; žmo 

nes bėgo iš visų pusių jieškoda 
mi sužeistų savo giminių

Franklin O. Carter, M. D
20 metų ant State Gatves. 

Slate St., Chicago, I

Draugai, meskite smukles ir 
bolines lankę ir kortas garbinę, 
bet pradėkite žiūrėti blaivomis 
akimis į musų šiandieninį var
gingų gyvenimų ir pilnų visokių 
nedorybių. Pradekime šviestis, *■ €
organizuotis ir rašykimės į dar
bininkiškas, t. y. į sočialistiškas 
organizacijas, nes musų išgany
mas yra darbininkiškose organi
zacijose. Musų gyvenimo nepa-

Pasidarbaviinu 
Clintono drau 
siusią Philadelphijos 
ritinis aukos šių draugų: LSS 
104 k į). $3.00; J. Sabalauskat 
$1. Po 50c. paaukavo: F. Pa 
tasis, J. Jasulaitis, J. Maželis, A 
Sadauskas, S. Sadauskienė, A 
Kairaitis, J. Balima, M. Girna 
J. Misiūnas, S. Petrašunas ir T 
Petrašunas.

Po 25c. paaukavo: J. Kai ra i 
lis, A. Gaidžiunas, J. Grybas, M 
Maleliunas, J. Mickus, J. Danį 
levičius, A. Juškevičius, A. Pa 
čiokaitis, J. Danasas, J 
n is ir M. Banucev.

Po 15cc. aukavo: P 
niene ir A. Brazdauskis

Visiems aukautojams priklau 
so padėka. A. Sadauskis

sais labai gerbiamas.
Pirmiaus prigulėjo
Velionis paėjo iš 

gub., Maria m poles pavieto, Pil
viškių parapijos, Bartninkų kai
mo. Amerikoj išgyveno 8 me
tus. Buvo vedęs ir vedė pavyz
dingų šeimyniškų gyvenimų. 
Paliko dideliam nuliūdime pačių 
ir 18 mėnesių kūdikį, o taipgi 
savo tėvus ir gimines.

Velionis lapo labai iškilmin
gai palaidotas, dalyvaujant L. U.

“N A U J IENOS” .
1840 S. Halsted St.' . Chicago, III

P. A. šeinauskas, Seki 
Valparaiso, Ind. 
Bal. 13, 1917.

a
 Ar jus turite skausmą 
virš dešines akies, virš kai
rės akies, skausmus skersai 
pryšakyje galvos ? Ar greit 
pagaunat šaltį, ar jus labai 
čiaudejate? Ar čiaudejate 
iki to], kol apsvaigstate ? Ar 
pirma 'viena o vėliau kita 
šnyrpšlė užsikemša ? Ar va
rva jums iš nosies ? Ar jus 

Dr. F. O. Carter prai.an(jate uoslę? Ar pri
šalta jųsv nosis? Ar miegate atvira burna? 
Ar išdžiūsta jums gerklė, ar pridulka jims ge
rklė? Ar kutena jums gerklę, kaip butų plau
kas gerklėje? Ar jums varva j gerklę? Ar vi
suomet valote gerklę? Ar jus turite nenatū

ralius garsus ausyse? Ar tie garsai yra kaipo 
garo išbėginiai arba vandens puolimai? Ar 
jųsų ausįs jaučiasi it butų užkimusios? Ar 
sukietėja vaškas jųsų ausyse? Ar teka jos?

Ar jus turite skausmą kratinėje? Ar jus tu
rite skausmų krutinės kauluose? Ar jus jau? 
čiate diegimus šonuose? Ar jus jaučiat skau
dėjimą pečiuose? Ar jus turite nuolatinį ko
sulį? Ar jus spjaunate tiršta pilka medega? 
Ar spjaudote gelsva materija? Ar spjaudote 
tamsiai ruda, apaugusia medega?

Šie’ yra. ’ svarbus klausimai atsakyti jums. 
Viena, jie reiškia susikrėtimą darbe ausyse 
ir gerklės. Antra, jie reiškia ligą, kuri paei
na nuo nosies ir gerklės į ausų dūdeles, ir šis 
atima jums girdėjimą. Kitaip jie reiškia ligą, 
kuri prasideda kaipo šaltis nosyje ir gerklėje, 
bet kuri pereina į gerklę ir plaučių dūdeles. 
Liga žemesniame perėjime oro pagamina 

^skaudančias vietas. Tai yra priežasčia skau
dėjimo krutinęs ir kosulio, kuris atneša mede- 
gą atmestą nuo skaudančių vietų. Tose skau
dančiose vietose randasi perai džiovos ir 
pneumonijos, kurie įeina į plaučius ir yra 
priežasčių pneumonijos ir džiovos. Jeigu tik 
jus turite bent vieną apsireiškimą tos ligos, 
ta ijųs turitt pasirūpinti tuojaus prašalint. 
Jeigu jus to nepaisys it, apkurtimas ir džiova 
tuojaus pas jus apsireikš.

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

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

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina nas mane iš 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiū
rėk, kuomet /jųsų sveikata . ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane į finiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą į trumpiau- 
sj laiką, ir už mažiausią mokestį del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir v/rus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

• JLrJkC* JI Jtju^
430 So. State St., 2-ras augštas, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

Apkurtote
Aš išradau gydymą nuo trikšmo galvoje ir 

apkurtimd ir paliuosuoju^ ausis, ką aš skaitau 
labai svarbiu. Mano išradimas nereikalauja 
leisti j ausis dūdų, matavimas kurių pasirodė 
nereikalingu, skaudančiu, ir vietoj išgydymo 
ligų, tankiai toliai nustiimė j ausis toliau.

Patarimai Dykai 
» Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
vy ištikimu gydytoju.
U Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-

’ J dainas jerankas nauji) ir nepatyrusių
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo- 

w Bbk jSfflfeb JQS specialistas Cbicagoje.
Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada

ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiŠ- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suy. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Boss.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvideŠimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino {ūksiantiems ligonių sveikatą.

AKIŲ SPECIALISTAS '
Akis išegzaminuojam dyka!

L Gyvenimas yra tuščiai
AmSl. kuomet pranyksta ra 

’J gejimas.
tMy ir Mest vartojame page 

rinta Ophthalmometer
▼ ją Ypatinga doma atkrei 

vaikus.
Valandos: Nuo i rjto Iki • vakaro;
mis nuo 10 iki 12 čion*. į
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PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 

P O Box 407. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 

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

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

2204 Forbes St. 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

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

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Kenosha Wis.: K. Paukštis,

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

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

1005 Gideon Ct.
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

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

Waterbury, Conn.: J* Pruselaįtis, 
775 Bank St. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

242 Wayne St.
A. Schwartzburg, 

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

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ:

Albany, N.Y.: M. Lazarko, 
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St.

Amsterdam, N.Y.: J; Mikėnas, 
.235 E. Main St. 

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

451 Hudsin
MARYLAND VALSTIJOJ:

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

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,
1 437 S. Paca St

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, !<)$«': Fi T. Martin, 

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

2510 Correctionville Rd
OREON VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

Mano pirmyste pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų 
yra geresne negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano special} 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalį de! vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kili ir ne- 

tuo kart ateikite į mano rastinę ir leiskite man pa
ns galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl ncpavedi savo sveikatos stovį globoti at^fl- 

rokiam, kurs gali suteikti jums 
laiką. Jeigu at- 
I aš negaliu jus iš- 
l, jeigu

Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St 

Springfield, Ill.: K. Lagunas, 
1716 Matheny Ave 

DeKalb, Ill.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Divernoon, HL: W. A. Žilinskas,
Box 210 

Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave 

Westville, HL: St. Mazremas,
Barber Shop, State St 

Waukegan, Ill. J. Miloszcvičc,
801 — 8th St.

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave. 

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main St.

W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 
720 W. 120 St. 

Harvey, HL: Z. ^utramentas,
15725 Finch Ave. 

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 
.1330

III.; A. Jukubauskas 
516 Cleveland St 

K. Valančiunas,
506 E. 7 St

W. Petraitis, 
210 W. Wash St 

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

459 Collinsville 
Springfield, HL: K. StoČkus, 

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

123 St. Clair
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,

Velykų naktį žmonelėms nu
sibodo snausti bažnyčioje ir tūli 
pradėjo jieškoti kunigo, o tas, 
andarokuotas tėvelis, su savo 
gaspadine ir davatkomis, geria 
klebonijoje kad net per barzdas 
varva...

Dievotesnės bobelkos da vis 
tupejV) bažnyčios paskaliuose, 
bet kunigėlis visai nusištokino 
ir bažnyčion neatėjo...

\ išgydė ir nustojote vilties 
rodyti jums, kaip lengvai

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet

jus nęvądysite paprastu gydytoju 
sėjusį vardą, kad kiekviena ypata 
tikėjimu * ‘ 2
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami 
naciją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo 
kart aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš 
gydytas.

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami 1,1—..... 1

labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reil 
Aš ne spėlioji!, bet surandu justi tikra liga ir užrašau

lano gydymą ir atminkitj 
mo mano ligonių aš tunu 

vaisius ir išegzaminuoju kraują ir ŠJa- 
, kuris suteiks jums pageidaujamas pa- 

Kįekvicnas ligonis apžiūrimas ypaiiškai ir aš užkviečiu atsilankyli | 
kalbėjimas irpalarimai dykai. Kviečiame atsilankyti.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

DK. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,..............-.. ..........Chicago, HL
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite koki silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
PėtnyČios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.



BALSAI Iš SALIUNO

Minersville

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

Bostone

Redakcijos Straipsniai

1V1

skaitlius

Kryžius ir vėlokas

1916

TRUPINIAI i

Redakcijos Atsakymai

Vadinasi, musų Londonui

Chicagos miesto gy 
ventojų skaitlius.

Kares 
kreditai

4.479
28.269

109.206
298.977
503.298

1.099.850
1.698.575
2.698.575
2.447.045
2.550.000

F. dispozicijai priguli da ir se 
kanliose vietose surinkti pini-

Be to da delegacija priparodė 
dokumentais, esanliais Raudono

Londono 
balsavimas

Škotija . ♦.. 
Švedija % 
Šveicarija .. 
Turkija . į • * 
Visokiu kitu

mitetas pasiryžo neteisingai pa- 
sianudoti kitų darbu ir pasiųsti 
visas aukas klerikalškoms įstai
goms, tai delegacija rado rcika-

uz- 
kad

Austrija ... 
Belgija........
Kanada fr. .. 
Kanada anglų

Pirma knyga apie virimų val
gių tapo atspausdinta Anglijoje 
1498 m.

arke
C. K. pranešė, kad pagal sutart 
turi būti padalinta tik $3,000.00 
Waterbury sutartis buvo, tai)

Rrnas Liitovig Dienraštis Amerikoje
Žaidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 

’ * Kasdien, išskiriant nedėldienius

Skaitykite ir Platinkite 
“N a u j i e n a s”

|jrj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
frardu. r 
paliekant platesnius tarpus tarp eiluči 
JMM rankraščius taisyti ir trumpinti, 
tad, arba gražinami atgal 
n Ir išsiunčia krasos zen

L. Š. F. Delegacija 
Washingtone.

žiavomės TMD. pirmininko D-ro 
Zimonto sveikinamąja telegra
ma princui 
princo 1 
montui.

rašyti. Nedėsime.

kiti miestai rinko 
įpie sutartis kituose 

m bus pa- 
Ck K. visai Raudona m-

Drg. London nebalsavo už 
karės kreditus, bet jisai ne
balsavo ir prieš juos. Tuo 
jisai, matoma, norėjo paro
dyt, kad socialistai neprita
ria karei, bet kad jie kartu

Agronomijos ir Tei 
Lietuvoj, ir įpra

Karės imtinis įieško giminiu.
Antanas Savickas, iš Paneve 

žio, Kauno gub., prašo atsišauk

P. šliakis, Oak Forest. — Die- 
vai jo nemato, to kriaučiuko 
Per menkas dalykas, kad a|&

Chlcagoje — 
nty savaitėje, 
deagoje metams $6.00, pusei me

Konferencija su Raudonuo
ju Kryžium—Ką patyrė 
ir ką nuveikė.

Imkite pavyzdį.
Kas siunčiate telegramas nau

jajai Rusi jos valdžiai, sveikinda
mi revoliucionierius laimingu 
nušlaviniu caro nuo sosto, visa
dos siųskite return prepaid. Kad 
taip darysite, tai mes vėl galėsi
me graži uolios savo hiikraščiuo-

butų padalintos pusiau, o G. K 
pranešė, kad L. š. F. dispozici
jai riklaus© lik trečia dalis;

Kadangi Centralis Komite
tas įškreipe ir Bostono sutartį 
pagal kuria 
aukas 
miestuose, kaip žemi

Užsisakomoji kaina:
per išnešiotojus 12 

Pačtu siunčiant,

Viso $2,728.51
Kadangi begalo yra svarbu, 

kad aukos 'įuogreičiausia butų 
išsiųstos, tai delegacija sutiko, 
kad šiuo tarpu butų išsiųsta bent

nai, kurie stojo už karę, ir 
parėmė tie, kurie buvo prie
šingi karei. Jie, mat, visi y- 
ra tos nuomonės, kad šito
kio kriziso valandoje jų pi
lietiška pareiga “stovėt su 
prezidentu.”

Prie šitokios kongresma- 
nų nuomonės, valdžia turi 
progos įgyt neapribotą vei
kimo laisvę. Kada balsuos 
už kreditus ir senatas, tai 
prezidentas turėdamas 7 mi- 
liardų biudžetą karės reika
lams, galės vest karę, kaip 
tinkamas.

Šalies likimas pavedama į 
vieno žomgaus rankas.

1840 metais
1850 m.
1860 m.
1870 m.
1880 m.
1890 m.
1900 m,.
1910 m.

jų priešo.
Šitas Suv. Valstijų socia

listų atstovo balsavimas pri
mena tą žingsnį, kurį 1870 
m. padarė Vokietijos parla
mente Bebelis ir Liebknech- 
tas. Kada Bismarkas parei
kalavo parlamente karė& 
kreditų, tai du socialistai su
silaikė nuo balsavimo. Juo
du nebalsavo už kreditus, 
kadangi nenorėjo pritarti 
savo valdžiai, ir juodu nebal
savo prieš kreditus, kadangi 
nenorėjo parodyt pritarimą 
Francijos valdžiai.

Gal but,-kad drg. Londo
nas Suv. Valstijų kongrese 
ir mėgino pamėgdžiot tų 
dviejų garsių Vokietijos so
cialistų taktiką. Bet ar vy
kęs buvo šis pamėgdžioji
mas? Musų nuomone, ne. 
f Aplinkybės, kuriose buvo 
Bebelis su Liebknechtu, žy- toloka iki Bebelio

Sulig kitų žinių, 1916 m. Chi
cagos gyventojų buvo 2.610.000

227.958 
. 3.931 

. 12.837 

. 53.580 
20.772 

Anglija ................. 63.054
Finlandija ............. 1.569
Francija.........  7.138
Vokietija.............  501.832
Graiki j a .................. 7,.454
Holrihdija.............  20.456
Vengrija .. ♦............  37.990
Airija ................. 204.821
Italija.....................  74.943
Norvegija.............. 43.235
Rumanija...................4.322
Rusija (visų tautų išei-

184.757 
22.840 

116.740 
.. 7.192 
.. 2.254 

65.531

KARES IMTINIAI JIEŠKO 
GIMINIŲ.

Kadangi šitie klausimai rei 
kalaus daug darbo kol bus ga 
tutinai išrišti, ir kadangi tas da 
rbas neapsieis be lėšų, kurios tu

Tai Liet. Šelpimo Fondas bu
vo priverstas siųsti delegaciją į 
Raudonąjį Kryžių, kad ištyrus, 
kodėl taii> yra daroma, ir po- 
tl ra ug paa iškin ti Raudonam j a m 
Kryžiui priežastį, kodĮel tasai 
Centralis Komitetas stengiasi vi
sokiais budais šmeižti ir dis-

Svėtimtaučių
Chicagoj buvo.

Sulig valdžios sąskaitos, 1910 
metais Chicagoj buvo svetim
ose šalyse gimusių žmonių ar 
gimusių iš ateivių; — sekamai:

krau juose ant žemės gulėjo.
Džiovas suriko: “Vyrai, žalčiams duokim 
gadem eirišiams nebepasiduokim!.7.” 

bratku, kad žinotum, vaina prasidėjo:
ma iš Washington© buvo atsi
lankius “Keleivio” redakcijoj, 
labai džiaugiasi, kad jai pavyko 
nors $15,000 tuoj aus išsisti, ir 
gali but, kad jos paragintas Ra-

Žemesnysis kongreso bu
rtas balsavo už valdžios pa
reikalautuosius karės kredi
tus. Visi' kongresmanai, iš
imant tik vieną socialistą, 
padavė už juos savo balsus. 
Socialistas, drg. M. London, 
atsiliepė, bet nebalsavo hiė 
“už“, nė “prieš“.

Tik vienas socialistas, va
dinasi, nepritarė tam, kad 
septyni miliardai dolerių bu
tų paskirti karės reikalams. 
,0 visi buržuaziškiejie kon
gresmanai parėmė preziden-

žlus pripažino L. š. F. direkty
vai viso - $15,254.57

Puse tų pinigų paskirta “Gru 
do” draugijai Petrograde, o ki
ta *ĮHisė 
šių Draugijai
šyla p. Bicknell’į, kad nelaukda 
mas nei vienos dienos juos iš

sutarčių ir uoliai < rinko aukas 
tikėdamiesi, kad nemažiau kaip 
trečia jų dalis teks ir Agronomi
jos Dr-jai. Bet kadangi C. Ko-

.•‘A s■ ■
‘ ' V ' ' ' 1 -Ui

Yra žinoma, kad tokių kolo
nijų kaip Bostonas, Netvarkas 
ir kitų, kurios rėmėsi Bostono 
rezoliucija Lietuvių Dienoj, au
kos turi būti padalintos ne taip, 
kaip delegatai dabar sutiko. Mi- 
nėtoj rezoliucijoj nutarta pini
gus siųsti 12-kai žomnių, 5 ku
rių yra progresistai (Agr. ir Te
isių Dr-jos valdyboj nariai), o 7 
tautininkai-kterikalai. Toj pro
pozicijoj tos laukos ir turi būti 
padalintos; ir visų tų kolonijų 
komitetai, kurie rėmėsi Bostono 
rezoliucija, tuoj aus turi tą fak
tą pabriežti ir apie tai pranešti 
p. Bicknell’ui, kuris gavęs tokią 
instrukciją tuoj aus prideramą'

Musų kuniginis organas, su
si gėdsęs savo šlykštybes 
kryžium dangstyti, galų gale 
kryžių nusikabino.

Be abejo, gerai padare. Po 
purvyną valkioti Kristaus ken
tėjimų ženklą dagi ir kunigui 
grickas.

Dabar,^kryžiaus vietoj, jis iš- 
pliekė nacionalį Amerikos vėlu- 
ką. Geri žmonės ir vėluką ger
bia, bet ne musų pariziejuŠai 
kunigai. Ne šventas jiems kry
žius, kodėl turėtų jiems būti 
šventas vėl ūks.

tu deni ciriš fait!...” 
sušuko, — j u dorty polak 

su kuloku trak!
stiklu iškėliau, 

pajiegdamas, nėriau,.

Bridgeport, Conn, amunicijos 
dirbtuvėse dirba virš 4,000 mo
terų ir merginų.

NAUJIENOS
The Lititamiaum Daily Hews

Konferencija su p. Bicknell’iu 
tvėrė nuo 11 iš ryto iki 3 po pie
tų, 11 balandžio. Per tą konfe
renciją patirta ir nuveikta štai 
kas:

Raudonasis Kryžius buvo jau 
pats pripažinęs, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondo dispozicijai pri
guli sekanti suma, surinkta se- 
kanliose vietose:

Tuojau dželoj atsidūriau, galvoj skylė buvo,
Paskui, daktaras atėjęs, tą skylę užsiuvo.”

“Gerk dar vieną, -— an tras sako, —ir nusiraminkie,
Geriau daugiau nesipcškic, — laikraščius skaitykie.’ 

“Ačiū, broli, — šis atsakė, — reikės pasiliauti 
Ir nuo tų prakeiktų frentų tuojaus atsitraukti....”

Senas Vincas

Kadangi jau pusė metų suėjo, 
kad buvo Lietuvių Diena, o su
rinktos toj dienoj aukos tebėra 
vis dar neišsiųstos;

Kadangi tarp tų aukų yra ir 
tos, kurios turėjo but pasiųstos 
ten, kur L. š. F. nurodys, kaip 
lygiai ir tos, kurios buvo surin
ktos bendrai visų trijų srovių 
komitetų; >

Kadangi Centralinis’ Komite
tas savo pranešimuose Raudona- 
mjam Kryžiui nurodė, buk su
tartis buvus padaryta tiktai dė
viu iose kolonijose 
Newarke, WateYbury, Schcnec 
lady, Mahanoy City, Minersvil 
le, Elizabeth, Kewanee ir Wan 
keganc, o visai užtylėjo apie šū
vi rš dvidešimtį kitų kolonijų 
kur vietos žmonės buvo sutarę 
dirbti bendrai;

venančio Ghicagojc ir švogerio 
Joho Januševškio, gyvenančio 
Bridgeporte.

Adresas: Anton Sawicky, 2 
Compagnie Kriegsgefangenen 
lager No. 1. in Altdamm. Deut
schland-Germania.

imteto pasielgimą griežtai 
protestuoti ir pareikalauti, 
priderama dūlis iš abelnos 
mos aukų butų pasiųsta progre
ssives visuoemnės remiamoms 
įstaigoms, būtent “Grudui” ir 
Agronomijos ir Teisių Draugi-

*miai skiriasi nuo tų aplinky
bių, prie kurių padavė savo 
.balsą Meyer London.

Vokietija guli salė Fran- 
icijos, ir jeigu Napoleonas III 
butų sumušęs vokiečius, tai 
jo kariuomenė butų įsiver
žus į vokiečių žemę; Franci
jos imperatorius butų paė
męs kontribuciją iš vokiečių 
ir butų 
kį sklypą teritorijos 
Valstijoms šiandie negręsia 
tokie pavojai. Nuo Vokie
tijos jasias skiria didelis o- 
keanas, į kurį vokiečių laivy
nas nedrįsta ir nosį iškišti. 
Joks žmogus pasaulyje ne
mano, kad kaizeris galėtų 
įkelt koją į Suv. Valstijas, 
taigi ir balsavimas prieš kre
ditus jokiu budu negalėtų 
but paskaitytas rėmimu 
priešo.

Francuzų-Prusų karės lai
ku visas svietas manė, kad 
franeuzai užpuolė vokiečius; 
tik po Bismarko mirties, ka
da tapo paskelbti užrašai, 
žmonės patyrė, kad užpuoli
ke buvo ne Francija, o Prū
sija. Bet koliai svietas to 
nežinojo ,tai visiems rodėsi, 
kad Prūsija ginasi, ir didžiu
mos laisvės šalininkų simpa
tijos Europoje linko labiau į 
prūsų, negu į franeuzų pu
sę. O betgi Liebknechtas 
nebalsavo už kreditus. To
kiam jo pasielgimui nelabai 
tepritarė net didis revoliuci
onierius K. Marksas, nors ji
sai pripažino, kad tai buvo 
“drąsus darbas“ (mutige 
Tat). Na, o kas del dabar
tinės karės, tai kiekvienam 
aišku, jogei Suv. Valstijos 
veda ne apsigynimo karę.

Bebelis ir Liebknechtas, 
•nebalsuodami nė už, nė prieš 
karės kreditus, pasielgė ra- 
dikališkiau, negu norėjo jų 
partijos centras ir didžiuma 
narių, kurie manė, kad soci
alistų atstovai parlamente 
privalą balsuot už karės kre
ditus. O drg. Londonas už
ėmė poziciją mažiau radika
lę, kaip socialistų partija. St. 
Louis’o konvencijoje sociali
stai pavadino Suv. Valstijų 
įsivėlimą į karę “nusidėjimu 
prieš Suv. Valstijų žmones ir 
prieš viso pasaulio tautas“. 
Kas šitaip žiuri į karę, tas 
negali pasielgti kitaip, kaip 
balsuot prieš kreditus. D'rg. 
Londono pozicija sutinka tik 
su tos neskaitlingos mažu
mos nuomone, kurią atstova
vo konvencijoje John Spar-

Pamiegojo pusėtinai.
Smith Thompson psychiatric 

kame ligonbutyje išmiegojo da 
ugiau kaip menesį laiko. Ji pa
busdavo lik pavalgymui ir ve 
užmigdavo. Daktarai nežino 
kas iššaukė jos tokį miegą. Tho 
mpson 
listų konvencijoj

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

12 cents. By mail one year, 16.00;
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one
vear ........................................I».OO

Six months............................   ;|S.OO
Three months .................  11.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

Kadangi tasai Centralis Ko
mitetas ir apie minėtų vietų su
tartis neteisingai Raudonąjį 

informavo, pav.: New- 
kų surinkta $3,418.51, o

nda.
Delegacijoj dalyvavo: p. A. 

Bulota, Agronomijos ir Teisių 
Draugijos narys, pp. Gugis ir Ši
dlauskas,, Lietuvos šelpimo Fo
ndo viršininkai, ir p. F. J. Ba- 
gočius, kuris važiavo kaipo Bo
stono vietinio L. Š. F. skyriaus 
atstovas, idant perstatyti R. K. 
motivus, kokiais sutarties šali
ninkai vadovavus agituodami už 
srovių vienybę Lietuvių Dieno-

Viso $19,882.93
Trečia dalis: $6,627.64
Raudionamjam Kryžiui tiesiog 

prisiųsta, nepaskirta nč vienai 
ne kitai pusei, $919.50. Ponas 
Bicknell pusę jų pavedė L. Š. 
Fondo dispozicijai, t.y. $459.95.

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

Du vaikinai,, susiglaudę prie baro stovėjo, 
Vicn’s, išmaukęs stiklą byro, šitaip prakalbėjo:

“Trauk perkūnas, nors ir dželoj menesį sėdėjau,
Bet ciri/šiui puikių markių ant feiso uždėjau.” 

“Klausyk, Džanai, pasakykie, kaip ten tikrai buvo? i 
Čalis sako, kad jums daugiau nuo eirišių kliuvo.”

“Donč ju vory, ga dem čalis kruvinai meluoja;
Mat ir jis, kaip diktas vyras, kitą išpeizojo,.

Reikės kada nors per glindas ir jam užvažiuoti, 
Tai žinos, kaip reik gyventi ri kitą išjuokti.

Aš tą dieną pėdę ėmęs maniau išsigerti, 
(). paskui apsirėdyti ir spaviednes eiti.

Penkis alus ir degtinę į save įdėjau
Ir, truputį krevezodams, tiesiai namo ėjau.

štai, ant stryto, stovi Džiovas, Frenkis ir Kostukas
Ir dar koks tai, nematytas, pusėtin’s vyrukas.

Jie mane tuojau nustvėrė, iš šalių po vieną, 
Ir sušuko: “Ar tu žinai, šiandie Džiovo dieną?...

ITimc, esą, išsigersim čionai benLpo byrą,
O paskui dar Džiovo skiepe bačka alaus yra.” 

“Atsitrauki!, jiems atšoviau, aš daugiaus negersiu, 
Einu barzdos nusiskusti ir spaviednes eisiu....”

“Ne buk boba, vienus sako: — juk čion Džiovą turim, 
Tai į tavo, dem, kišenių visiškai nežiūrim.

Velykinės dar paspėsi — laiko gražaus yra, 
O iš bunčiaus ncpaleisim gavę tokį vyrą;

Tu vyras, kaip reik, atrodai: raudon’s, ūsai juodi
Ir ne bile kokiam durniui giliuoti teduodi!....” 

“Visas bunčius į saliuną, tuojaus sumurmęjom 
kaip dera pradėjom: 

llą viskę ir vaisbyrį maukėm,
u, vyre, baliavoti
Vyną
O, ant galo, lietuvišką dairfelę užtraukėm. 
balsų musų griausiu ingų langai sudrebėjo
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cijai. .
Taipgi yra žinoma, kad dau

gelyje vietų, kaip antai:
v Ansonijoj, Conn., kur surink

ta ...   $2,250.50
Brockton, Mass........ 2;770.00
Cambridge, Mass... 2,550.00 
Cliffside, N. J............  436.89
Grand Rapids, Mich. 1,334.23 
Haverhill, Mass....... 1,522.82
Newark, N. J. (antras siunti

nys) ..... .....  418.51
New Bedford, Mass., 323.48 
Nem York, N. Y.,.. 10,000.00
Rumford, Maine,,... 247.73 

aukos buvo renkamos pasire
miant ar tai Bostono rezoliuci
ja, ar panajšia ant vietos pada
ryta sutarčių, arba gal vien tik 
L. š. F. šalininkų, vienok Cent
ralis Komitetas tą faktą Raudo
nam j am Kryžiui užtylėjo ir rei
kalavo, kad visos aukos butų po 
jo direktyva. Nėra abejones, 
kad tokių miestų buvo ir dau
giau; Lietuvos šelpimo Fondas 
to nepatyrinėjo, nes tikėjosi, kad 
Centralis Komitetas teisingai 
aukas paskirstys. Bet dabar pa
sirodė-kas kita ir prisieina jau 
rinkti žinias. Todėl L. Š, F. 
prašo visų buvusių Lietuvių Die
nos Komitetų, kur tik visos srio- 
ves dirbo išvien, kad jie teiktų
si pranešei Raudonam  j am Kry
žiui ir Lietuvos šelpimo Fondo 
kasieriui p. Šidlauskui?: kokiom 
išlygom buvo susitaikyta ir kiek 
išviso surinkta aukų.

Pagalios yr žinoma, kad; Cen
tralis Komitetas skelbfe,.kad jis 
dalinime aiikų elgęsis visai be- 
partyviškai ir, pasiremiant tuo 
jo skelbimu, daugelyje vietų L.

ją: jei Centralis Komitets su
tiks,kad viena trečia dalis visų 
surinktų aukų butų pasiųsta mi
nėtoms progresyvėms Amerikos 
visuomenės remiamoms draugi
joms, tai L. š. F. nuo tolimes
nių pretenzijų prie Lietuvių 
Dienos aukų atsisakys. Nesuti
kus ant to Centraliui Komitetui, 
L. š. F. darodys savo pretenzijų 
teisingumą ir reikalaus, kad at
sakanti dalis aukų eitų įstai
goms, kurios rūpinas ne politi
ka ir tikėjimišku propagandų 
platinimu, bet šelpimu nuo ka
rės nukentėjusiųjų. ,

Delegacija išreiškė pageid 
mą, kad ne tik tie $15,000, bet 
kad ir visos aukos J)utų kuo- 
greičiausia išsiųstos, nes jos ne 
tam juk buvo renkamos, kad 
gulėtų Washingtone, bet kad su
šelpus badaujančius žmones.

L. š. F. pirmininkas p. Gugis 
stačiai pasakė Raudonojo Kry
žiaus direktoriui: “Kokiam pa
dėjime jus alsidiurtumėt, jeigu 
karė pasibaigtų, o surinktos nu- 
kentėjusiems nuo karės žmo
nėms aukos gulėtų dar pasjus?”

Bridgewater, Mass. .. 135.40
Detroit,1 Mich............. 673.41
Drorisville, Ill................. 91.45
Torrington, Conn........ 941.43

Boston, Mass.........$7,800.00
Newark, N. J......... 3,000.00
Waterbry, Comi... 7,125.00
Schenectady, N. Y... 1,218.00 

749.93

$114.26 
239.20 
131.85 

. 15.50 
269.32 

. 38.20 
125.75 
.. 5.00 

20.00 
, 800.00 

626.00 
.. 48.00 

Livingston, Ill.......... .  108.00
Mahanoy City, Pa. .. 332.45 
Rockford, Ill......... . 663.65
St. Louis, Mo., ...... 217.51 
Tacoma, Wash., ...... 92.86 
Waukegan, III. .......... 355.74

’” ”............ 25.00
Wilmerding, Pa., .... 344.12 
Worcester, Mass......... 765.92

P. Bicknell tą prašymą priža- 
dejo išpildyti ir tuojaus pasiųs
ti pinigus į Petrogradą telegra
fu, o į Lietuvą perduoti su pa- 
gelba Ispanijos ambasadoriaus 
Washingtone.

Nesusipratimai cįelei aukų

Nuo
Ir eirišių saliun’s pilnas tuojaus prigarmėjo.

Vienas, kaž-kaip strapa iliodams, man koją užmynė
Ir, kaizkoks neČysta dvasia, tarp mus įsipynė.

Aš sakau jam: “Ju eiriš-džiu, beter kyp ju kvait, 
If ju don t, vai, aiem redy

“Vač ju vantit, — jis
Ir tik, vyre, man i nosį

Aš, broly!, savo ranką su
Tiesiai eiriui į pakaušį, kiek

Eirišo, kai tarakono, kojos suvirpėjo
Ir, kai meitėlis

Tik klausau,
Džyžus kraist

Dabar
Bonkos zvimbė, kumščios žlegsė ir langai žvangėjo 

Aš tuoj šmurkšt ranką kišenin, cizoriką stvėriau 
Ir eirišiams (tirpus rėštb iš pečių pradėjau; z • 
Capt, už gerkles vieną eirį tvirtai nusistvėriau

Ir jau, bracia, kaklą riesti nuo sprando pradėjau. 
Bet, staiga, kas kuo tai kietu smogė man per ranką, 
O pakaušiu, kai perkūnas, tuomi tarpu trenkė..

Akyse man sužaibavo, ausys cypt pradėjo,

ojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraŠ

i. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Redakcija pasilaiko visas tei- 

etinkami spaudai raštai naikina- 
ei bėgiu tiviejų savaičių autorius pareikalauja 
eliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

f
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VII. Seimai.

piučio arba rugsėjo mėn.

na

Dar apie moksleivius

A. B.

sius narius ir išbraukia iš na
rių skaičiaus tuos, kurie ne pildo

visų draugijos turtų. Jis 
pajamų ir išlaidų apyskai-

gų balsų seime su “Bangos 
na is.

6. Seimas išrenka 
tik vieniems metams.

galima greičiau ir ne vėliaus 
kaip 2 melų po apleidimo mo
kyklos.

VIII. Pašalpų skirinias.

turi išpildyti tam tikrą, valdy
bos prisiųstą, aplikaciją.

2. Gavusieji iš Bangos” pa

2. Raštininkas veda knygas, 
kuriose surašoma seimo nutari
mai, valdybos protokolai; veda 
šelpiamųjų sąrašų ir paruošia 
metinę draugijos darbų apyskai-

pusė visų draugijos narių.
4. Paskirimas stipendijų ii 

laikinių pašalpų.
5. Seimas j ieško naujų šalti-

Chicago, Ill.NAU JIE NO S,

Bevaikščiojant.

Jaunimo dirvonaiPavasaris

dKur tik nepažvelgsi, vis miela,i

Aplink vien vaizdai numylėti...
v

Viršininkas sudavė kuinšlim

iMIIIIIIIIIIIIHIIUIMKas jis nebūtų, gerbiamas

1.

Kvailys
Prochov Petrovič pakasė pa-

1.pusėj.

mi referendumu.

šu žie-

tyliai

klausia.

uis

Priedermės valdybos.

— Tai kas?

mo-
mo-

- Pas žmones yra taip vadina
mas draugijinis instinktas, kuris

tik 
tuo

nelaimės 
laisvųjų.

tamstai
sunaus

Vandenį virk — 
vanduo bus.

ir sveikina . sai< 
šeimyninkės duktė

M® T

—O tu kas per tardytojas? 
Eik ten, iš kur atvykai! Pasuk

apyskaita privalo būti išduota 
kas metų visuotiname L. M. S. 
A. Seime ii’ tilpti susivienijimo 
organe.

Žaliuoja beržynai, dainuoja

tytojai atkreiptų į tai atu 
išreikštų savo nuomones.

gijos turtų.
2. Sykiu su L. M. S. A. šau

kia visuotinų susirinkimų-seimų

rių turi būti 3. pirm., rašt. 
iždininko.

kitiems ir pagelbėti. Tatai ga
lima pastebėti ne tik žmonių gy
venime, bet ii’ gyvulių. Kropot
kinas savo knygoj “Mutual aid a 
factor of evolution” ryškiai pa-

lejų... Jinai 
Pricgtam ir

Ir, kad parodžius, jogei jis 
tikrai palaiko mano pusę, — jis

viršinin- 
Tuo ku
pra dėjo

Upeliai banguoja ir taškos 
linksmai

vaikas!
Ant mano

reiškia, kad tarp žmonių nega
li būti santaikos; ne daugiau: 
žmonės, noredpmi užsilaikyti, 
būtinai privalo kovoti vieni su 
kitais.

gerumas ant veido
Gracijos daug.

skolose iki 
ori

ir priklausančius prie L. M. S. 
A., ypač tuos, kurie jau pasižy
mėjo mokslo, literatūros ar dai-

senio,

ka $5.00 nario mokesties. (c) 
Amžini nariai užsimoka $25.00. 
už visų amžių, (d) Stengties pa

kokiems paibeliams intarti mo
ksleivius bloguose noruose? 
Juk nesąmoninga yra pirma nu
teisti, o paskui tik duoti nutei
stajam progos teisinties.

dromis spėkomis kovoti su gy
venimo sunkenybėmis. Ačiū 
tam apsireiškimui ir yra tveria-

Irrodos, kad amžinai žuvo kxlai, 
Kad šalčiai nebgrįš jau praėję... 
<r rodos, kad saplė šypsosis 

linksmai

2. “Bangos” tikslas — šelpti 
neturtingus abiejų lyčių lietu
vius moksleivius, lankančius

“Banga.”
Žinomas anglų filosofas Hob

bes kadaise pasakė, jogei žmo-

ties, kaip jam patinka Jis liue
sas žmogus, gerbiamas pone!

kėliau. (
po kelius
Paleidžia u į kakaruzus ir
na m galva nulinko:
Jau ta m-nebereikės šio pasaulio

Išėjau pasivaikščioti.
Vasaros sezonas sužavėjo ma

no sielų. Taip malonu. Širdis

litas. Niekis, aš jų 
vaikams atid/uodu. 

vie- 
“Hani!

te suprasti gyvenimų?! Atsiųs
kite pas mane savo sūnų!

Vadina mane. Aš apsirengiu

4. Narys, neužsimokėjęs na
rio mokesties, sekama visuoti
name susirinkime nėra skaito
mas draugijos nariu.

Ir skubia’ lizdus sau
* A

šini ką, jaunas žmogau! 
Jūsų tėvai nepavelija tamstai el- 
gties sulig širdies troškimo. 
Tai niekinga iš jų pusės. Tikėk,

—Du buteliu vyno į mane su
pylė. Sėdžiu, geriu ir jaučiu: 
vaikščioja aplink mane, klastin
gai šypsosi 
manęs sėdi

—T a m s t a m and a g u m o... 
tariau atsisukęs.

kas man pašonių dūrė.
Persigandau, revolveris iš ran

kų išpuolė ir išsišovė. Kulka 
nieko nekliudžius, žemę ardyda
ma, nuzvimbė. Paukštelis pa-

greso, jeigu vieni kitiems ne-

Mariaška Kritkiu i... 
i l.iip ir išplėtė akis.

niekus. Kalbu apie 
yvenimų, puodus ir

“Bangos” nariu gali būti

I. Draugijos vieta ir tikslas.
1 ” vieta — Chic

to daleisti, tai praneškite man. 
Aš žinosiu, kaip su jais pasielg-

— Busiu tamstos vestuvėse,
—s.

Ryto pat važiuoju aplankyti 
tamstos sužiedotinę.

II. Draugijos nariai ir jų 
priedermės.

Kritkinai turėjo savo išro- 
kavimus. Jie buvo neturtingi, 
o aš turėjau daugiau pinigų, 
negu proto. Tėvas kreipėsi į

bet iki pat miškų tai inentijau 
ir žemėn akis nuleidęs žval
giaus. Netoli miško, pamačiau

byriausybę:
—Tėveli, Jūsų Skaistybe! Ne 

- pavelykite mano sunui ženylies!

Utarninkas, Baland. 17,1917

’’i
r- Jaunuomenes Skyrius

prosus... ro KieKvieno žodžio 
karštas bučkis... II u! šlykštu 
ir atsiminti. Atsibundu ant ry
tojaus, galva plyšta, burnoj tik
ras kiaulių tvartas, bet jaučiu ir 
suprantu, jogei aš ne pienburnis 
kokis, o sužiedotinįs — su žiedu 
ant piršto! Einu prie nabaš- 
nitiko tėvo, taip ir taip, sakau, 
brangus tėvuk, žodį daviau... 
ženyties noriu. Tėvas — žino
ma, juokauja... Netiki.

—Kur tau, sako, pienburni 
ženyties? Juk tu dar neturi ir 
dviejų dešimčių metų!

lr ištikrųjų tuosyk aš buvau 
jaunas. Jaunesnis už pirmąjį 
sniegų... Ant galvos geltoni 
plaukai, krūtinėj karšta širdis, 
nebuvo taipgi ir šito didelio pil- 
vo...

—Pagyvenk dar, paspėsi ap
sivesti, — šilko tėvas. Aš į pie
stų... žinoma, savo valia, išdi- 
kęs buvau. Ant savo noriu pas
tatyti.

—Ką? 
kraustei! 
paskendęs 
Galvą tau suka!
pagauti! K/aiK

Ir ištikrųjų aš buvau kvailas. 
’Avinas avinu .. Būdavo, pabcl š- 
Idnsiu sau į galvų—kitame kam
baryj gudisi. Skamba! Iki 
trijų dėsiančių metų nė viero 
protingo žodžio nepasakiau O 
kvailys, kaip p«lįs žino^* am- 
žinai bėdoj. Taip ir aš.. Nie
kuomet, būdavo, iš bėdos neiš- 
twfaau: tai vier v lai kita... To
lu jau kvailio likimas... h 
uaišdavo' mane ir iš namų vary- 
«davo... Septynis kartus iš gim
nazijos prašalino... Tai spirda
vo ženyties... Na... Tėvas rėkia, 
lakioja, ką tik nemuša, o aš at
kakliai laikaus savo...

—Ženyties noriu — ir viskas 
Kam kas darbo? Jokis 

levas negali man stoti skersai 
kelio, jeigu aš turiu savo įsi tiki
nimus! Ne mažas!

Atbėgo nebaŠninkė mat u še. 
S<vo ausims netiki, apalpsta... 
Oaš vis savo. Ar galima, ma
mų, man nevesti, jeigu aš noriu 
«vo šeimyną turėti? O juk 
Marjaša, manau, grąžuolė... 
Stati, tiesą sakant, ne gražuolė, 
ta* man taip rodės. Norėjos, 

einu. Tėvas žiuri, kų tik never
kia, o aš jam kiščniuje špygą 
rodau.

Ant rytojaus viršininkas nu
važiavo aplankyti mano sužie- 
dotinės. Pasidabojo.

—Liesi, sako, bet simpatiška. 
Kokis tai 
užrašvtas. v
Tamsta laimingas, jaunuoli!

Už trijų dienų nuvežė 
do t in ei dovanų.

—Priimkite, sako, nuo 
velijančio jums laimės.

Ir net apsiašarojo... Pen- 
su tar

tis buvo. Jis gėrė punšų ir šam
pano. Gerumas!

Stebėtina, sako, tavo bobe
le! Liesi, kreiva o vienok kas

koki tai!
Už trijų dienų prieš vestuves 

ateinu pas sužiedotinę. Su bu
kietu, žinote...

Kur Marjaša?
—Nėra namie...
—O kur ji?
Mano busimas uošvis tyli ir 

šypsosi, čia pat sėdi uošvė ir 
geria pasaldintų kavų. (Pirma 
visuomet su prikųska gerdavo).

—Bet kur ji? Kodėl jus ty-

Žiūriu ir matau:mano uošve
lis, kaip šiaučius... Prisilakė, 
velnias...

—Nėra! — sako, o pats šyp
sos. — J ieškok sau kitos, o Mar- 
jaška... Į kalnų lipa! Che-che- 
che! Pas jį nuėjo!

—Pas tą patį... Pas tavo pil
votų didiiiybę... Che-che-che... 
Ilgai sugaišo!

Aš taip ir sudejavau...
Prochov Petrovič garsiai nu

sišnypštė ir pridūrė:
—Sudejavau ir nup to laiko 

protingesniu pasidariau
v Vertė

Sekmedienis. Po pietų. Ge
ležies liejyklės dulkės iš vakar 
dienos dar sunkiai tebegulėjo 
ant mano plaučių. Ir kaip bai
siai jos mane kankino. Gerk
lėj jaučiau, yt kokį kumštį.

Paėnięs taurę degtinės išgė
riau, bet ir toji nieko negclbė- 

bin apkabinus prie savęs pris
pausti.

—Kad taip kasdieną butų. 
Kad galėčiau nuo pasm.irdosios 
dirbtuvės išsivaduoti, kaip ma
lonu butų gyventi ir norėčiau il
gai, ilgai dar gyventi, bet da
bar... — Eidamas miško linkon 
sau mąsčiau.

Kelias iš abiejų pusių buvo 
apaugintas tarpiais kakaruZais. 
Automobiliai tankiai prazvimb
dami, kėlė dulkių debesius. 
Man einant vis mintyse buvo: 
“kad taip pasitaikytų rasti krū
vų pinigų, kokio turtuoliam 
pamestų, tai galėčiau per visą 
vasarų krūmuose miegoti ir deg-

Įėjau miškan. Medelių lapai 
šlamena, paukšteliai gieda. 
Rods reikėtų tuo gėrėties, bet 
jie man nemalonu ir aš jų ma
žai klausiaus. Bet delko tie la
peliai taip gaiviai šnara ir pauk
šteliai gieda? Turbūt, tik del 
manęs. Veltui! Mano ausįs 
mašinų užtrenktos, širdies jaus
mas jau senai atimtas. Aš čia 
atėjau ne jųjų balso klausyti, 
bet tyro oro plaučiuošha įtrauk
ti, o jie kvaili pradėjo man 
meilės giesmes giedoti. Nesu- 
p ra n t u aš jų.

Žemai ant beržo šakelės, ma
žas paukštelis v£skų užmiršęs 
žaviai giedojo. Jis nei nepajau- 
tė kaip aš prie jo prisiartinau.

—Gal tu iš džiaugsmo taip 
giedi, o gal iš liudėsiio? Aš ne
žinau. Vienok savo atgyvenai ir 
šioj minutei turi mirti, bet tu 
nežinai. Va, gaidelį, tik pirštu 
kripšt! ir tu ant žemės kojas 
tasai... — revolveriu paukštin 
taikydamas-cicly<|amas 
sau šnabždėjau.

—Niekši! Kų bandai daryti?

—Niekši, valkata, kraugerį, 
greičiau, tuoj aus užsimokėk 25 
dolerius!

—Už ką ? Kastu?
—Nekalbėk!.. Už paukštelį, 

kuris tik nuskrido.
— Bet juk jis gyvas, — su

pratęs kame dalykas švelniai at
sakiau.

teišį, — taip taręs atvertė Ža
ke t kos k lepų ir parodė savo laip
snio ženklelį.

— Susimildamas, aš užsimoku 
kiek reikia, tik leiskit mane sa
vo keliu eiti, — meldžiau.

—Tai greičiaus. Neturiu lai
ko su valkata ergelibtics.

Drebančia ranka padaviau 
reikalaujamus pinigus. Jis sau 
nuėjo. Aš dš užpakalio špygą 
parodžiau, patilomis sukeikiau 
ir ėjau tolin.

—Dvidešimt penki doleriai I 
Už kuriuos piliias dvi savaiti 
turėjau dirbti, o dabar per vie

K. A. ną minutę pradirbau. Velniai

pasuktų kur. Vot tau ir gy
venk?

Iš viso vieko trenkiau revol
verį į kietą akmenį. Nusispjo
viau ir nuėjau namo.

Tulelis.

Laikui bėgant tas išsireiški
mas pasidarė klesišku. Jį kar
tojo visų laikų pesimistai.

Tečiau, tikrenybėj dedasi vi
sai kas kita. Nors išdalies žmo
nės kovoja vieni su kitais, bet 

rūpinasi sušelpti į bėdų pateku
sius narius,

Moksleiviai, kaip žinia, sun
kiai grumiasi su gyvenimu. Ne 
vienas jų tampa parblokštas — 
žūna be laiko džiovos pakirstas. 
Tuo tarpu, jeigu jiems butų lai
ku suteikta pagelba, jie butų iš
sigelbėję nuo džiovos nasrų.

Kad ateityj kuomažiausia į- 
vyktų tokių apsireiškimų, mok
sleiviai ir sumanė įsteigti “Ban
gos” draugiją. Apie tos drau
gijos abelnų pakreipą šiuo tar
pu hies nekalbėsime: palieka
me tatai padaryti kiekvienam 
skaitytojui.

šiame “Jaun. Sk.” numeryje 
talpiname “Bangos” įstatų pro-

Ne kartų mums jau teko kal
bėti moksleivių prisidėjimo 
klausimu. Įgriso jau. Bet no- 
roms-nenoroms reikia ir vėl kal
bėti.

Tiesiog nesuprantama, kokios 
priežasties delei kai-kurie jau
nuoliai nepatenkinti mokslei
viais. Jiems primetama ir po
litikavimas ir veidmainiavimas. 
Girdi, jie tai daro kokiais tai 
išįrokavimais.

Tuo labiau reikia stebėties iš 
visų tų priekajštų, kadangi jie 
daroiųi priepuolamai, be jokio 
pamato. Galų gale beveik kiek
vienas jaunuolis pasako, jogei 
esu sunku kas nors tikro tvir
tinti, nes moksleiviai kol-kas ne
pasakę savo “credo”...

Amerikos 
mokyklų laisvė.

Mokyklos 'tikslas yra ne 
suteikti Žmogui žinių, bet
pačiu laiku išvystyti, ištobulinti 
jo geruosius palinkimus, pobū
džius.

Ir ištikrųjų, jog žmogus nėra 
papūga, kuris galėtų pasitenkin
ti vien tik kartojimu svetimų 
žodžių, svetimų noumonių. 
Kiekvienas žmogus privalo tu
rėti ką nors savo, originalio.

Pažiurėjus į Amerikos moky
klas, mes matome kad ir čia nė
ra tos laisvės, kurioj butų gali
oną visapusiškai lavinties. Pro
fesoriams įsakoma kalbėti tik 
tai, kas nekenkia kapitalistų in*

.. į : l L ■■■. ' ■■ > . • - • 

teresams. Nelabai senai is Pcn- 
nsyvanijos universiteto tapo pra
šalintas prof. Scott Nearing. 
Dabar eina gandai, kad žadama

Patten. Ekonomijosm on N.
mokslo srityj Patten yra vienas 
įžymiausių Amerikos mokslinin
kų. Bet ant savo nelaimės, jis 

ir rezultate yra vejamas lauk iš 
universiteto.

Stebėtina žodžio laisvė, nėra
kas ir sakyti. K. A.

“Bangos” įstatė 
Projaktas.

2. Kad draugijon įstoti, rei
kalinga dviejų narių rekomen
dacija ir visuotino susirinkimo 
patvirtinimas.

3. Nario priedermės: 
Mokėti kasmet $2.00 nario

III. Draugijos turtas susideda:
(a) iš narių mokesčių, (b) 

aukų, (e) pajamų už spausdin
tus leidinius, (d) pajamų iš teat
rų, protekcijų, prakalbų, koncer
tų ir tam panašių šaltini^, o 
taip-pat ir iš grąžintųjų pasko-

Pastaba 1. Tie pinigai, kurie 
bus paaukoti aiškiai nurodytu 
tikslu, kaip juos sunaudoti, pri
silaikant draugijos tikslo, turi 
būti suvartojami tik nurodytu 
budu.

Pastaba 2. Draugijos pinigai 
turi būti laikomi banke po prie
žiūra iždininko ir iždo globėjų.

IV.. Valdyba.
1. Draugijos reikalus veda 

valdyba, kuri susideda iš 5 na
rių: pirmininko, raštininko, iž
dininko ir dviejų iždo globėjų.

2. Jeigu valdyba nustoja vie
no nario, ji turi teisę išsirinkti 
sau naujų narį.

3. Valdyba susideda iš svie
tiškos inteligentijos.

š. Seime duoda savo darbo 
apyskaitą.

4. Paskelbia laikraščiuose 
seimo patvirtintąją metinę apy
skaitą.

5. Išpildo seimo nutarimus, 
nurodymus.

6. Renka žinias apie reika
laujančius pašdpos moksleivius.

7. Patvirtina visus draugijos 
raištus antspauda ir parašais, ku-

ir

VI. Valdybos narių 
priedermės.

1. Pirmininkas vadovauja 
vaidybos susirinkimus, laiko pas 
save draugijos antsaudą su pa-

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

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Kad iki šiol lietuvių mokslei
vija nėjo į darbininkų viešąjį 
gyvenimų ir nebuvo tikrais ko
votojais už darbininkų reikalus 
tatai parodo moksleivio drg. J. 
T. V. išsireiškimai (žiur. “N.” 
nr. 70. ”J. Skyr.”).. “Perilgo- 
ką laikotarpį mes buvome ver
čiami laikytics nuošaliai. Mat 
musų rankos buvo surištos “be- 
kįla klausimas: kas tuos moks
leivius privertė laikytics nuo
šaliai, ir kas jų rankas surišo 
“bepartyviškais” ryšiais? Ga
lima atsakyti sekančiai: iki šiol 
moksleiviai laikėsi nuošaliai, 
many darni gaut 

yra nuošalus arba “bepartyviš 
kas”, nieko neveikia, o jeigu ku
ris ir veikia stengdamos but 
“bepartyvišku”, tai jis palaiko 
visas puses, išnaudotojų, skriau
džiamųjų ir mulkintojų. Jo
dei lokis žmogus yra pragaiš
tingas darbininkų Liesai. Ir to
kie moksleiviai, nelyginant, lyg 
su lapės uodega po visas ęker- 
tis bemaskatuodami negali gaut 
jokios paramos iš darbininkų 
klesos.

mas moksleivius sako, k 
t:e moksleiviai, kurie dabar pri
sidėjo prie “J. S.” sakė, dėlto jie 
neprisidedų prie socialistų, kad 
jų socialistai nešelpia. Ir kaipo 
faktą remia prisidėjimą prie 
“J. S.” Mes dabar dar nieko ne
galime pasakyti kokiu tikslu mo
ksleiviai prisidėjo prie “J. S.”, 
nes dar jie gal nespėjo arba ne
pasirūpino tatai pasakyt prog- 
resyvei jaunuomenei.

Žinoma, jeigu moksleiviai 
žengs tikru darbininkišku ke
liu, tuomet jaunuomenė moks
leiviams išties savo ranką ir 
reikalui esant pagelbės jiems, 
suteikdami medžiagišką para
mą.

O jeigu mokslciviaii neprisi
dėjo arba neprisideda prie socia
list ų vien tik todėl, kad jų so
cialistai nešeipia, tai daro did
žiausią klaidų. Jeigu mokslei
vis bus pastovus ne veidmai
niaus, nesėšlies prie priešingų 
socializmui partijų, kad tik su
griebus keletą dolerių, tuomet 
socialistai ii’ abelnai progresyvė 
visuomenė visados rems tų mo
ksleivį. Tai parodo kad ir šis 
faktas. Atsišaukus drg. A. 
Montvidui, kad kas nors pasko
lintų keletą desetkų dolerių, be
matant aukos pradėjo plaukti 
kaip nuo socialistų, taip ir nuo 
progresyvus visuomenės. Ant
ra, drg. Andri Ulevičiui tik ką 
stojus mokyties be jokio atsi
šaukimo Akrone, Ohio ir apy
linkėj tapo surinkta keletas de- 
sėtkų dolerių jo sušelpimui.

Jogu socialistai kokį moks
leivį atsisako sušelpti, tai jis ne 
esti vertas sušelpimo. Pavyz
džiui, jeigu koks moksleivis nu
eina skaityt prelekcijų republi- 
konams ar šiaip atžagareiviams 
•ir už tai gauna gerą atlyginimą, 
tą! tok is moksleivis yra socia
listams negeistinas ir jis ne
privalo iš sooialistų reikalaut 
pašalpos, nežiūrint to kad jis ir 
skaitytųsi socialistu.

S. Pašulnietis.

SK IRTUM AS TARP DVI
KOJO IR KETURKOJO 

DARBININKO.

a priveda; 
susilaukia kūdikių; už darbą vos 
lik gauna penktą dalį, ką uždir
ba, ir amžinas skurdas viešpa
tauja šeimynoje. Tėvai suvar
gę, nuilsę nuo sunkaus darbo, 
ir nustoję vilties gyvenime, 
laukia laimingos mirties. Jo 
darbo pelnas liko dykaduonių 
prarytas, jam liko tik skurdas 
ir sunki gyvenimo našta. Neša 
Jis ją taip ilgai, kol, eidamas J 
suklumpa, ir tik tuomet užri- /
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ūmas

Furgaus Žinios
Valgomieji produktai

perkant šeimy

^osybv^

15—19

TURĖKITE
kaul

Jautiena

Chicago, Ill

nenori nu

KIŠENINIS

? Angį iškai-Lietuviškas

Gyvulių turgus

J. GRUŠO

žino

14.50-10.0i

ąa^

11.15
10.35
-7.59

10.00
9.20

3,500 
'>,000

15.80
11.50

1(3,000 
2,099 

36.000

6.50 
4.50 
-3.50 
-4.00

13.45
11.35
12.85 
-9.50 
10.75
10.25 
10.00

16.30
16.20
16.20
14.25

7,000 
12,000 
2,000 
1,000

Ruginiai 
Bailieji 
Tamsieji

4.50 
4.00 
3.00 
3.50 
9.00 
7.00 
7.00 
7.50 
-4.50

Komai 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai 
Avižos

9,000 
9.000 

10,500 
8.500 
4,000

5.500 
10,000

.. 3.00-
št 3.00
.. 2.50

3 25
7. 3.00—5.00

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

4.50-
4.00-
2.00-
2.75-
3.00-
7.50-
4.00-
3.00-
4.00-
3.00
4.00—M0
4.00—5.00

$5 ir ausčiau
$4.50. V
iki I7.SU

Atdara kasdieną, nedMlonilt tą

Ribs, (svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates .

CHICAGO bal 
benUi šiaip:

Galvi<jų ......

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

Kiaušiniai:—
Exira.................
Kirst .................
Paprastieji first

9.78
8.85 
<8.75

tuviams.
čia kalbama Lietuviškai Ir 

kai.
Kapitalas ir perviršis;

žinią kaip Kad 
žmogaus kūnas 
tokius kirčius k

3147 S. Halsted Street 
Tel Drover 8674.

SAItA PATEK. MGKYUti

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

emoti.

viena dieną pabūtų nevalgę. Ii 
ką dabar visi išnaudotojai iškė 
le rankas

Vyrišky Drapanų Baigėm
Nauji, neatimti, daryti idi 

kymo siutai ir overkotai, vertėt

Prezidentas.
AMERICAN STATE BANK* 

Kampas Blue Island Ave., Lo*Mto & 
18-tos gatvių.

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

, (ial niekas pasaulyj negali i 
daryti tokį įspūdį, kaip kad d 
ba£ keturkojo darbininko. I 
turko į o darbininko darbas 1

kuomet amžiaus dienos užsibai 
gia, bot kuomet krauger’s žmo 
gus čiulpia paskut’n’us syvus i;

Talpina savyje reika- 9 
lingiausius, kasdie var- $ 
tojamus, žodžius. La- | 
bai paranki knygutė ne- | 
šiotis ir kiekviename s 
reikale pasinaudoti. |

Kaina "50c paprastu jį 
ir 75c geru skuriniu ap- a 
daru. jį

skaitąs Bankinei Valdybai 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoj# f*® 
išmokami ant kiekvieno paratžluri#* 
vi m o.

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

Vasarių kviečių:—
Spėria K Brand . . 
Patents ..............
Straights..............
hirst Clears .... 
Prastosios rūšies

Žiemkenčių kviečiu
Patents ...............
Standard ............
h irst (dears . . . . 
Second (’dears . .

indą mi jų gyvenimą elgdamiesi 
taip žiauriai. O! mes, darbo 
milžinai esame galingi! Taip 
greitai, kąipu dvikojis* ir ketur
kojis darbininkai atsisakys mai-

Telcphoii* Humboldt 1171

M. SAHUD N. D.
Bobas Hmm Ordytejaa Ir Oli BfB 
BpeeialtotM Moterilirų. Vjrrfflnt h m 

kilk* teipri Chronišką Mr* 
OFI8AB: HTI MUwBuko* Av*.

Kampa* North Ava., Kambarį*

sunkus gyvenimas 
tikrove mil’oRUs, be

Kansas City . . 
Omaha ............
East St. Louis . 
SI. Jdseph........
Sioux City .... 
South SI. Paul 
Pittsburgh 
Buffalo ............

K17TJQK i M Prekybos LVLplklV ir Kalbų 

^MOKYMĄ 
čia gali išmokti Anglų kalbas nuo pradini 

Ugi augflčiauslat tcipgl Lietuvių. Vokiečių 
Rusų ir Lenkų kalbų; Arit metikos* AugM 
Matematikos, Istorijos. Geografijos, PclitiS. 
Ekonomijos, KnygvedyntSs.DajliaraOCio, Lai 
škų rašymo. Prekybos teisių ir tL - Čia gal1 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL t 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA MA LIETUVIŠKAI

3106 So. Kalstei St..Cbicųgp

:ek, kiek darbo davėjas sutei
gia. Abiejų rusiu darbininkai 
arnauja tiems patiems ponams, 
l iktai dvikojis tiesiog į gerklę 
šnaudOlojui įmeta, kuomet ke

nti savi 
tame ją 
draugus? Dulko mes, dvikojai 
(kirbininkai, gyvendami tame 
šimtmety,j, kuriame viso pašau
to kampai šaukia: Mylėk arti
mi), kaip pats save, bet mes niy-

S. GORDON 
UU H, H*l«t«4 BU • ChJeaMt

........ 11.20

.... 11.15
10.00—10.35
. <8.00—8.50

Bulves, bušelis............
Saldžiosios, gurbas

Daržoves:—
Barščiai, statine ... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėže .........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žak pipirai, pintinė . 
Ridikėliai, statinė . 
Špinatai, statinė ...
Tomėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statinė ... 
Morkos, statinė ....

Twins ...................
Daisies .................
Young American 
Longhorns ...... 
šveicariškas........
Limburger ...........
Brick .................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui 

Vištos ..............

nijai, kaip kad arklys.
įBet gyvi mimo aplinkybes h 

dįrbo karaliaus, lo žmonijos iš 
ginytojaus yra perdaug, per 
daug skaudžios. Perdaug ji:

me su savo mintimis lenai, kur 
keturkojis darbininkas gyvena, 
vadinamas kupranugaris? Aš 
esu užtikrintas, kad ne. Nie
kuomet nenorime nueiti savo 
mintimis į Afriką, į Asijos ty
rus, kur jų vargsta šimtai tuk
siančiu. Mes žinome tenai dvi- c

kojus darbininkus ir užtariame

ocius, Dėt kili gyvenimo juo- 
jis prilindę drabužiu visiems, 
vaikščioja pusnuog s; nors 

pakinkė Ramios spėkas, kad

šuo taipgi yra ne lik ger:au 
s’rs žmogaus draugas, bet taip 
gi jis yra tvirtas šiaurūs darbi 
ninkas. šuo yra samojedų tar 
nas, kurie gyvena šiauryj. Sa

Paukščiai, išdarinėti:-
Kalakutai (svarui) 
Vištos ............... ..
Antįs.......... ..
žasi* ............ .7...

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų ” 
90—100 svarų ”

1.44—1.52
2.31—2.45
1,88—1.91
1.03—1.50

Sviestas:—
Extra Creamery
Extra First . .. .
First ...................
Seconds ..........
Ladles ...............

nuropos i Aziją, j 
? Kas bull] padai 
>na nergaletoiumi

ŠIENAS 
Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No 2 .... 

Mot. No. 3 maišytas .. 
Dobilų, suig rųšics . . 
Prėrėjų, sulig 
Packing ....

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

syti kiekvieno
Liniuko darbą, Lai jo 
kadangi užimtu labai daug vie
los, o naudos mums iš lo visai 
maža butu. Tokiu bildu turi- c

me pasitenkmti tuo ką paminė
jome.

CHICAGO, Bal., 16, 1917.
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankro 
įlinkės moka bran

gų labai narsiai.; (kilime sakyti, 
kad šuo padaro daug daugiau 
žmonijai naudos, nekad mes 
manomi'.

19.00—29.00 
18.00—19.00
16.50— 17.50
14.50— 15.50
15.50— 17.50

rūšies 14.00—17.00 
............... 7.50—8.50 
.......... 10,00—40.50 
............... 7.50—8.50
................ 7.50—8.50

engejų, o ne 
Ir taip milionai 

ir 'nulionai dvikoju darbininku 
per šimtmečius ir šimtmečius 
keičia skaudų gyvenimą. Jie 
tu^l rankas, mintis, Įimtą, spe- 
kąį bet nieko nesako savo skria- 
udejams. Jų yra milionai, bet 
jie ramiai tyli ir meldžiasi prieš 
nuižą būrelį savo išnaudotojų. 
Ntto išnaudotoju dvikojai dar
bininkui yra žadama užmokes- 
tis tik po mirties.

visi įsu
augštyn rodo dangų 

, tuomet sakytų čia 
dangus nusileido ant -žemes, 
bet tik del dvikojo ir keturkojo 
darbiu-ako, o mums priseina 
pildyti Dievo žodžius, kuriuos 
pasakė išvarydamas iš rojaus 
Adomą ir Jievą: “Vien 4ik iš 
prakaito kaktos savo pelnysite

laap sunkus, taip nepanesamas, 
kad milionai ir milionai ją mirš
ta laiko vien tik dėlto, kad 
nejudi panešti sunkaus darbo. 
PtUmkime arklį. Neapsakoma 
datlgvbė tos Veisles darbininku

jis darbininkas jaučia tik savo 
širdyje, bet užmušėjui nesako 
nieko. Ir mes dar (įrištame sa- c
kyli, kad keturkojo darbininko 
gyvenmas yra trumpesnis. Kur 
musų sąmone, kur žmogiški jau
smai, kur apsvarstymas? Musų 
rankose jų gyvenimo valandos, 
musų rankose ją gyvybe, ir mes 
atimdami ją belaiko, sakome 
kad ją gyvenimas trumpas.

riau apsiimtame panešti. Aš 
esu užtikrintas, kad kiekvienas 
musų pasakysime, kad lai yra 
kvailiausis klausimas. ? Kaip-gi 
tai žmogus gales atlikti gyvulio 
keturkojo darba. Ar-ui dviko-

2.75—3.00
2.00—2.75

COMPANY
4617 So. JLdsted Str©*K 

Kampas 47-tos gtv., 2-ra«
Telephone Drover 211€« 4

po
nuo

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo llf 

P>35 siutai ir overkotai, nuo I7JW 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų oyerkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
konts , veri ės nuo |25 iki

Kelnės nuo |1JR 
aikinams siutai n«e tm&L

upros nešti lokii 
kupranugaris be 

up šuo spiuriuose neapsiren 
s rugules traukli. Niekuomet

ninkas negali atlikti lokio dar
bo, kurį dvikojis padaro. Jis n • 

tyli arba būti 
kokiuo nors iš- 

vienas, taip ir 
iii lik nekuriuos

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

Cukrus, už 100 švi

tinti tuos, kurie/; nedirba, tau 
greitai kapitalo dievaičiai nu 
kris nuo sostų ir visi šventiej

Avis:—
t Mitulės ....• 
s Senėš, geros 
. Avinai, geri 
l £rai ........

lerscKiojmins ir lsį
Nupranugarius galima
irabu šeimynos ai
Jų tenai yra labai daug. Mi jų 
lagelba arabai galėjo išlikti.

dėjas duoda. Jis ilsisi ne tuo- 
njet, kuomet kimo sąnariai dre
bu nuo nuovargio ir trokšta pa- 
itsjio, bet kuomet jo ponas jau 
neturi (Virbo daugiau. Ne luo- 
niet jis begu, kuomet jaučia ga- 
lįįr, bet kuomet jo išnaudotojas 
ktrta veizda per šonus. Ne tiek 
ji#, vežu, kiek spėkos pavėlina, 
bet kiek begėdis išnaudojąs 
krauna. Ne tuomet jis miršta,

Jus galite juos turėti. KiekviBMsS į 
gali juos turėti. $5 iki |

Moters ;<r meiliuos, ;<r ved< į. 
pavienios, senos ar jauninu.
Mės skoliname de] Stockyar^a r 

šapos ir dirbtuvės darbininku į 
ležinkelio klerkams ir tt. i

Paskola ant algos padaromi f Ui 
minutes. į

Paskola ant rakandų — f I 
landas. * i

Mes taipgi suteikiame ptsMQ$ S 
ant* pianų, sankrovos irrngftwwit | 
arklių, vežimų, ajidraudos į 
šių ir bile kilų užtikrinimų. Ktost į 
nepaisome kq jus turite arba ftttp 
jus uždedate, mes norim |
jums kad musų mokestis }
šia mieste. Tas yra dulko J 
turite vciktbsu mumis. Mes kvS* | 
čiame jus pasiteirauti musų aaSk į 
manymu, jiatirli, kad mes į
tinime musų pranešimus. i

LOCAL LOAN

Dabar, kuomet mes šiek liek 
susipažinome su abiejų rųšių ( 
darbininkų darbu ir gyvenimo 
aplinkybėmis, galėsime drąsiai 
padaryti išvedimą, kaip dviko
jis darbininkas skiriasi nuo ke
turkojo, arba kiek daug skiria
si. Neužtenka pasakyti, kad 
tari) jų yra didelis skirtumas ar
ba visai nėra, bet reikalinga la
bai giliai apmąstyti, arba per- 
sislatyli sau mintyse-, jeigu butų

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

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

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

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

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

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

Pinigus siųskite adresu:

Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji .. 12.2a— 
Kiek menkesnis .... 9.90- 
Mituliai ....................... 11.00-
Sotckers and Feeders .. 7.50 
Veršiai, parinktiniai .. 8.00- 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00- 
Buliai :... i................. 8.00-

murgą žemes, is 
žmonija peną ima 
kbai? Kas butu

Piaustyats II. and E. .’. 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

M I L T A I

12.00—13.80
.,.11.50—12.75

no. Ku| 
keliolika v 
rint, kai]
Bet keisč.ausias ir Įspiu’i’ngiau- 
sias dalykas yra matyti, kuomet 
jiems yra kraunama našta ant 
kupros. Ties’og reikia stebeties, 
kaip mes drįstame vadinti loki 
keturkojį- darb ninką neprotin
gu sutvėrimu, kuomet jis atei
na prie savo nešulio, ats’klaupia 
ant keliu visonus keturiomis.c

Tuosyk žmogus sudeda viską ant 
jo kupros ir pririša tvirtai, kad

žemes, khd duoną sau u> 
l:. Nebūtų laiko gaudyti žmo 
nių bei gyvulių veisles, kad pa

mojedai. geriau gerbia sums, 
nekad civilizuotus žmones, ark
lį. Šuo yra gal vienas kantriau
sių gyvūną, kuris gali panešti 
didžiausį speigą. Šunį galime 
priskaityti pr’e protingiausių 
keturkojų sutvėrimą. Jis tie
siog supranta 
gus jam sako,
ta, l«i žmogus mano. Šuo, sy
kiais,, pėrsergsti žmogų nuo di
džia dsio pavojaus; užpuolus ko
kiems priešams, jis gina žmo

darbo naud’ilgumas visai nesi 
skiria. Skirtumas 
mu, kad keturkojis 
be dvikojo butą 
šimtmečius daug 
žmogus be keturkojo, butų ir 
po šiai dienai tebesąs taukinis. 
Paimsime abieju rusiu dabar
tinį gyvenimą, o pasirodys, kad 
ka:p dvikojis taip keturkojis y 
ra adižim vergai. Abiejų idea
lai yra vieni ir tie pairs: “dirbti 
ir sunkiai dirbti"; tarnauti sa-

ramigaris supranta, kad jam 
reikia dirbti ir d:rbti neapsa
komai sunkiai. Ne vien liktai 
liek jis žmo, bet persistato sa
vo mintyse, kd reikia gelbėti 
kitus; reikia nn'leti ne liktai sa-

N A U JIE N O S, Chicago, JM.

ims, zmom
proluigais neprpazįs-
ka’no geriausius savo

jis butą beprotis, kas 
na galėtą paklupdyli, kuomet 
is vra tail) gakngas. Bet kui)-

DR. M. HERZMAN f 
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Sunkios (250-400 sv.) 16.00 
Vidut. 200-250 
Lengvesnės .
Paršai, gori ,

hme savo skriaudėjus, musą 
kraujo siurbelius, kurie,, ėda 
musą spėkas ir gyvenimą, bet 
nemylmie savo geriausių ir ar
ti m ausiu draugų, keturkojų 
darbininkų. Delko matydami, 
kaip turčių klesa mus išnaudoja 
ir kankina, ir suprasdami, kaip 
yra skaudus toksai gyvenimas, 
mes elgiamies taip-pat su ketur
kojais, kaip su mumis turčiai? 
Ar-gi mes užmiršome, kad že
mes kamuotis yra skobnis, ant 
kurio valgo visa žemes gyvybe, 
bet mes stumiame keturkojus

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 16 į sekamas vyriausias 

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

15,000 
9,000 
4.700 
5,000 
2.000 
4,300 
2,100 
2,000

ut*f‘og yra apvogti. Jų darbas 
yra taip sunkus, taip uepaken- 

kad žmogaus protas 
negali persistalyti, kaip 
gyvent* . Aš rsu malęs 
tiek sunykusius, kad 

kimiai vieni tik parodo, kad gy
vūnas dar gyvas. Ar jį tuomet 
kus geibia, pašeria geriau? 
Ar atsiranda nors bent viena 
vĮiata, kuri priglaustų, kuri pa
sigailėtų jo jauno amžiaus? 
Ji$ tuomet dar labiau paniekin- 
lasų jam duotas darbas sunkus
ius. .Jis tuomet nėra paliuosuo- 
tas nuo darbo nei trumpiausiai 
valandėlei. Nuo dvikojo darbi- 
mnko suteikiami jam dar skau- 
desiii kirčiai; jo darbo valandos 
daė ilgesnės, kuomet jo spėkos 
išsisėmė, kuomet' jis nuveikė 
milžiniškas darbus, kuomet jo

► susikrovė turtus ir 
Liu laimingą gyvenimą

> vaisįų ir iš jo prakai- 
jis praliejo liek daug 
trumpą ir skaudų gy-

nugaris myli net dvikojį dar
bininką, kuris ne lik kad už- v
krauna ant jo sunkią naštą, bet 
sykiu ir jis pats užlipa ant jo. 
Kupranugaris gerai žino, kad 
taip greit dvikojis darbininkas 
turėtą apleisti Afrikos ir Azijos 
didžiausius plotus, kaip liktai 
jis atsisakytą, jam tarnauti su 
savo tvirtais kaulais. Bet juk 
j’s nesako* nieko —- tarnauja 
žmogui su dusia ir kurni, neat
kreipdamas atidžios j skriaudas,

rankas, kad turėtu ka mesti.e c

siu rusiu darbininkai sukrauna C C C
k a p i t a E s t a m s m i I i o n u s.

Taigi ’ nors dvidešimlame 
šimtmelyj laikas dvikojui dar- 
bin-’nkui pasveikinti draugus ke
turkojus ir pasidalinti skaus-

jo kimo ir paleidžia smūgį dar 
skaudesnį, ncatbodamas jo 
draugo kančių! Jis, krisdamas 
ant juodos žemes, miršta, ir 
užmerki

15%—16y2 
16%— 17V2 
17%—18%

12 %—15

MOKYKIS SI ID MOTERHMUM 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti namini*.* 
tu® arba aprėdalut. 
kiekvienam, kuri 
Vulandot dieną arb.t 
del Jutų parankom** 
Išmokiname jut tiut 
drabužiu*.
DRltSS MAKING .

2336 W Madląon g.

vinį pi'Ciai?
mūrams medegą suvežė, |ei< 
ne arklio spėkos? Ir šimtai I 
tokių darbų, kurie, jeigu 
arklys, butų likę nepajudin 
Oi gerbiamieji, nėra jokio k i 
tokio draugo šiandieniniam, ; 
ba praeities, žmogui, kaip k

ires 
butą pa 

ęs Vytautą Lietuvos Didž'iio 
Kunigaikščiu, jeigu ne ark 
? Kas butu nunešęs Nauole

Bunkos, priklausančios 
cagua Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j melus, Clearing 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kitos apsaugo* 
žiurinimos ir patikrinamos; 
kjtuos bankuose patikrinti ir 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugo 
tė gali but knygose parodyta. 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžianios. Jeigu banka 
ja savo Clearing House teisiu VM 
yra ženklas, jos abejotino

Tiktai tvirčiausios ir saugi 
hankos gali but Clearing 
riais.

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

nesubankrutijo., Reikalui 
Clearing House hankos ateina 
na kitai su pagdba.

The American State Bank prlkK&ė 
so prie Chicagos Clearing Hocm^ 
r;i po jos prii'ziui u. mmdo2*st B**- 
leisėmi ir išduoda penkias pilaw j&r 
skaitąs J metus. \

Ji taipgi yra po valstijos uriaAMfilK

JOSEPH C. WOLOX .1
Ijrruvu ADVO1ATAJ v

Mntaoaa NadouAi
So. L» Sali* $t.. u. Tt k

Tel. MU0-M91 Aub.fr 2
įlinko, kotvorffo 1, mbiiw 
f iki B vai. vakar*. Wį
HM WTLWAUKBJV 4VB^ » T

TaL HowikaMl X f

nuo sviusos pus 
su užgauta širdimi 

Paskutinį sykį atsidusta, uctar 
damas ne mažiausio prakeiks

jZODYNjLĮSj
| Lietuviškai-Angliškas |
Ž to—rzizzrzj re—~0

juos bet jų vargingą gyvenimą 
visuomet, bet keturkojų vargšų, 
savo draugų, visai neatjaučia- 
me. O! baisi išvaizdų pasiro
dytų, jeigu mes pamatytum jų 
darbo aplinkybes, (lai neuž- 
dvką kupranugariai yra vadina
mi “Tyro Laivai." Nors dvide- 
š:mtame šimtmetyje, bet nesi
randa lokio žmogaus, kuris ga- 

kelt’ per jūres be lai- 
rgiai nėra galima per- 
• tyrus be kupranuga- 
ali išbūti po kelias die

nas bu vandens, be maisto, be 
poilsio, ir neapsakomi karščiai 
negali suklupdyti šio tyro galiu- 

ranugariai paneša po 
pūdą medegos, nežili- 

i ilga kelionė butu.

IWiWiB

I7.SU
Aub.fr
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CHICAGOS ŽINIOS
IŠLEISTUVĖS GERB.

BULOTAMS.

Lietuvių Moterų: Progresyvio 
Susivienijimo 9-toji kuopa ren
gia vakarienę išleistuvėms gerb. 
svečių pp. Bulotų, kurie šį mė
nesį išvažiuoja Europon.

Vakarienė bus Mildos svetai
nėje (3142 So. Halsted st.) ryto 
vakare, bal. 18 d. įžanga 50c. 
ypatai. Tikietus galima gauti 
ne vėliau, kaip iki šiandieninio 
vakaro sekamose vietose: “Nau
jienų”. ofise, pas p-ią N. Gugie- 
nę, pas p-ią A. Miščikaitienę (ke
rtė emerald avė. ir 35 g.), pas p. 
Norkaitį (kertė North avė. ir 
Robey st.) ir pas kiekvieną LM. 
PS. 9-tos kuopos narį.

IR VĖL EKSPLIOZIJA.

Nelaiminga Chicaga. Nors 
karės čia nėra, bet aukų nesto
kit. Žųsta žmones nuo gaso 
ekspliozijų. štai trumpu laiku 
jau trečia milžiniška ekspliozi- 
Ja._ Ir vis ne be aukų.

Toji trečioji ekspliozija išti
ko prie Congress ir Racine gat,

Keturi žmones susyk tapo nu
gabenti ligonbutin. Laukiama 
<Faiigiau aukų.

Langai išbirėjo už dviejų blo-
.... '

Daugelį žmonių stiklai sužei
dė.

Nuostoliai dideli.
(Ryto bus plačiau pranešta).

N.

RUBSIUVIŲ STREIKAS DzAR 
TĘSIASI.

Moteriškų drapanų siuvėjų 
streikas dar tęsiasi. Nežiūrint 
visų žiaurių priemonių..kurias 
pavartoja samdytojai su pagel- 
barinjmudionų'priešais streikie- 
riuš, lie begali priversti štrei- 
kierių Išsižadėti savo reikalavi
mų.

Daugelis streikierių jau buvo 
nubaustų net iki 70 dienų kale
nto už nepildymą teisėjo Baldwi- 
n’o įsakymų ir uždraudimo pi
kietuoti. Tie injunelionai ken
kia labai abelnam vedimui ko
vos prieš samdytojus. Bet In
ternational Ladies Garment Wo
rkers of America žada vesti ko
vą ir prieš injunetionus.

Koresp.

kapitalistų klesą. Rusijos dar 
bininkai ir viso pasaulio darbi
ninkai, yra užinteresuoti, kad 
j negreičiausia užbaigus skerdy
nes, nes pradėtas caro valdžios 
kartu buržuazinėmis monaresi- 
nėmis kitų šalių valdžiomis, ir 
revoliucijinis Rusijos ir viso pa
saulio proletariatas kovoja prieš 
dabartinę karę.

Dabartinė Rusijos valdžia, 
kaip ir žuvusioji caro valdžia, 
stengiasi tęsti karę —• tęsti ją 
Rusijos buržuažijos, Rusijoą 
kapitalistų naudai. Revoliuciji
nis Rusijos proletariatas todėl 
negali eiti draug, ranka rankon 
su šita valdžia. Iš Rusijos pro
letariatas (darbininkai) tęsia 
pradėtą kovą. Tik revoliucijos 
lenkiama eina kairyn Rusijos 
valdžia, tik ačiū revoliucijai bus 
sušauktas įsteigiamasis susirin
kimas tuojaus, neužilgo, o ne
atidėtas iki karės pabaigai.

Revoliucijiniam proletariatui 
jo toj kovoj reikalinga yra ir 
musų pagelba. Rusijos bužua- 
zijos ir josios dabartinės val
džios pusėje stovi buržuazija vi
so pasaulio. Rusijos proletaria
to pusėje privalo būti viso pa
saulio proletariatas, tuo labiau 
Rusijos išeiviai.

Rusijos revoliucijos pagelbai 
Chicago j e susidarė konferenci
ja, kurioj dalyvauja soicalistų 
partijos skyriai, susidedantįs iš 
Rusijos išeivių, kaip tai: rusų, 
lenkų, latvių, žydų, lietuvių ir 
11. Konferencija išleido tam tik
rus lapelius rinkimui aukų Ru
sijos revoliucijai, šitie lapeliai 
(blankos) bus išduodami tik or

ganizacijom. Tos organizacijos, 
kurios dar nepradėjo aktyvio 
pagelbos Rusijos revoliucijai da
rbo, kviečiamos yra išsirašyti 
lapelius ir pradėti aukų rinkimo 
darbą. v. j

Norintieji atskirai gelbėti re
voliucijai gali siųsti aukas seka
nčiu adresu: National Office So
cialist Party, 803 W. Madison 
str., Chicago, III.

Klausiniais del aukų rinkimo 
ir blankų reikia kreipties seka
mu adresu: J. Rabizo, 321 So. 
Marshfield avė.

Draugiškai,
Konferencijos Komitetas.

' O*“' —*3 =
kiek jis nori, arba kiek jis gali. 
Ir kunigai netur tiesos priversti, 
neturi tiesos įsakyti, kad jęigu 
tu, žmogeli, neduosi $6, tai ne
prieis velykinės išpažinties. Ir 
klysta kunigai reikaladUmi, o 
komitetai jiems tame prigerė
dami, 6 dolcirų. Bet ne, išpa
žinties dalykuose, jei žmogus 
gali — jo valia duoti $25, o jei 
jis nenori — jis gali teduoti tik 
50 centų. Ir kunigas turi būti 
užganėdintas. Ba taip pats ar
civyskupas aiškiai pasakė mums, 
komitetams, kurie pas jį buvo
me nuėję. Vyskupas net nusi
stebėjo musų parapijonais, kad 
jie moka po šešis dolerius už ve
lykinę išpažintį. Tai negalimas, 
girdi, daiktas; neprivalo, girdi, 
bąli už velykinės išpažinties sa
kramentus mokama; sakrame
ntai esą turi būti teikiami kiek
vienam krikščioniui arba kata
likui veltui.

Ir da daugiau mums pasako 
jo mylis ta arcivyskupas. Kuo
met mes, pasiųstieji pas jį dra
ugysčių komitetai, papasako
jom jo mylistai, jog kažkurios

davė musų naujosios bažnyčios 
pastatymui, jog todėl draugys
tes ir reikalauja iš klebono tik
rų atskaitų —arcivyskupas mum 
atsakė, kad tai buvo aukos, iš 
geros valios duotos, ir kad drau-> 
gystės norėjo, tia davė, bet kad 
niekas prievarta to iš jų nerei
kalavo. Ir jisai aiškiai mums 
pasakė, kad bažnyčia turi užsi
laikyti iš geros valios žmonių

kad 1915 mane patį, Žilą Senės 
lį, gerbiamas klebonas Skrypko 
su savo komitetais kryžiavo] o.

Tasai gi dalykas buvo tokis. 
Ponia Bach davė lapkričio mė
nesyj 1914 m. bažnyčios labui

laikas velykinės kortelės pirkti, 
tai ji atnešė $2 ir norėjo gauti 
dvi korteles — molinai ir duk- 
Jerci. Ale kas tau, kaip šoko vi
si komitetai Sakydami, jog be
galimas daiktas duoti biznier-

TOWN OF LAKE.

Pabėgo iš kalėjimo.
Penki kaliniai, buvusieji proto 

ligomis sergančių kalėjime, Mi- 
cbigane, Ind., apgalėjo sargus ir 
pabėgo. Trįs pabėgusiųjų buvo 
pasodinti kalėjiman visam am
žiuj už užmušystę, o du tūlam 
laikui už vagiliavimą.

Chicagos bankai rengiasi 
prie paskolos.

Chicagos bankai laukia kuo
met šios šalies valdžia atidarys 
formalę karės paskolos kompa
niją. Chicagos bankieriai vieni 
žada duoti valdžiai apie 
$400.000.000.

Ciceroje vaikai apsiėmė 
farmeriauti.

Berwyn Baptistų bažnyčioj, 
susirinkime, įvykusiame nedė
lioję sumanyta sutverti vaikų 
organizaci j a tikslu apdirbinėti 
fermas dydžio po 100 akrų kiek
viena.

Už dešimties dienų atsidaro 
aviacijos mokykla.

Chicagoj naujoji aviacijos mo
kykla atsidaro už dešimties die
nų. Bus joje 48 aeroplanai mo- 
kiminui lekioti. Mokinsis no-’ 
tintieji įstoti į Suv. Valst. 
ei jos resorsų pulkus.

a via-i

Pirmiausia nukentėjo 
nuo karės.

Pirmiausioj i, kurie nukentėjo 
nuo Suv. Valst. karės su Vokie
tija, tai Chicagos bomai. Polici
jos viršininkas išleido paliepimą, 
kad jie arba dumtų lauk iš jų 
lindynių ant So. Clark str. iš Chi
cagos, arba tuojaus rašytųs ar- 
,mijon ai’ j ieškotų pastovaus da
rbo. Bomeliai dumia lauk iš 
Chicagos.

Jau atsidarė 
naVigacija.

Vakar oficialiai atsidarė navi- * 
gacija po didžiuosius ežerus J 
Bet laivai dar neplaukia, kadan
gi daugely] vietų- da ledas neiš-Į

150 naujų narių įstojo 
socialistų partijon 
Chicagoj.

Cook county socialistų parti
jos delgatų susirinkime; įvyku
siame 540 Wells St. 150 bau jų 
narių priimta į socialistų parti
ją. Naujieji nariai įstojo parti
jon įvairiose wardose. Daugiau
sia įstojo anglų, paskui vokiečių, 
vengrų ir skandinavų.

600 rekrutų įrašyta Suv. Vals. 
kariuomenėn ketverge.

Apsivedimų laisnių išimta 
ketverge 459:

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms: 
St. Adomaitis, 
Anna Kavaliūnaite 
Telespor Rakštis 
Stella Maculis 
T. Danta (3) 
St. Barzdaitis 
Joseph Inčiura 
Wm Drigot 
Felix Bunev'ič (4) 
M. Punis 
Konst. Bimkus. 
A Zymont Esq. 
(Pirmiems trims iš Rusijos.)

PRANEŠU
Savo draugams ir 

pažįstamiems, 
kad aš atidariau

TEATRĄ
1820 W. 22nd Street,

Mylinčius teatrą 
meldžiu atsilankyti-.

Subatom ir Nedėliom- 
2-rą valandą po pietų 
Paprastais Vakarais.

7-tą vaL vakaro.
Su pagarba,

J. Maskaliunas-

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieraa
' NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatvfi 
kampas Halsted

Kazimieras Gugis

Drover 24A3

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikttose 
taip ir čiviliAkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopferas.

Namų Ofisas:
im s. hiiumj si.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
1)7 « Burton St

UH Wt-
Tel. Central 4411

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

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

Kaip Žmogus Mausto
Knygele parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

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

Kaina 15c.

1840 So. Halsted St Chicago, BĮ.

CHICAGOS SOCIALISTŲ, RU
SIJOS IŠEIVIŲ KONFERENCI
JOS KOMITETO PRANEŠIMAS.

Buržuazine spauda visose kal
bose džiaugiasi ir linksminasi 
Rusijos revoliucijos pergalėmis 
ir skubina intikinti mus, kad 
revoliucija užbaigta.

Buržuazinės spaudos nuomo
ne visas Rusijos proletariato tik
slas buvo tik tam, kad numetus 
Nikalojaus Romanovo valdžią. 
Ta pati spauda kaip užrubežyj, 
taip Rusijoj skubinasi perspėti 
mus, kad “neišpildomi” kai-ku- 
rių kraštutinių kairiųjų elemen
tų reikalavimai, guli atnešti 
Rusijai liūdnas pasekmes.

Reiškia, tik.koliai tokie žino 
nes, kaip Miliukov, Gučkov ir 
Rodziank stovi Rusijoj valdžios 
priešakyj, viso pasaulio buržua
zija džiaugiasi revoliucijos lai
mėjimu. Bet tik pasigirsta bal
sas rcvoliucijinių Rusijos darbi
ninkų, buržuaziją baimė pagau
na už Rusijos laisvės būseną.
.. Bet mes įsi tikrinę, kad Rusi
jos revoliucija toli gražu dar ne- 
ližsibaigus, kad ji siaučia visu 
smarkumu. Mes žinome, kad 
Rusijos darbininkų tikslu buvo 
ne tai kad nuvertus Nikalojų 
Romanovą, o į jo vietą pasodi
nus GuČkovą, Rodzianką, Miliu- 
Jcovą ir Kompaniją. Mes žinom, 
kad Rusijos darbininkai kovojo 
su Caro valdžia tik tam, kad 
Nuvalius dirvą kovai prieš tą 
klesą, kurios atstovais yra dabar 
tlftė RuM jos valdžia, kovai prieš

šv. Kryžiaus parapijos 
reikaluose.

Paaiškinimas, ką nuveikė para- 
pijohįs savo streikais 

1916 metais.

Pirmiausia, norėjom gauti 
statementus arba atskaitas iš 
statymo musų naujos bažnyčios. 
Bet negavom.

Antra, norėjom, kad klebonas 
su komitetais laikytų kas mene
sį susirinkimus tikslu sutvarky
ti parapijines atskaitas arba 
knygas, o taipgi sutvarkyti vi
sus kitus parapijos dalykus. Ne
atsiek e ne to.

Trečia, norėjom gauti diecezi
jos tiesas, arba konstituciją, ku
rią vyskupai ir kardinolai išdir
bo seime, įvykusiame Baltimo- 
reje. Norėjom tatai gauti, id
ant kunigai ir parapijonįs žino
tų, po kiek ir už ką reikia mo
kėti kunigui už patarnavimą ba
žnyčios reikalavimuose. Bet ir 
to šiandie neturime.

Vienu žodžiu pralošem strei
kus visiškai.

Klausimas dabar, kodėl gi mes 
taij) jau prakiŠom jį? Atsakymas 
—Jodei, kad tarp mtisų nėra vie
nybės, gerbiami paraijonįs. Taip 
tai, mieli parapijonįs.

Ir tik vieną daiktą mes laimė
jom savo streikais. Ką-gi? Ogi 
velykine išpažintis tapo piges
nė. Jei kuris parapijonų neper
ka lankynės afba suolelio baž
nyčioje, tai lokis turi liuesą va* 
lią mokėti už išpažintį tiek,

riu; ji turi mokėti $6/ O ka
da aš, žilas Senelis, užtariau 
duoti tai poniai korteles ir už 
2 doleriu, ir kada kortelės buvo 
duotos, bet ant mano atsakymo, 
tai gerbiamas kunigas Skrypko 
ir komitetai nutarė savo susirin
kime, jog aš, Žilas Senelis, tu
riu už ponią Bach damokėti 4 
dolerius nedatekliaus. Gerbia
mas klebonas Skrypko uždėjo 
man pabaudos (arba korones) 
dar $1, ir tokiu bud u pasidarė vi 
so $5. Už tai, kad aš užsisto
jau už ponią Bach, mane, žilą 
Senelį, kryžiavojo, protokolus 
rašinėjo kokius šešis mėnesius, 
versdami būtinai užmokėti tą 
$5 bausmę. Galų gale, matyda
mi, kad aš nemoku tų inigų, nu
tarė ir paliepė man pulti ant ke
lių ir persiprašyti gerbiamo kle
bono ir visų, kas ten buvo. Ta
da esą pabaudą butų dovanoję. 
Bet, suprantama, kam gi aš 
klausysiu ir maldausiu už 5 do- 
lėrius būdamas visai nekaltas, 
-zn .ir fųzppz b.iod nuiAosjy

Prieš injuction bilius 
reportuotas prielankiai.

Illionois valstijos legislaturoj
šiuo laiku yra įneštas bilius, rei-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS I» PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmai floras 
10c, Balkonas 5c.

Nubalo* vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas lOr. 
HALSTED ir 82-ra GATV*.

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

Širdis ir Gyvenimas. - ' 1
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į AugštesnįjJ Gyvenimą'.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

ve, kad tokių dalykų ne- 
nC- 
ve-

Tad 
begirdėtu mėm daugiau, kad 
bekryžiavotų parapijom^ už 
lykines išpažintis, tai privalome
kiekvienas parapijonis, parapi- 
jonka ir kuAigas ar klebonas ži
noti tai, ką (kaip augščiau mi
nėjau) pasakė arcivyskupas, nes 
tai yra tikras jo mylistos arci- 
vyskupo pasakymas. O jeigu 
kas atrastų mano kokią melagy
stę, tai ve mano adresas. 1848 
W. 45 st., tegul pasako.

Prapijonas žilas Senelis.

Keistučio Pašelpinio Kliubo 
vakaras. — NedėlioJ, balandžio 
15 d.. M. Mcldažio svetainėj Kei
stučio kliubas pastatė scenoj Br. 
Vargšo dramą x‘Jono širdis.’ ’

Sulošta nei šio nei to. Be to, 
kliubo choras padainavo keletą 
dailių. -

Žmonių buvo daug.

imtos teisės bile užsimanymu 
išnešti teismo nuosprendžius, 
uždraudžiančius darbininkams 
pikietuoti streiku apimtas vietas. 
Bilius jau buvo senatorių komi
sijos rankose, čia jisai tapo 
priimtas 12 balsų prieš 4, ir bus 
todėl paduotas senato apsvarsty-; 
m ui,. J

Nors biliaus priėmimas dar 
toli, pirmas mušis jau laimėtas. 
Gerai kol kas ir tai. 

* i
Pr iela n k i a m rep or tavim ui 

kalbamo biliaus į senatą buvo 
baisiai priešingi kapitalistų sam- 
dytiniai, t. y. tokie senatoriai, 
apie kuriuos žinoma, kad <yra 
arčiau šiokiu ar tokiu bildu su
rišti su didžiuoju bizniu, su ka-

F8 Te). Canal 21 m 0
I Dr. A. L Yuška “

Gydytojas ir Chirurgas

184OS Kalvės, Chicago, III. |g

Telephone

Dr. M.Stupnickl
BIOS 80. MorgaM Chlcage.
VALANDOS: nuo • iki 11 II- 
ryto, nuo Šiki S vakare.

1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

Dar 1000 jūreivių 
apleido Chicagą.

Vakar dar 1000 jūreivių ap
leido Chicagą ir išvažiavo į ry
tus, tarnaut kariškam] am Suv. 
Valst. laivyne.

Nežinau, kaip kitos dirbtuvės, 
o Western Electric kompanijos 
bosai išsijuosę agituoja savo da
rbininkus stoti kariuomenėn.

Plačiai eina gandas darbinin
kų miniose, kad gimusieji Vo
kietijoj ir Austrijoj darbininkai 
bus paliuosuoti iš darbo. Argi 
taip butų?

Sukruto surašinėti visus dar
bininkus. (O gal taip visur da
roma?) Yra tam tikros kor
čiukės su klausimais atspausdin
tos. Prdletaras.

Leona V. Greenberg, 18 metų 
mergina, 1257 So. Sawyer av., 
tižrėiške, kad jos rankos gali 
jieškoli tik įstojusieji kariuome
nėn. Vadinas, jos širdį gali už
kariauti tik kareiviai.

Tel. Drover

Dr. C.Z. Vezelis
LIETUVY, UEHTISTA

Valamtoa: aro 
NacMHomia ]

, 4712 So. Ashland Av».
erti 47-ton Gaivia

to Iki • 
Mutarl**o

D r. (Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

OFISAS: 3103 Ho. Halated Hfrvn*
Tol. Drover 7170

VALANDOS: 9—11 išryto į
2—5 po pietų; 6—9 -• vakar*.

GYVENIMAS: 8341 So. UmIom Av»
Tel. Yards 587. 
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I
 D r. A. I. EPSTEIN
GVDYTOJASirCHIRIRGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir valkų Ilgų

Oflea, Ir Grraal««a»i

1600 8. Ilfthrted St., lamp SS ai

Ofhaa atdara® iki !• vai. ryto. 1—S 
po piat ta vakarai®.

Telephone Drover 4 >7 4

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvy® uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių Atakų daiktas. Jėi 
nori gauti Atakų katalogų, priaiųsk stamp* 

ir tuoj gausi. Adresuokite tilpt
„ TH K MAGIC •HOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

Kaina 25c.
Toji knygele sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

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

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1, Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Ti 

ba Išganys Liaudį ?
Rrietariškojo Tikėjimo Atsiradimas, 
Nekaltybė bei Kūdikystė.

3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas
4. Tikyba, Kunigai ir j u Darbai Sen 

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popieži

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, Bl.



Pranešimai

BANKES
COFFEEChicago

LIETUVIAI TĖMYKITE!

COCOA

Socialistu Komitetas

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Pajieškojimai
Dr. W. YUSZKIEWICZ

Room

PARSIDUODA

DYKAI

3003-3039 S. Helsted

Reikalavimai

Rockford, III

SPECIALISTAS

422

Pardavimui PRIĖMIMO VALANDOS

>. IBI

mene

MACBETHavi

AKINIŲ
penkiuose aktuose

William Shakespeare

(eilėmis)

Klcofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras

Garšva mylėtojo knygynėlyje

Kaina apdaruose 75c, be
apdarų

1840 S. Halsted St
ėj, 11009 Michigan avė. Pa

Chicago, Ill
Chicago, III

utį 
8064 
1041 
1610
18 KO

1644
1816
1611
1217 
1811 
1818

A**r)konftnr«

WEST BIDE
Mi)wauk«« Ar.
Milwauk®® Av. 
Milwaukee Ar. 
W. Madison St. 
W. Madhon Si.

on

3 anka*, *uly- 
rink du bant 
tokia, %

American ‘Jchool 
of Languages

ARBATA
FriimnUo- 

«iit, Gvaran- JĮ1 
luotą,
Ce p») »!<!«•

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

|e. Stiklui Šlifuoti sulig ju*l 
ubui vidutinišku kaina.

NAUJIENOS, Chicago, Ill

ypatingai tie, kurio 
gydytos kur nors be 
{gijimo pasekmių

ties kiekvieno scenos

Jonas Jodko ir K. Petrokas, 
4258 Maplewood Avc. , Chicago

RYŽIAI
Garlausia® 

rqli««, X0« r< 
Tč», 
Suoda ui Mtamsia avė. Taigi meldžiu dra 

wrų visų būtinai atsilankyti.
Seki’. J. Kalpokas.

A. ARCIKAUSKAS
B. 2, Box 15. 

Ludington, Mich.

v.v. Taniu 
et. 1447 So 
Drauges ii 

fcaugai, malonėkite atsilankyti 
nes turime daug svarbių reikli-

JSARGA.—Draugijų pranešimus 
blame be užmokėsiies. PraneŠi-

REIKALINGA langų plovėjų.
Chicago Cleaning Co., 

W. Washington St., Chicago

& 3315 S. Halsted St., Chicago. £
.ąt, W -M-W WM.Jt, W41JHL W A FYM k*6Hl YH

WISSIG, 
seno bijaus

Meldžiu 
žinok i lt 
žiu resit

ir mo terų drabužių. •
MOKINIAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Ales turime didžiausius ir gė- 
riaus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose. .

Jys esate užkviečiami aplanky- 
paiuatyti mUsų mokyklą M- 

dieną ir vakarais ir

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

PARSIDUODA saliunas. Kas grei
tu laiku pirks, gales nupirkti gerą 
biznį labai pigiai. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas partnerių. Taip
gi turime nusipirkę ir cigaretų lai-

PARSIDUODA pigiai 3 fialų mū
rinis namas su duonkepykla, lietuvių 
naujoje kolonijoje 
552 \V. 37 Si

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

Chicago. Ill.

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

PARSIDUODA teatras —/'nickel 
show” 5 ir 10c. Rodoma krutonlicji 
paveikslai kasdien. Biznis išdirbta 
gerai. Daugiau svetimtaučių apgy
venta vieta. Atsišaukite šiuomi ad
resu, 8 vai. vak 
3204 W. 26 st

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė-

Extra
Jauna pora priversta paaukauti 

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

atveji Ant Plati’? Apliekoft Iras a 
ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 reto iki 19

TeL Onai am.

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

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00: $225 victrola ir rekordai

savinin- 
įpie 

Pardavimo 
turiu daug žemes, ne- 

Gera vieta, tik 
i. Atsi- 

nuo

Geriausius automobilius tai
some ir valome. Prašaliname 
visokius keblumus.. Patai
some už pigiausių mokesti. 
Reikale kreipkitės pas:

ADAM WIDZIS, 
3222 S. Halsted St. Chicago, 

Tel. Drover 2186.

mbtių turėsim, tuo daugiau u 
JWFveiksini del socializmo. To 
džfl, draugai, įsitemykite ir atei

REI KALINGA
MERGINŲ 

PRIE LENGVO 
DIRBTUVĖS

DARBO. 
GERA 

MOKESTIS
WILSON and BENNETT 

MEG C.
651 h PI., and 58th Avė., 

CHICAGO.

f PIRMA NEGU PIRKSI (ĮAUK MUSU KAINAS |
& Arit Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Poplerof į 
į CARR BROS. WRECKING CO. j

Chicago, Ill. J

REIKALINGAS barberis kas su 
bala ir nedelia. Atsišaukite tuojau 

Joe Mažeikis,
856 W. 33 St., Chicago, III

ROSELAND.
ZŽinomas indy veikėjas, dabar 

važinėjantis po Suv. Valstijas 
kaitydamas lekcijas, Dr. N. Kri-

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda 40 akrų arba 80 akrų 

farmos. Parduod 
kas lietuvių kolonijoj, kur yra 
300 lietuvių farmerių 
priežastis 
galiu visos apdirbti. C 
ketvirldalis mylios iki dypo. 
šaukite. Galima matyti vakare 
6 vai. vak iki 9 vai.

Juozapas Perminąs, 
3316 So. MORGAN ST., 2-ras augštas 
frontas. Chicago, Ill.

GERA PROGA. —Parsiduoda sa
liunas tirštai lietuvių apgyventoj vie
toj; biznis gerai išdirbtas; su svetai
ne, kur daug draugysčių laiko savo 
visokius susirinkimus. Atsišaukite 
tuojaus. Einu į kitą užsiėmimą.

PARSIDUODA saliunas. Pardavi
mo priežastis—nesveikata šeimynos 
Gera vieta. Atsišaukite greitai.
1711 So. Union Ave., Chicago.

PARSIDUODA — 2 aukštų medi
nis namas naujausios mados, su at
tiko ir beizm'entu. Konkretu bloko 
pamatas, nesenai statytas. Už pigią 
kainą. J 5130 S. Albany Avc., 1-mas 
flatus. Phone Prospect 1060. Chgo.

iLaisvos Jaunuomenes choras 
■Mėnesiniame susirinkime, bal. 
13 d., Mildos svet., nutarė per- 
tauikti dainų repeticijas per tris 
mėnesius. Tai yra turėti vaka-

Klektriika DIaarnotm Ir Gydymas 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenota Modcga Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros stv.

GYDO V ĮKAS LIGAS VYR1.1 J R MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSIHENINUJBIOS IR NEIŠGYDOMOS JOI YBA

Bpecialiftka! gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslls, ulnuodljimą kr»«JK
t, skausmus nugaroj*. ko*4jtrn%.

skaudėjimą ir paslaptingas figas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* *ta |g 
persitikrinkite 
tuksiančius Hi

OFISO VALANDOS: i
1H6 BLUB ISLAND AVK

Kasdien ryto iki 8 vai. vakaro. Nedaliomis

nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų

I
I’IRK SAU vlB»» Plumhsvoj!- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- •j 
lesale” kainas. Mes parduosi- 1 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. 1

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems savo draugams ir 

pažįstamiems, kad aš persikėliau iš 
Bostono, Mass. į Chicago, III. Kas 
norite susirašyti su manim, malonė
kite rašyti sekančiu adresu.

Petras Wiesa,
1840 S. Halsted St., Chicago, 1.11.

W. OhUajt* Av. 
Bin* Av. 
W. Norin Av.
B. H>M*4 «t 
B. l^teUd Bi. 
W. Wth BL

PARSIDUODA du vežimai, vienas 
uždengtas, antras, atviras; taipgi du 
geri setai pakinkių. Už jūsų pačių 
kainą. Grosernč. 4403 Harrison st. 
Phone Garfield 7238. Chicago, Ill.

PARSIDUODA vargonai. Nau^ji— 
pigiai. Mokta $25.00, parduosiu už 
$20 arba mažiau.

Louis Balčiūnas, 
3159 So. Halsted Si 3-čios lubos, iš 
užpakalio. Chicago.

4H W. DiviilMt
T26 W. North Ati
1646 LIdooIm At.
K244 Linoohi Ali
1411 M. OUrh

DAKTARAS
Spiclallstas Iš

PARSIDUODA' mėsos marketas pi
giai, priimsiu mažą įmokejimą gry
nais pinigais; likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Savininkas 
eina į “wholesale biznį.” Didelis 
pigumas. Geras biznis.
3001 Wallace St., Chicago. Ill.

2 TELEPHONE YARDS 2721 J

JONIKAITIS ?

BEIKALINGAS atsakantis barbe
ris. Darbas ant visados. Užmokes
tis gera. Atsišaukite tuojaus.

Louis Trapas,
1656 Wabansia Ave., Cor. Paulina Si

BIC!KALINGA 2 patyrusių langų 
plovėjų. Atsišaukite į Reliance Buil
ding, S. W. kampas Stale ir Wash
ington st., T. J. Roscoe.

BEI KALINGAS porteris j reslora- 
ną, turi huli blaivas. Atsišaukite 
greitai. 1568 So. Kedzie avė., Chicago

PARSIDUODA maža ūke, liktai 17 
mylių nuo vidurmiesčjo. Reikalin
ga mažas įmokėjimas. Gera žemle. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 112,

nu” Administracijoje

BURKE BARBER SCHOOL 
•12 W. MadiiOR SU Chicafcu HL 

1 4 i i ■■■.■■■■■i...... .... ........ ....................

REIKALAUJAME saliuno porterių, 
darbininkų ant farmos arti Chicą- 
gos, ptčkurių pagelbininkų, 2 sai
gos, pečkurių pagelbininkų, 3 peč- 
kurių, 2 janitorių, trumpos valan
dos, 2 inžinierių, 3 eleklrmcnų, vai
kų 14 metų ir augščiau, $7 iki $10 
savaitėj. Pagelbininkų išsiuntinėji
mo klerkui, vyro prie elevatoriaus, 
geistina apysenis, darbininkų rei
kalaujame dirbti viduje, automibi- 
lių tapytojų (painterių). MOTERŲ 
REIKALAUJAME: Prosy tojų dieno
mis, $2.10, šiurtiotoljų, trumpos va
landos, merginų prie vyniojimo ra
kandu nuo $9 iki $11 į savaitę.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai randasi ant West, South 
ir North pusės. (Kalbama lenkiškai)

iKenosha, Wis. — LSS. 58 k p. 
•Mėnesinis susirinkimas atsibus 
nedėlioję, bal. 22 d., Schlitz sa- 
Ęįje, prieš lietuvių bažnyčią. 
Pradžia 3 vai. po piet. Draugai 
biiopiečiai, nepamirškite minė
ta* dienos, nes turime danu

ATEIKITE 
Pas Mane

Aš Rydau pasekmi
ngai, ir už mažų mo
kestį, visas privatiš- 
kas ir chroniškas vy
rų ligas, kaip tai:— 
Užnuodijimų Kraujo; 
Varicocele, Hydroce-

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c [•"•L

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpt 
mo ir designing, vyrų 

PASEKMINGI

Mes norime apgyvendinti 
koloniją. Rašykite tuojaus. 
Coon Davidson Building, 
Sioux City, Iowa.

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę ir 
turiu gerą patyrimą; arba duonas iš
vežioti. Kam butij reikalingas tokis 
darbininkas, atsišaukite po num. 
2334 S. Leavitt Ft., Chicago,

Phone Canal 1924 M. 1'.

OĄjas per geguzp inrzeh ir liepos 
mėnesius. Taigi pranešame ge 
tflnamiems choro nariams, kai 
Šiandie dainų repeticijos nebus 

kurie nebuvote susirinki 
malonėkite įsi temyli.

Laisv. Jau n. choro Vald

PARSIDUODA— ,
krautuvė saldainių, tabako, so

dos (namie darytos), “ice cream’o 
mokyklos reikmenis, ir kitokie rei- 
kmens. Krautuve geroj vietoj, lie 
tuvių apgyventoj. Pardavimo prie
žastis—nesveikata šeimynoje.
1916 Canalport Ave., Chicago, III

le, Slricturų, Nustojimą spėkos, Silpnų Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Hemorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiškas Ligas.

Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip 
Prof. Ehrlich’o 606 ir 914 Neo-Salvarsan, Go
norrhoea Vaccine ir Rheumatic Phylacogen, 
kurios užtikrina tikras pasekmes be pertrau
kimo jus nuo darbo •

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernčs fixtures (intaisymai) už pi- 
£ią kainą; du metai tik vartoti, O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
l pusininkus. F. Juodis
928 W. 33rd St., Chicago, Ill.

luotas, už $120, ir $200 
las, su pagražinimais ir 
už $60. Viskas variola 
mėnesių.

1520 N. Western Avc.,

ir merginų įvairiems da- vių mūrinių namų, 
uvėse, skalbyklose, namų ........ F. Warneke
vėju, skalbėjų ir k. 951 W, 19th St., ; .

IJKTUVI0KA8 AKIŲ GYDYTOJAIS 
Kas turi nkaudančias arba allpnaa «hl®, M 
salvo* »kaudojlmų>, atailankyklta paa auufr

Dr. W. Yuszkiewicz 
1165 Milwaukee Ave.

Valandom: Nuo 0 ryto iki 0 vakar*.
Nadfiliomia nuo 9 ryto iki 1 pa

DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra tais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdome di- 
geliift žemės plotus Wisconsino, 
Minnesotos ir Montana valstijose, 
turias mes apgyvendinsime. Mes 
jarduodame pigiai, lengvais išmokė- 
. imais.

i ei u vi u

. DEL 
GERIAUSIO

u PAAUKAVIMO
Jauna pora turi pdadkauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $150 pianas, 10 metų gvaran- 

phonogra- 
rekordais, 

lik keletas

Sviesto, kiaušinių, arbatos 
keninių daiktų ir lt. sankrova. Biz
nis gerai išdirbtas. Savininkas išva
žiuoja ant savo farmos. Biznis varo
mas cash, nėra knygučių. Kreipkitės 
prie

CALUMET BUTTER STORE 
327 E. 1151h St., ir Calumet avc.

Phone Pullman 5501

REIKALINGAS atsakanlis barbe
ris, kuris supranta savo darbą. Dar
bas ant visados; gera mokestis ir 
trumpos valandos. Atsišaukite tuoj 
1319 So Hermitage avė Chicago Ill

Valandos: 1—8 po pietų ; 7—9 vak

I. W. W. 604 sk. rengia pra 
Icftlbas bal. 18 d., 7:30 vai. vak. 
Mildos svet., 31 12 So. Halsted si 
Rus kalbama temoje: kt 
knrę ir kur darbininkai kariaus;

Msus darbininkus kviečianu 
atsilankvti. Komitetas.

GERA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimų rakan

dai už pigią kainą, naudoti vieną 
metą. Priežastis pardavimo —turiu 
greit išvažiuot į kitą miestą. Ateikit 
ir - persitikrinkite.

B. Burba, 
1332 S. Millard Avc., Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie abcl 
no namų darbo. Vakarais ir nedelio 
mis liuosa. Gera mokestis. Pašto 
vus darbas. Atsišaukite tuojaus.

Mrs. A. Miliaiickas,
1247 So. 48 avė., kampas 13-tos gal 

Cicero, III.

Dr. G. M. Glaser
Pr&ktikuoja 21 metai*
Gyveniman Ir Ofi**»

IžHV S. Morgan St., k<-rti 12 Bt.
Chicago, Ill.

SpecialiBtaK ant 
Moteriškę, Vyrišku D Valka

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 molderių
2 elektnnenų
6 prie pianų taisymo.

PARSIDUODA pigiai. Apleisdami 
miestą Chicago, turime parduoti sa
vo rakandus greitai.

Mrs. S. Nathan, 
3766 S. Halsted St., Chicago, III.

Melrose Park, Ill. — Piliečiai 
ir pilietės, bal. 17 d. jus turite 
nuspr-sti už ka atiduoti savo 
baisa. Jeigu norite, kad musų 
mieste Įvyktų geresnė tvarka, 
jeigu norite, kad jūsų reikalai 
butų ginami, tad balsuokite už 
darbininkų partijos tikietų, ar 
socialistų tįkietų.

Ateinančiais 2 metais pasiry
žo ginti darbininkų reikalus šie 
draugai socialistai, už kuriuos 
balsuokite ištisai ant prezidento

Peter Pitschncr. Trustisai: 
E. P. Nelson, J. M. Darg, S. Ka
plan. Į miesto teisėjus. Wal
ter Fink. Knygyno direktoriai: 
P. Nelson ir p-nia S. Kaplan.

Balsavimo diena utarninke, 
bal. 17 d.

Tau akauda aky», 
skaitant raidė* susibėga | krnrt, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akig,

Jeigu tau skauda akys skaitaat arba ulsvsaj, |eafcar| H 
.reikalingas aklnlf.

Dvokite npHurMI savo akis specialistui aklų, kuris turi 19 mitų 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapįp' *'1’1 ’ * ” 1 -1, “
akiniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
.AJciu Special t a*
TĖMYK1T MANO UžRASA-

. leoi SOUTH ASHLAND AVĖ
Kampas IS tos
Vaisados: nuo

EXTRA. Parsiduoda už cash elec- 
tric-registeris, “National”. Mokėta 
$300.00, dabar parsiduoda už $95.50.

J. Baranauskas, 
3800 So. Emerald ..avė., Chicago.

Tel. Drover 7635.

Pajicškau Marijonos ir Agotos Ja 
mišiukių. Paeina iš Suvalkų gub 
Gelgaudiškiu parapijos. Prašau alsi 
šaukti arba kas jas žinot praneškite 

Marijona Domeikienė,
Box II, Blanford, I nd.,

kite tuojaus. Gera mokestis ir tru
mpos valandos.

Mike Bekstis,
4406 So. Wood St., Chicago

pnninejimui 
os revoliucijos ir geguži

nės šventes apvaikščiojimo.
Tos prakalbos rengiamos yra 

tdel visų lietuviu darbininkų vel
tui. Jos atsibus Calumbia sve
tainėj, 48 ir Paulina gat. To\vn- 
nflakiečiai, rengkitės visi, nes 
bus papuošta svetaine, ir kalbės 

iausi Cbicagos lietuvių kal
bėtojai: dd. P. (iri 
|ienų” redaktorius 
das, med. stud.

SVIESTAS
G«rUu»io« 

smetonow, g*-
>k'ri> n į r 

rar ju* ra-H'l l 
it gauti ..

Ii ir 
le laiku 
gani i spėciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas.

416-417 Prieš City Hali.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą inosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji niostis išima plčtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stangomis arba popierinį do
lerį indėkit į laišką.

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

Pajicškau savo švogerių Kazimie
ro ir Juzepos Budreckų, Kauno g., 
Šiaulių pavieto, Šaukėnų parapijos, 
Pagončiukų kaimo. 5 metai atgal 
gyveno Cambridge, Mass. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino
te pranešti, — turiu labai svarbų rei
kalą. Juozapas Beleckis, 
151)1 So. Hermitage avė., Chicago, III.

Pajicškau savo pusbrolių, Juozo 
Juškos, Kaimo gub., J'elšiij pav., 
Kauliuos miestelio. Girdėjau, gyve
nas Chicagoj. Meldžiu atsišaukti.

Antanina Putvinaitė, 
(po vyru Ludienė)

L)609 Halsted Phenix Harvev, III.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvot nlandėjtm*

610
MOUTH BID* 

W*n1 worth 
*427 M. Haht*4 
4729 M. Ajrhten*

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

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

Pajicškmi pažįstamos, Eltmos Jur 
šukės, Vilniaus gub., 'Trakų pav 
Butrimonių valsčiaus, Punios mie 
sielio, Kalieniškių sodžiaus. Kas j: 
žinote praneškite man, gausite (lova 
nų. Arba ji pati lai atsišaukia.

Petras Wiesa,
18 10 So. Halsted St., Chicago, Ill

taiiis susirink i m 
be, bal. 17 d., 
tano ir Gudcal

prakalbos įvyks bal. 18 d. “Moo
se Club“ svetainėje*, Mulberry 
Wt. Kalbės LSS. sek r. iš Phila- 
talphijos — drg. Stilonas. Pra- 
®ia 7.30 v. v. Įžanga veltui. K vie: 
&uni visi atvykti. Valdyba.

omon, HLNOlt

ital proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KORKSPONDKNCIJINIS SKYRIUS.— Kiekviena* »aB llmokt! 
ANGLIŠKAI labai greitai eavo namuos® ii lekcijų sutaisytai 
ypač tam tikslui. Šia kursas yra labai parantra* kiekviMUUM, 
kuri* norį greitai ižmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan« 
kytiea į mokyklą ypatifekai. Geresniam persitikrinimui, Kian
čiam® gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiikinjmų KATALOGĄ 
DYKAI. Ra&yk laiiką tuojau*; indčk dvi markes prisluntittv! 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiema, kurie gali pribūti į musų Mo
kyklą ypatižkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
mu daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kleaoee irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam ižmokįnimui Anglų kalbos. Daugiau s up rantanti tąsas 
turim® GRAMMAR ir HIGH SCHOOLUkyHua.

Viskas aiškinama Lfetovilkai
• Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiikus adresuokit: American School of Languages, 170 West 47th St^ CMcag®, <1,

rajono konferencija 
ėlioje, bal. 29 d. sa- 
I City Hall, (’ollins- 

Konfercncija prasidės 
ryto, (ierbiainieji kp. 
malonėki te į laiką pri

būti ir daylvauti visuose kon
ferencijos pasėdžiuose, nes ra
sis daili* svarbiir reikalu mums

Pajicškau Prano Staponavičiaus 
iš Plungės miestelio, Kauno gub. 
jo sesuo yra Maskvoj dideliame var
ge. .prašo, kad aš sujieškočiau jį. Je 
kas ji žino arba jis pats tegul krei- 

vpatiškai del pla- 
Juozapas Kusas, 

Steger, Illinois

BEI KALINGA 
KAIMYNO

80 akrų geros žemės farma.
(it) akrų išdirbtos, kita — ganyklos 
20 akrų dobilų, 20 akrų sodo. Bu 
(linkai. I viorstai nuo miesto Scoll 
ville, Mich. Kaina $2,400. $800 į 
mokėt, kitus po $50 į metus.

neklausyti nieko, 
tiesiog pas farmerį. 
)aljs. ši viela jums

Visos progresyvūs Chicagos ir 
apielinkčs draugijos nereiigkitc 
jokių pramogų gegužės 
nes ta dienų LSS. 23 1 k|). rengia 
<£bdel

z siuvėjų
.3 prie rakandų apmušimo
4 kalvių
1 cigarų dirbtuvėj
2 prie automobilių taisymo.
1 prie kaurų audimo
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.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesniu kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjiniui, mokinties įvairių a- 
matų etc

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja-1 je ir kur kas daugiau randasi lietu 
ma moter 
rbams dir

PARSIDUODA greitai saliunas iš 
priežasties savininko nesveikatos; la 
bai pigiai. Atsišaukite greitai.
J. S., 2425 So. Oakley avė., Chicago.

j Ofiso valandos:
2 iki H ryto, nuo 12 iki 2 po >itl 
g ir mio 8 iki 8:30 va. Ncdėldie- 
H niai* vakarais ofisas uždarytai 
w J« h phonr Yards 0^7

lift**, intada*, reumatkmą, galvot *kau*mu», Mkaunnriu* nugaroj®,




