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IMAS BRAZILIJOJE
Mūšiai Francijoj tęsiasi

Riaušės Konstantinopoly!
Berlino streikas užbaigta

kymus sulig maisto porcijų.
Ir valdžia šituos darbininkų 

reikalavimus išpildžiusi, jei ti
kėt Copenbageno pranešimui. 
Vadinasi, ji turėjo būti gerokai 
prispirta prie sienos...

Nieko stebėtina. Paskutiniai 
pranešimai jau pripažįsta, kad 

f 

streikas buvo apėmęs ir amuni
cijos dirbtuves. Vakar Berlino 
Votwaerts’e buvo išspausdnta

ŠAUKIA SLAPIĄ PARLA- < itijai turtingą kviečių rinką
MENTO P

Manoma, bus svarstoma svarbus 
karės klausimai.

'Rusijoj. O tuomet, supran- 
'tama, nebebūtų prasmės ma 
trinti Vokietiją badu. -

MIRĖ BELGIJOS DIKTA
TORIUS.

AMSTERDAM, bal. 20.— 
i žinios iš Amsterdamo sako

SUKILIMAS BRAZILIJOJ.

Penki šimtai tūkstančių vo
kiečių Rio Grande, Para
na ir Santa Catharina val-

ir vėl atnaujino užpuolimus 
ant vokiečių pozicijų. Ypač 
atkaklus mušis ėjo Cham
pagne fronte. Taip, tarpe 
Rheims ir Auberive francu7

tgalvis: “Berlino amunicijos da
rbininkai streikuoja.”

Atsišaukimas
J kariaujančių šalių socia

listus.

BUENO AIRES, bal. 20. 
— žinios iš Uruguay repub- 
likos sostines Montevideo 
praneša, kad didžiausioje 
pietinės Amerikos respubli-

įrengtų vokiečiais pozicijų, 
čia jiems teko 150 vokiečių 
belaisviu ir nemaža kitokio u
karės grobio. Huterbise a- 
pielinkėse francuzai taipjau 
suėmė 500 vokiečių nelais- 
viu. Viso tuo budu iki šiol C-
talkininkai suėmė 31,000 vo-

liucija. Apie penki šimtai 
1 tūkstančiu vokiečiu, gyvena-

nčių Rio Grande, Parana ir 
Santa Catharina valstijose, 
sukilo prieš Brazilijos vald
žią, .pertraukusią diplomati
nius ryšius su Vokietija. Su
lig atėjusių pranešimų, suki
lėliai buk esą^jerai apsigin- 
klavę; jie turL namaža artL 

' lerijos ir šiaip {vairių kares
pabūklų^.’'Sukilėliai, kaip sa-^ 
ko tie patįs pranešimai, ren- 

_ giasi išsprogdinti Santa Ma- 
- :ia * geležinkelio tiltą, svar
biausi susinėsimo centrą Rio 
Grandes valstijoj, kad tuo 
budu nedavus valdžiai pasių
sti reikiamos kariuomenės 
malšinimui •sukilimo.

Kadangi visos ateinančios 
iš Brazilijos žinios yra stro
piai cenzūruojamos, tai smu
lkesnių žinių apie dalykų sto 
vį toje respublikoje stoka. 
Visa, ką Buenos Aires pra
nešimas sako, tai kad vald
žia pasiuntus dalį geriausios 
ir ištikimiausios savo karino 
menės, pajurinin Rio Grande 
valstijos miestan —Porto A-

' legro.
Montevideo pranešimas, 

beje, sako, kad mažosios U- 
ruguay respublikos valdžia 
bijanti sukilėlių įsiveržimo 
jos teritorijom Skubiai esą 
mobilizuojama Uruguay re
spublikos armija ir siunčia
ma Brazilijos pasienin.

Vis dėlto, apie šito prane
šimo teisingumą reikia dar 
paabejoti, mažiausia kol a-

• pie dalykų stovį Brazilijoje 
ateis aiškesnių žinių, ir, kas 
svarbiausia, oficialis tos re
spublikos valdžios patvirti
nimas.

P a ryži a u s Į) ran esi m as

Vokiečiai, matoma, deda
skatinės 1 )ast angas, kad
laikius be:5 Įveržiantį prie-

Auberive vokiečiai sutraukė 
dvyliką .nainudjyįzajų

226,000 vyrų. Per. nak
tį jie šioje vietoje padarę vi
są eilę užpuolimų norėdami 
atsiimti prarastas pozicijas. 
Tas bandymas betgi jiems 
nepavykęs: užpuolimai at
mušti.

Sulig ateinančių iš Londo
no ir Paryžiaus pranešimų, 
dabartiniuose mūšiuose va
kariniame karės fronte da
lyvauja apie tris milionai 
žmonių — iš vienos ir kitos 
pusės. Kadangi mušis eina 
150 mylių fronte, tai apskri
tai imant, ant kiekvienos 
mylios išpuola po 10,000 ka
reiviu. <z

Dabartinį anglų-francuzų 
ofensivą vokiečių karės kri
tikai, beje, vadina beprotiš
ku eikvojimu kareivių, suly
ginus su jų įgytais laimėji
mais. “Krazy waste,, sako 
jie. Bet kas nežino, kad Si
jas taipjau gerai pritinka ir 
jiems patiems. Visa daba
rtinė skerdynė yra ne kas ki- 

I tį 1 1 r* w t « * r n lkaip — “krazy waste.

BERLINO STREIKAS 
UŽBAIGTAS

Darbininkų reikalavimai 
išpildyta.

MUŠIAI VAKARINIAME
FRONTE NESILIAUJA.

tose dalyvauja apie trįs 
milionai kareivių; francuzai 

turi laimėjimų; atmuša 
vokiečių atakas.

me išpildyti savo priedermę 
ir, reikalui esant, nesigailėti 
aukų, kad privertus savo 
valdonus daryti kuo veikiau
sia taiką; ir taipjau tikifhės, 
kad ir jus, nežiūrint tai, ko
kios ligi šiol būtumėte pri
silaikę taktikos, nuo šio lai- • 
ko pavartosite energingų 
priemonių, idant savo valdo
nus privertus tą-pat daryti.
Pastovios taikos reikalas.

“Tatai atsišaukiame į jus, 
idant rankas kiti kitiems pa
sidavę, galėtume pavartoti 
visų mums prieinamų prie
monių bendram pasistengi
mui įvykinti visuotiną taiką, 
teisingą ir pastovią taiką be 
jokių karės nuostolių atlygi- * 
nimų, be jokių prievarta už* . 
(griebimų šalių kuria nors 
kariaujančiąja valstybe, ar 

įjos norėtų tokį užgriebimą, 
laimėti atvirai, arba klastin
gai prasimaniusios by-kokią 
dangą; taip kad nei vienai 
tautai nebūtų išplėšta nė da- - 
lėlė jos laisvės arba kokiu 
nors budu padaryta politiš
kai ar ekonomiškai, priklaų- e 

f f ' * * * **

.soma nuo kurios nors kitos
tautos; ir kad
ma nė jokių permainų salių 
ribose be laisvo ir aiškiai iš
reikšto tų šalių gjWentoju 
sutikimo.

“Šalin
“Šalin vargas ir badas ir 

masinės skerdynės! — toks

Socialistų partijos • kon
vencija St. Louise išleido se
kamą atsišaukimą j visus ka
riaujančiųjų šalių socialis
tus :

LONDONAS, b^l. 20. — Va
kar Anglijos pinfayho niiniste- 
ris Andrew Bonąįr Law užreiš- 
kė parlamento nariams, jogei 
valdžia yra nutarusi su§allkti
slaptą parlament^ posėdį. Po-b^d ten gauta patikėtinų 
sėdžiai laikas bds paskirta se- ‘lpranešimų, jogei ką tik pa- 

Toliaus karną savaitę. | Ūiuosuotasai Belgijos guber-
I pane- Kokiuo tikslu jaukiama slap- ^natorius, gen. Bissingas, jau 
1 ylsa ( tas parlamento pbsėdis, valdžia i miręs.

Kaip “Naujienų” skaityto 
jai žino, Bissingas buvo pa- 

svarbiais karės klausimais, k. a. Jliuosuotas delei ligos. Kiek 
armijos padid;.n!i|iu, orlaivystės ;laiko atgaj telegrafas skelbė, 
reikalais ir kovOpideš vokiečių (kaj gen Rjssingas sergąs 
su imarmas. 'pneumonija. Paskutinės ži-

jnios tečiaus sako, kad jis mi 
ręs nuo plaučių uždegimo.

Gen. Bissingas, kaipo ka
rinis Belgijos diktatorius, 
spėjo pasižymėti nepaprastu 
žiaurumu linkui vietinių 
žmonių. Taip bent skelbia 
atėjusios iš Anglijos žinios.

amunicijos išdirbystė. Daugiau nepaa:škina. Spėjama betgi, 
nei trįs šimtai dirbtuvių stove-|<a(| jo kaukimas yrą surištas su 
jo uždarytos... Vi ‘ ’ 
rbininkų skaičius 
000 žmonių — m

’ armijos padidinimu, orlaivy

aprūpinimą armi-
■ VLI.,.

RUSIJA SU TALKININKAIS

Prūsijos militarizmas turi but 
sutraškintas — sako prof. Mi-' 
Ii ukovas.

NĖRA SUWARINU
ŠIOJE PUSĖJE ATLAN- 

i 'ŪKO.
/•• — ——

; Vokiečių valdžia oficialiai 
užginčija užpuolimą ant 
Suv. Valstijų kanuolinio 
laivo Smith,,!/D

m ■ n m tu injtiiiįl w

BERLTNAŠlbal. 20. —O-
ificialis Berliriolvaldžios pra- 

' i nešimas griežtai užginčija 
užvakarykštįg^mdą apie už
puolimą Suv. JValstijų ka-Anglijos ir Franci jos

' .daitonukų pasiuntiniais,.’.’> ku* .AUftlMlp
rie atsiųsta Petrogradan, kad pa
sveikinus naująją Rusijos, val
džią. T'arp kita prof. Miliuko
vas ve kaip išdėsto savo pažiu-

Mes siip ra n lame
Įėjote paabejoti apie išsekimą 
musu spėkų delei kilusios revo
liucijos. A,š mcl(’žiu jūsų pra
nešti savo vientaučiams, jogei

i čių submarina. Berlino pra
nešimas sako, kad tai esą 
niekas daugiau, kaip prasi
manymas ir noras priskaity- 

\ti Vokietijai užpuolikės ro
lę. Šioje pusėje Atlantiko 
nesą vokiečių submarinų.

Ir buk tu, žmogeli, gud
rus : vieni kala, kiti — zala-

ačiū įvykusioms

tesne nei pirma RUSIJA KARIAUS.

gei Berlino darbininkų streikas 
pasibaigė. / Darbininkų reika la

nimo darbininkų atstovų komi-

Reidine; užtikrinimo,

kilusį dabar streiką; teisingo ir 
prideramo padalinimo duonos 
porcijų n

BAŽNYČIA REMIA. KO.N-
SKRIPCIJA. ,

Jaunuomenei reikalinga mi
litates disciplinos -- sako 
• • ' » JI. - r. .v '

šia kare. Dar didesniu intcnsi- 
vumu Rusija tęs pradėtą kruza- 
dą už sutriuškinimą Vokietijos

IR MUSŲ LONDONAS.

Graudena Rusijos socialistus 
nuo atskiros taikos su Vokie-

AVASHINGTONAS, bal. 20.—

manas draugas Mcyer 
don pasiuntė Rusijos s

kamą telegramą:
“.Kaipo vienintelis socialistų

pilnas vilties, kad atnaujintoji 
Rusija turi būti sprendžiamuoju 
faktoriumi už visuotiną ir pas
tovią taiką, aš šiuo maloniai pra-

kuris paaiškintų nuramins gan
dus, buk Rusijos socialistai tro
kšta atskiros Taikos su Vokieti-

n as nuo Rusijos, tode 
svetimi tie “n e Va mus

SURADO. NAUJĄ 
KOMETĄ. ;

ja m 
gan-

LONDONAS, bal. 20.LONDONAS, bal. 20. — 
Londono ir. Paryžiaus pra
nešimai sako, kad mūšiai pnc.moif.ų prieš turtinguosius,7 bourne pranešama, kad Aw- 
vakariniam karės fronte vis; kurie visokiais budhis bando ap- istralijos astronomai suradę 
nesiliauja. Vakar francuzai teiti dabartinius valdžios patvar-,naują kometą.

jų ir stverimosi rifntesnių ‘Iš Australijos sostinės'Mel-

i.Suv. Valstijos rengiasi pas- juos”... 
kolinti jai $2,000,000 iš 
naujosios karės paskolos;
siųs Rusijon apie 500 inži
nierių.

CHICAGO, bal. 20. — šv. 
Baltramiejaus parapijos su
sirinkime išnešta rezoliuci
ja, kur reikalaujama priver- 
ištino kariuomenėn ėmimo. 
Rezoliucijos autoriai sako, 
kad šios šalies jaunuomenei 
yra reikalinga įps rūšies di
sciplina, kokios jai galėtų 
suteikti priverstinas karei
viavimas”.

“Iš jų darbų pažinsite

1 “Į kariaujančiųjų šalių so
cialistus.

“Draugai! — Dabar, kaip 
Suvienytųjų Valstijų žmo
nės tapo savo viešpataujan
čiosios klesos prievarta in- 
traukti į šią pasaulio sker- 
dynę, kaip kad ji^^atįs bu
vote intraukti savo pačių 
valdonų, mes, Suvienytųjų 
Valstijų socialistai, jaučia
mės turį teisės ir priedermės 
atsiliepti į jus šiuo neapsa
komai svarbiu dalyku.

Nėra pykčių su Vokiečių 
darbininkais

“Visųpirmiausia mes nori
me pasakyti, kad šios šalies 
darbininkai neturi nei jokių 
pykčių su Vokiečių darbinin
kais, ir kad mes, Suvienytų
jų? Valstijų? socialistai, su
prantame, jog ta didi nelai
mė, kuri dabar bendrai pa
liečia tiek Suvienytųjų Val- 
sitjų tiek Vokiečių darbinin
kus turėtų sustiprinti ir,, 
mes tikime, sustiprins ben
drą mums brolybės sąmonę, 
kuri, galų gale, įvykins taiką

karė!

tarp tųdviejų šalių, o kartu turi but proletariato karęs 
ir visuotiną pasaulio taiką, šauksmas. -

“Mes taipjau norime už-
reikšti jums, jog mes esame į ir tarptautinio proletariato
tvirtai pasiryžę, ir pasižada- solidarybė!”

“Tegyvuoja tautų brolybe

RIAUŠĖS KONSTANTI
NOPOLYJ.

:------ (Minia apšvilpia vokiečių ofi-
' WASHINGTON, bal. 20—( eierius; reikalauja duo- 
\Rusija kariaus! Taip sako'; nos> 
pranešimai iš Washingtono.

\ Girdi, iš pasiekusių šią šalį 
žinių esą aišku, kad Rusija 
dar nevisai pasidavusi Vokie 
tijos' intrigoms—padaryt su 
įja atskirą taiką. Taigi, sa
ko pranešimas, diplomati
niuose rateliuose kalbama, 
(kad su šios šalies pagelba 
Rusija dar galėsianti atsi
stoti “ant tvirtų kojų”, va
idinasi, kariauti iki “garbin
gos pergalės”. >

Pranešimai sako, kad kaip 
greit busią galima gaut rei-„ 
kiamos gvarancijos, ši šalis 
\paskolinsianti Rusijai du mi 
'lionu dolerių iš naujosios se
ptynių miliardų dolerių pa
skolos. Be to, esą daroma 
i pienų pasiųsti Rusijon apie 
^penkis šimtus geriausių šios 
šalies inžinierių, kad pagel
bėjus “naujajai Rusijos de- 
i mokratijai” pasistatyti dau
giau reikiamų geležinkelių ir 

1 operuoti jais, žinoma, nebe 
gerų palukių yankiams. 

' Kaip žinia, Rusijos atsi- 
, metimas nup talkininkų bu
tų šiems begalo skaudus smu 
gis. Tatai atidarytų Vokie-

LONDONAS, bal. 20. — 
Pranešimas iš Londono sa
ko, kad praeitą savaitę Tu
rkijos sostinėj kilęs sumiši
mas. Sumišimą buk iššau
kęs didelis skaičius sužeis
tųjų, gabenamų iš Mesopo
tamijos fronto. Minia ap
stojusi karinį ligonbutį ir 
pradėjusi švilpti į esančius 
ten vokiečių oficieri'us. Pa
leista keli akmenai į ligon- 
bučio langus. Policijai vai
kant minią ji šaukusi: “duo
nos! Duokite mums duo- 
mos!”

REZIGNAVO ISPANIJOS 
MINISTERIŲ KABINĘ-’ 

TAS.
MADRIDAS, bal. 20. — 

Ispanijos ministerių kabinę- 
tas, su Romanones pryšakyj, 
rezignavo. Rezignavimo 
priežasties Madrido prane
šimas nepaduoda. Visiems 
betgi aišku, kad tai dabar
tinio neramumo pasekmė 
Ispanijoje. Senai ateina ži
nių, kad toje šalyje jaučia
ma didelė maistų stoka. Da
bartinis vokiečių submarinų 
veikimas dar labiau turėjo 
atsiliepti į dalykų stovį Is
panijoje. Pagalios kilęs da
rbininkų streikas ir juo iš
šaukti daugelyj vietų at iri 
susirėmimai su valdžios ka
riuomene — visa tai dar la
biau pablogino. Spėjama, 
ikad tai ir buvo tikroji Ro- 
mones kabineto puolimo

LAIKYKITĖS TVIRTAI.

Pasiuntė Kerenskiui telegra
mą, reikalaujant nedaryti 
atskiros taikos su Vokieti
ja.

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
Ministerių kabi

netas.
BERLINAS, bal. 20. — 

Berlino dienraštis Vossische 
iZeitung praneša, kad jis ga
vęs patikėtinų žinių, jogei 
vakar rezignavęs Austrijos 
ministerių kabinetas. — Ko
kių priežasčių del jis sudėjo 
rezignaciją, laikraščiai ne
sako.,. To pasilieka laukti iš

DAR DAUGIAU TREMTI- 
NIŲ SUGRĮŽO RUSIJON.

COPENHAGEN, bal. 20. | 
— Berlino valdžia ir vėl su
teikė leidimą sugrįžti Rusi
jon buriui revoliucionierių 
iš Šveicarijos per Vokietiją. 
Šiuo syk sugrįžo apie pen
kiolika social-revoliucionie- 
rių, jų tarpe ir Natansonas, 

’vienas “žmonių valios” vete-
Austrijos sostinės Viennos. ranas.

NEW YORK, bal. 20. — 
žinomasai “preparedness” a 
gitatorius E. Russell, Sto
kes, Walling, Poole ir kiti, pa 
siuntė Rusijos teisių minis- 
teriui Kerenskiui telegramą, 
reikalaudami darbininkų ir 
kareivių atstovų tarybos da
ryti visa, kad išvengus atski 
ros taikos su Vokietija. Pa
darymas atskiros taikos su 
Vokietija, mano telegramos 
autoriai, dar labiau sustip? 
rintų militarizmą ir atidėtų 
socialės revoliucijos valandą 
Vokietijoje...

Jus veikiausia jau žinote 
kaip draugai Russellis, Wal
lingas ir Stoke “greitina” so 
cialės revoliucijos valandą 
savo namuose.

EL PASO, bal. 20. — Fe- 
deralė valdžia čia areštavo 
tūlą Prudencio Mirando. Ka
ltinamas peržengimu šios ša 
lies neutralumo. Sakoma, 
kad tai tas pats, ką pora me 
nėšių atga, padedamas gau
jos savo draugų, užpuolė 
New Mexikos pasienį ir nu
žudė tris amerikiečius. ,



Pražuvo

GAUK TIKRA

Chicago, III

Moralybes Išsivystimas
Corn W Rwt fiphfiffjwr *

Chicago, Ill

naujo siuto

QARBA§

Knygą parašė garsus publicistas Arthur

TEATRAS Kad kam ko

SUBATOJ, Balandžio 21 d

k u Op u

Penki dalykai 
kurių jus norė= 
site nuo savo

savo
kant
Aš svajojau

čia tik pirmu kartu aš pastebč 
jau jos nepaprstai gražius plau 
kus.

, apsilais- 
Don Nua

linai

Roseland Geriausias jr Didžiausias 
Apredalų ir čeverykų Namas

Kas gi su tąja pora naujų čeverykų, 
kurią jus manote pirkti ir ta skybėle ir 
kaklaraiščiu? Jus reikalaujate naujo pa
sipuošimo del vasaros laiko ir mes esame 
gatavi parūpinti jums teisingas stailes.

Teisingos kainos, teisingas patarna
vimas, teisingos stailes. Mes turime pinch 
back del jaunų vyrų ir daugiaus konser- 
vatyves stailes siutų dd tų, kurie nori po 

$15 $18 $21 $22.50 $25

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji-

IvanijoH HoHpttalčBe Ir 
Pasekmingai patarnau* 

Uždyką duodu rodi 
i ir mergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra-

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

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

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

naudotojus.
Nors veikalas yra sutaisytas lošimui 

bet perskaityti ji yra taip svarbu ir inte 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdi, del 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

s ii ra i lakęs grį- 
Gatvekariai jau 
Nusisamdymui 

Eiti

.mmŪSŲ eilė vaiky apredalų yra ypatin- 
t™ gai gera. Puikus siutai visokių ry
šių: pinch back, puikios spalvos, puikus 
audiniai, visi su dviem porom kelnių, po 

$4.00 $5.50 $6.50 $8.004".

Mrs. A. V idikas
Baigtini Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi PenuBylvauijoB Hospitalise ir 
Philadelphijoj 
ju prie gimdymo 
visokiose ligose moterims 
noma. I ‘
siekai, lenkiškai Ir slavoki

S. HAL8TED ST., CHICAGO. 
Ant antrų lubų.

Namas Hart Schaffnerio ir M$rx9o 
Puikių Aprėdaly

Tuoj pavargstu. Prieg- 
Visa tai jums 

Ne!

CH. MICKEVIČIAUS SVET
454 N. 7th ir Oak St., 

Clinton, Ind.

Prasidės. 6:30 vai. vakare.
Inžanga 25c ypatai.

Bus sulošta puikus veikalas

galiu visa 
Bet tamsta! 

Nejaugi tamsta, nepa
kak ne- 
tainsla,

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kauke)

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

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

Bach Bros
115-ta gatvė Michigan Ave.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n y Reikalavimą Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ky turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Nauji e- 
n o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jusy pasiskel- 
bimy ir tas jusy pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal* 1506

tūkstančių gi
kelis metus...
gas? Ašaros 
ji, mano patyrimui 
Žinau, ką kalbu! I' 
su vargu, reikalinga

SCHULZE
SILVER CAKK

-> Labiau my 
liinas del jojo^ 
skonio. Cho-^M

■ koladas Ra- 
zinky, 
bro

.so gar- 
u m y

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

Kaina 50c

Mes jums parodysi 

me juos čia pa

kalba, o iš kitos, taip sa 
medžią gi n i u i šroka vi m u 

Palauk, močiu 
Mes pagyvensime paėmę ta- 

10,000 rublių. Taip gyven

i žiaurus! — 
galima taip 
tamsta žinai, 

Kokis tamsta!

tūkstančių! Cha-cha!
Ir prieglam, aš nega- 

sau pasisavinti tai, 
Niekuomet! Aš u-

Dabar aš guliu lovoj, kandžio
ju pagalvę ir duodu kumštini 
sau į sprandų. Širdį lyg katinai 
braižo... Skaitytojau, kaip pa
taisyti klaidą? ''Kaip sugrąžinti 
savo žodžius atgal? Ką jai pa
sakyti arba parašyti? Nieku 
budu negaliu sugalvoti! Pra
žuvo, ir kaip kvailai pražuvo!

Vertė K. A.

žiurėjau jos 
jogei žeme 
mis 
pratau, 
liežuvis
jos nei dvoko, kada man dink 
telčjo galvon mintis sušukti 
“sugrįžk!!!”

Susigėdęs ir ne 
žau aš namo 
nebevaikščioj
vežėjo, neturėjau pinigų, 
namo prisėjo*pėsčiam.

Trims dienoms prabėgu
vėl nuvažiavau į Sokolnikus 
Man pasakė, kad Varia serga ii

—Kiek? Dvidešimts 
šimts I 
Miliona ? c 

liu pavelyti 
kas... Ne! 
n o ra va s!

Aš atsikėliau ir pradėjau veik- 
ščioti. Varia užsimąstė. Aš 
buvau pilnai patenkintas.
Vadinasi, man garbė, jeigu užsi
mąstė.C

Ir taip, gyvenimas su ma
nim ir vargas, arba gyvenimas 
be manęs ir turtas... Pasirink... 
Ar turi tiek spėkos?

Tokioj dvasioj aš kalbėjau 
labai ligai. Įsikarščiavau. Kal
bėjau, o tuo pačiu laiku lindo 
galvon dvejopos mintįs. IŠ vie
nos pusės, aš buvau patenkintas

Taip. Kas gi kalba aie pi 
nigus? Aš... aš didžiuojuos sa 
vo neturtu. Kapeikas, 
aš gaunu už savo 
darbą, aš nemainysiu ; 
tančių, kurias.... kurias t

—Suprantama. Na.

bejiegė — 
ten ašaros, išmetinėjimai, anks
tybas pražilirnas... Perspėju 
tamstą, todėl kadi aš sąžiningas 
žmogus. Ar tamsta jauti savyj 
tiek drąsos, kad galėtum da- 
binties su manim vargu? (Pau-

1 Visų pirmiausia stailė—mes 
turime puošniausias naujas 
stailes šio sezono.

■f; **
2 ': Toljatis — jus norite koky

bės; visų vilnonių audinių, ir 
puikaus pasiuvimo.

3..Tuokart jus panorėsite ver
tės — jūsų pinigų vertės.

4 Ir puikaus pritaikymo.
5 čia yra didžiausis iš visų da

lykas, taipgi: Jus norėsit už-
* ganėdinimb, kurj JUS rasite 

•’*' musų drapanose, pasiūtose 
Hart Schaffnerio ir Marx’o 
ir kitų įžymių siuvėjų.

si maišau, Kada 
kiančių moterį

i jau, kas veikti, 
šluostė ašaras.

— Tamstos teisybė, — ištarė 
ji. — Eidama už tamstos, aš 
apgausiu tamstą. Ne man būti 
tamstos pačia. Aš turtinga, 
grakšti, niekuomet neinu pėsčia, 
gerai 
kuomet nevalgau kopusių ir zu- 
pės. Ir mama neleidžia... O be 
to negaliu! Aš negaliu eiti pės
čia 
tam drabužiai 
reikės savo pinigais siūti 
Sudiev!

Ir padariusi tragišką gęsta ji 
pasakė:

-—Aš neesu verta jūsų! Su
diev !

Ištarusi tai, ji susigrįžo ir nu
ėjo sau. O aš? Aš stovėjau, 

/ailvs, nieko nemąsčiau, 
linkui ir jaučiau, 

juda po mano kojo- 
Kada aš atsipeikėjau ir ša

kok į šposą iškirto man 
aš pravirkau. Neliko

“Vienok kokius niekus aš 
pliauškiu!” — pamąsčiau aš ir 
vėl’pradėjau kalbėti.

Pagalvok, Varvara Petrov
na ! Pagalvok, kokį pavojingą 
žingsnį darai! Jeigu turi spė
kų — eik su manim, neturi — 
atsakyk mah! O! Tegul man 
priseina išsižadėti tamstos... 
Tamsta juk negali išsižadėti to
kio gyvenimo. To šimto rubliu, 
kuriuos aš uždirbu į 
Balistika, neužteks! 
kol dar nepervehi!

Aš pašokau.
Pagalvok! Kur

Baisiai verkti norisi! Rodosi, 
pravirktam žmogus, tai bent 
lengviau pasidarytų.

Buvo puikus vakaras. Aš ap
sirengiau, sus išuka v 
čiau periamais ir, 1;
nas, nutraukiau pas ją. 
gyvena Sokol nikuose. Ji 
jauna, gauna 30,000 rublių pa 
sogos, biskutį apsišvietusi ir my 
Ii mane, autorių, kai katė.

Nuvažiavęs į Sokolnikus, ai 
radau ją, sėdinčią po eglėmis 
Pamačiusi mane, ji skubiai pa
sikėlė ir pribėgo prie manęs.

—Kokis tamst
prabilo ji. — Ai 
vėl in ties? Juk 
kaip aš ilgiuosi!

nesusipratimų, pasakyti porą 
žodžių. Pasistengsiu lai pasa
kyti, kaip galima trumpiau.... 
Ar žinai tamsta, Varvara Pet
rovna, kas aš? Taip, aš sąžinin
gas ! Aš darbininkas! Aš... aš 
išdidus! Maža to... Prieš ma
ne ateitis.... Bet aš neturtin
gas... Aš nieko neturiu.

Aš lai žinau, — pasakė Va-I 
ria. — Ne piniguose laimė.

Aš sugriebiau jos ranką, karš
tai pabučiavau, nutvėriau kitą 
ranką... Jinai šauni! Kolas 
čiupinėjau jos rankas, ji padėjo 
savo galvutę man ant krutinės.

drebėdamas, 
link suolelio 
norėdama iššokti iš krutinės 
Pulsas pagreitino tempą.

Ir nestebėtina Aš atvažia
vau galutinai nuspręsti savo li
kimą. Maniau sau — ar ponas, 
ar prapuolęs... Viskas priklausė 
nuo to vakaro.

Oras buvo stebėtinai gražus, 
bet aš visai neatkreipiau į tai 
atidžios. Aš dagi nesiklausiau 
lakštutės, nežiūrint to, kad lakš
tutės reikia kiaušy ties kiekvie
name šiek-tiek įmanomame ren- 
dez-vous.

•—Ko tamsta tyli? — užklausė 
ji tiesiai žiūrėdama man į akis.

—Taip... Tok is puikus vaka
ras... Ar tamstos močiutė svei
ka?

—.~S ve i k a.
—Hm... Taip... Aš, matote, 

.Varvara Petrovna, noriu su tam
sta pasikalbėti... Aš tylėjau, ty
lėjau, bet dabar... nužemintas 
tarnas! Aš nebegaliu tylėti.

> Varia nulenkė galva ir dreban
čiais pirštukais pradėjo pešioti 
gėlę. Jinai žinojo, apie ką aš 
norėjau kalbėti. Aš valandėlę 
patylėjęs vėl pradėjau.

—Kam čia tylėti? Kaip nety
lėtum, o vėlai ar anksti priseis 
duoti valią... jausmui ir liežu
viui. Tamsta, gali būti, įsižei
si... gali būti, nesuprasi, bet... ką

mano krūtinėj pasidarė šilta, 
tarytum, ten užkure virduolį.

Varia pakėlė galvą, ir man nie 
ko dau 
pabučiuoti jos lupytes.

Ir štai, kada Varia jau galuti
nai buvo mano rankose, kada 
sutartis apie išdavimą man 
30,000 rublių buvo priruošta pa
sirašymui, kada, vienu žodžiu, 
puiki pati, dideli pinigai ir ge
ra karjera buvo užtikrinta, — 
reikėjo velniui patraukti man 
už liežuvio.

Man užsinorėjo prieš busimąją 
gyvenimo draugę pasigirti savo 
principais. Tečiaus, pats neži
nau, ko man užsinorėjo... Iš
ėjo kvailiausi istorija!

Varvara Petrovna! — pra
dėjau aš po pirmo bučkio. 
Pirm negu tamsta sutiksi būti 
mano pačia, skaitau sau už

Telefonai Cinai >7B7

Akušerka

ojpo lošimo bus balius. Taigi 
nŽKviečiame visus, neskiriant 
tintos ir pažiūru, ateikite ir 
pamatykite, kaip musy broliai 
darbininkai žudosi vienas ki
ta Lietuvoje. Patarnavimas vi- 
aiems bus kuopuikiausias,

Kviečia KOMITETAS.

Jis man nieko, 
savaitę nepietauti 
Tamsta! 
daryti dviejų žingsnių 
nusisamdžius vežėjo; 
kuri prisilaikai paskučiausios 
mados, kuri mėtai pinigus į kai
rę ir į dešinę, kuri niekuomet 
nežinojai vargo... nejaugi tams
ta išsižadėsi visų tų žemiškų ge
rybių del manęs? Hm...

—Aš turiu pinigų. Juk ma
no pasoga!

Vieną-kitą dešimtį 
dima pragyventi į 

O paskui? Var- 
? Tikėk, b rangio

ji na u ! 
id kovojus 
turėti stip- 

nežmoniška cha rak te-

Aš nutilau. Reikėjo sugalvo
ti tinka mą sakinį.

“Kalbėk gi! — protestavo jos 
akutės. — Miamlia! Ko kan
kini?”

—Tamsta, žinoma, senai jau 
dasiprotėjai, — tęsiau aš: — ko
dėl aš kiekvieną dieną einu čia 
ir lendu tamstai į akis. Kaip 
čia nesuprasti? Tamsta jau, 
turbut, senai pastebėjote tą jau
smą, kuris.... (Pauža). Varva
ra Petrovna!

•—Ką tamsiai
—Nejaugi...
Varia pakėlė 

šypsojo.
“Ach, velnias 

maniau aš.
Jinai nusišypsojo, pajudin 

luputes ir šnabžda ištarė: “Kc

v o
sime, Kad pasidarys net dangui 
karšta! Ilgam laikui pakaks!” 

Varia klausės, klausės... Ga
lop, ji atsikėlė ir ištiesė man 
ranką.

—Ačiū lamstai! — ištarė ji 
tokiu balsu, kuris privertė mane 
susipurtyti ir pažvelgti jai į akis. 
Jos akįs buvo pilnos ašarų...

—Ačiū lamstai!
ha i gerai padarei, 
viską atvirai. Aš grakšti... Aš 
negaliu... Ne, pora tamstai..

Ir pravirko. Aš pavirtau į 
.. Visuomet su

pa m a ta u ver- 
Kol aš galvo

ji nurimo ir nu-
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Kennedys Pavasariniai Specialiai
Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos

SOROC

ramu
m o

Naujienų agentai

stebėtiną

av

APTIEKA
Jersey City

Bayonne, N

Cliffside, N

kodėl nežinoti sekančių išaiškinimų

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?

Taupykite dolerius ir pirkite dabar. 
Kiekvienas daiktas parsiduoda pigiai. 
Teisingas ir širdingas Patarnavimas

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

puikiai
nudirb

Vidurmiestyje atdara sankrova 
Subatos vakarais, kitos atdaros 
Utarninkais, Ketvergais ir Su- 
batomis vakarais.

Setas iš 4 krės
lų. Gerai pada
ryti. Puikiai 
nudirbti. Me
dinės sėdynės 
ir lentos užpa
kalis.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

operetė “A 
lės buvo į 
Adomo ro

no 
suderinta 
kiu bud u

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

Montello, Mass

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš-

Balto 
Rockei 
gerai 
bargenas po

4 sėdynių supynė padaryta iš žie- 
jmių kraštu kieto medžio, nudirbta 
paprastai ir raudonai. Labai tvir
tai padaryta ir suteikia daug malo
numo šiltose dienose.

/T ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

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

Nuosavybė, Atlyginimas už rizikų, Materialistai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

surengė koncertų, kuris 
i. Tik pildomos 
išverstos iš ang-

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė jparašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN
prez. Atla#

[Brewing Co

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

1968-70 MILWAUKEE AVE. 426-28 SO. WABASH AVENUE
6137 SO. HALSTEL ST., 3948-50 W. 12th STREET.

Sataiaan receptus su didžiausia atyda, 
Nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini He- 

tuvižka aptieka Bostono ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamo*. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aŽ prisių
siu per expresu.

K.. Sidlauskis
Aptiekorfua ir lavini n katu 

SOUTH BOSTON, MASS.

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLI Am OETTING
prez. r

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

I
 Kapitalas ..................... $100,000 g

Neišdalintas Pelnas .. $20,000 S
Po Valstijos Priežiūra M

Nare Sioux City Clearing g 
House (Bankinio Susinėsimo 8 

įstaiga) «

S. E. Cor. Fourth and Jackson 8
SIOUX CITY, IA. 8

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

H TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA S
W LIETUVIŠKA S

MASACSUSETTS VALSTIJOJ:
Montello, Mass.: P. Kuprys, 

175 Ames St. 
!. P. Miškinis,

35 Arthur St. 
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius, 

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

135 Aines St.
A. Ramanauskas, 

101 Oak St.
?. 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.
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dram akte ir gana gerai al
savo roles Adomas su Jic- 
nemažai publikų prijuoki- 

> muzika buvo gana gerai 
dainavimu ir (o-

Arm Rocker, gerai padir
btas, balto klevo medžio, su 
išpinta sėdynė Ry fqgt 
$1.50 vertes, po < V

Klevo išpinta sėdynė 
tvirtai padarytas, 

nudirbtas, X|gc
raselęs danus : i<a: 

prijuokino publikų.
I žsibaii*ė dainomis

Kurie užžiuri platinimų “Naujie- 
ių” savo miestuose arba clistriktuo- 
e. Pas juos galima gauti pirkti 
Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

net uz inane.
gai rokavosi ant 
tuo išpasakojo, k 
taip nėra musų 
tvarkos nė švaros

Galop publikoj

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

OFISAS: 3103 80. Hal*te4 8trw€. 
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 8341 So. Uaioa Av* 
Tel. Yards 587.

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

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

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

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

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

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

Kensingtoho, Roselando ir Burnsi

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis;
‘ 1 775 Bank: St.

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

•psireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, gcr~ 

skaudėjimo, dusulio, galvosKp-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
b I žalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 

Somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pušų šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
f F. AD. RICHTER A CO.

BQ WashlBgtoa Street, New York.

VO p. J. Jį 
Pirmam 

vo roles A

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

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

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

nal. L> d. ueprig. parapija su
rengė prakalbas kun. Strazde
liui, kuris susiriesdaas agitavo, 
idant žmonės butų katalikais. 
Negražiai iškeikė Bymo katali
kus ir tuos Dievo pardavinėto
jus su kuriais jam reikia kun- 
kuruoti, varant savo biznelį.

Drg. V. Rukštalis pasipiktinęs 
Strazdelio nesąmonėmis pasi
prašė balso, bet komitetas jį ne
mandagiai vijo iš svetainės, o 
pats Strazdelis tam pritarė. 
Ęiauru buvo žiūrėti.

. Da daugiau juoko prikrėtę 
sekantieji 2 kalbėtojai: Daujotas 
(P. Domiatt) ir Latkauskas (P. 
GladkowskyJ, kurie, kaipo ma- 
yorai, .maldavo publikos, kad 
už juos balsuotų. Vienas sako: 
“susimildami st< 
už mani

Viena sau
ATIDARYKITE TAMPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Baugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojtu 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND. AVE., kampas 19 gatvės. 

W A LENT Y SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

Getting Bros. Ice Co, vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

k u s i eri us
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALB?kMA LIETUVIŠKAI

oro
UTAISYTAS iš formulos- 
recepto; suteikto išinintin. 
gu Egypto zokoninku,Bal. 15 d. I 

kliubas 
pavyko nebk 
dainos, prast 
kų kalbos.

Publikos buvo pilna svetainė 
ir koncertas visiems patiko. ,

P-lė JLizcįžiutė — choro vedė
ja, gavo gyvų gėlių bukietų už 
piano solo.

Gaila, kad šis kliubas vadina
si “Apšvietus” kliubu, nes per 
suvirs 2 metu gyvavime/ da ne
surengė nė vienų prakalbų 
prie nukentėjusių nuo karė: 
tigrių, kurie miršta nuo bado 
Europoje kliubas neprisidėjo nė 
pagelbos darbu nė pinigais. Ar 
negeriau pritiktų musų kliubui 
pasivadinti “Biznio Kliubu”, nes 
juk, surengė vos f balių, 1 kon
certų ir 1 vakarienę su $3.00 
įžangos. Visas kliubo ii einas 
laikomas jo kasoj 
naudos. #

Vertėtu sukrusti
Bobos Vaikas

Jos. Barauskas,
F. Krasowski, 

2809 Pcnn Avė.
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

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

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

- 306 Hamilton avė.
Scranton, Pa.: J. Telcysh, 

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ:

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

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

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

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

1029Y^ Lach wood ave.
Racine, Wis.: John Margis.

1005 Gideon Ct.
CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Į Tarrington, Conn.: y. Kęlnielis, . 
62 Lewis St.

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

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4Q01 Herpaitage ave., Chicago. 
ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

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

1716 Matheny Ave.
Mike Taruti,

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

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

140 Moen Ave.
Westville, Ill.: St. Mazrcmas, 

Barber Shop, State St.
J. Miloszeviče,

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

Bockford, (11.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main St 

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

Put ramen tas,
15725 Finch Ave 

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 
1330—15th Ave 

Ill.: 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, Ill.: žičkus,

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus,

1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.: K. Žukauski, 

123 St. Clair

Paterson, N. J.: A. Alkind, 
273 River St

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave.

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut St.

: D. Pilka,
242 Wayne St.

A. Schwartzburg, 
13 W. 23rd St.

K. SteponaviČe, 
Box 1Z

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

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

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

235 E. Main St.
Box 139.

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

MARYLAND VALSTIJOJ:
Baltimore, Md.i A. Brazis, 

650 W. Lombard St. 
Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

437 S. Paca St.
IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd’St.

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

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

NEBRASKA VALSTIJOJ:
So. Omaha, 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. Valcnton,
2120 St. Clair Ave.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,

P 0 Box 407.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co.,

Liberty Ave and Grant St
Kulpmont, Pa.
Pittsburgh, Pa
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NAUJIEMS
LffltaMmM Daily News i

| Flmit Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
Mdžia NA UJIENŲ BENDRO VE inc. 
k ^Kasdien, išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji kaina: 
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 
S tų savaitėje. Pačtu s'iunčiant, 

cagoje metams $6.00, pusei me-

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

First Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription^
In Chicago, by carriers, per week, 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ....................................$5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
Matytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
įrardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
!»• rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
fcd, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
Ml Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Apžvalga

KARĖ IR
REVOLIUCIJA.

Ar revoliucija yra blogas, 
ar geras dalykas?

Tokį klausimą mėgina iš- 
rišt “Vienybė Liet.” Kad iš- 
rišus jį, ji daro palyginimą 
tarpe revoliucijos ir karės.

» i

rėje ir revoliucijoe žmonės 
užmušami, todėl ir karė ir 
revoliucija yra lygiai blo
gas dalbas, jei jį vadinsi
me blogu, ir lygiai geras, 
jei jį vadinsime geru.
žodžiu, revoliucija yra 
ks-pat nepageidaujamas

Žmonija ir

Vienok ka-
rėš yra. Taigi karės iš
šaukia ne žmonių norai ar v
nenorai. Giliau prisižiū
rėjus pamatysime, kad ka 
rėš kįla tiktai dėlto, kad 
viena žmonių dalis, viena

kitą. Karės priežastimi

bių interesai susiduria, su
sikerta. Taip ir ši karė 
vedama užtai, kad Anglija 
negalėtų viešpatauti ant 
jūrių ir tam panašiai. Tai
gi žmonija nors nenori kai
rės, bet ji jos negali išven
gti, ji turi griebties už gi
nklų, kad apginti savo ša
lį, o apgynimas savo inte
resų, savo šalies'ir yra ka
rė. Vienu žodžiu, kol vie
na valstybė tokiu ar k i to

stybę, tol karės neišven
giamos.

Kas gi yra revoliucija? 
Revoliucija yra ta pati ka
rė. Revoliucija (mes kal
bame apie ginkluotą revo
liuciją, sukilimą), tik tuo- 
mi skiriasi nuo karės, kad

revoliucija tarp įvairių 
klesų žmonių vienoje val
stybėje. Revoliucijos ne
nori jokis žmogus, nes kie
kvienas žmogus brangina 
savo gyvastį, nenori lieti 
kraują. Revoliucijos kįla 
tiktai dėlto, kad viena ko
kia nors klesa slopina ir 
išnaudoja kitą klesą. Kol 
vienoje valstybėje bus vię- 
na dalis žmonių slopinama 
per kitą, tol bus revoliuci
jos.

■ Vienu žodžiu ir revoliu
cijos ir karės kįla del vie
nų ir tų pačių priežasčių, 
tai yra delei to, kad vie
na valstija nori nuslopinti 
kitą, kad viena žmonių kle 
sa nori nuslopinti ar pa
vergti kitą žmonių klesą. 
Skirtumas tiktai tame, 
kad karės įvyksta tarp 
valstijų, o revoliucijos vi
duryje valstijos tarp įvai
rių klesų. Ir karė ir revo
liucija vienodai kovoja su 
ginklais rankose. Ir ka

-pat neišvengiamas dalykas, 
kaip karė. Todėl, girdi, ne
nuosekliai elgiasi tie žmo
nės, kurie kares smerkia, o 
revoliucijas giria. “V. L.”

Pas žmones, ypač pas 
mus karštuolius socialis- c-
tus, tik viena pusė blogo 
pasmerkiama, o kita pa
teisinama, pagiriama. Mu
sų karštesnieji socialistai 
šaukia: ‘.‘Šalin karė, lai gy 
vuoja revoliucija!” Vadi
nasi, šaukia: “šalin užmu- 
šystės laike karės, lai gy
vuoja užmušystė laike re
voliucijos/ Rodos jei už
mušystė yra blogas, tai ji 
turi būti blogu ir laike ka
rės ir laike revoliucijos. 
Todėl tie visi, kurie šaukia 
prieš karę,'o stovi už re
voliuciją, yra labai nenuo
seklus. Nuoseklus žmo
gus tegali tiktai stovėti už 
karę ir revoliuciją arba 
prieš jas abidvi, kito išė
jimo nėra.
Gerai. Dabar skaitykime 

toliau.
Mes lietuviai, be abejo

nės, ingysime laisvą Lie
tuvą. Ir nereikia manyti, 
kad mes nekariausim, jei 
kiti mus skriaus. Karė y- 
ra laikinis blogas, o skria
udos nuolatinis blogas, 
verčiaus kariauti ir žūti, 
negu vergauti’.

Iš kitos pusės jei busi
moje Lietuvoje užviešpa
tautų kokis kaizeriukas 
arba carukas, na, ar bent 
Kokia siaura minios išnau
dotojų partija, tai nerei
kia nei abejoti, kad anks
čiau ar vėliau kiltų revo
liucija, nes ir čia verčiau 
kariauti ir žūti, negu pasi
likti amžinais vergais.
Taigi čia jau pasirodo, kad 

ir karė ir revoliucija tam ti
krose aplinkybėse gali but 
ne .tiktai neišvengiami, bet 
ir pageidaujami dalykai. 
Koks-gi iš to išvedimas? 
Štai esą koks:

Karių ir revoliucijų vie
na priežastis — tai žmo
nių skriaudimas, engimas, 
slopinimas per kitą žmo
nių dalį. Nesvarbu ar ta

žmonių dalis vadinasi par
tija valstybėje, ar pačia 
valstybę. Nenorint revo
liucijų ir karių, reikia 
vengti tų priežasčių, ku
rios kares ir revoliucijas 
pagimdo.
Tai tokia yra “Vien. L.” 

filozofija. Karė ir revoliu
cija tai, girdi, yra nepagei- 
'daujami dalykai, kadangi 
įjos neapseina be žmonių žu
dymo. Bet kai-kada ir ka

irės ir revoliucijos yra rei
kalingos. O kad jos butų 
'nereikalingos, tai reikią 
i “vengti” (!) tų priežasčių, 
'kurios jas gimdo.
i šitoje filozofijoje yra tiek 
.-pat išminties, kiek pasaky
muose, kad lietus yra šlapias I 
ir todėl nepageidaujamas, 

i kuomet pataiko ant žmo
gaus; bet lietus yra naudin
gas, dalykas, kada jisai puo
la ant užsėtos dirvos; o jei
gu nori išvengti blogų lie
taus pasekmių, tai, eidamas 
\iš namų, pasiimk skėtį...

Prieš šitokias ir panašius 
.“filozofijas” negalima nieko 
^pasakyt, kaip tik tą, kad jo
se nėra nieko nauja. Visi 
žino, kad žmonių žudymas 
yra niekai dalykas, ir kad 
įlietus gali but naudingas ir 
nenaudingas daiktas. To- 
ikiems truizmams skelbti gai 
da vietos laikraštyje. Kam-gi 
itad užsiima tokiu neindomiu 
darbu “Vien. L.” redakcija? 
Ji užsiima juo tam, kad nu
kreipus savo skaitytojų min- 
■tį nuo tikrai indomių klausi
mų, kurie rišasi su karę* ir 
.revoliucija.

Tie indomųs klausimai y- 
ra ne panašume karės į re- 
ivoliuciją, o jų skirtume.
> Kad karė ir revoliucija y- 
ra tam tikri kovos budai, 
kad karėje ir revoliucijoje 
ržųva žmonės, tai tą ir maži 
vvaikai supranta. Bet kad 
karė yra kova tarpe tautų 
/valstybių), o revoliucija y- 
ra kova tarpe klesų, tai to 
dr daugelis suaugusių ^žmo
nių nežino; o dar didesnis 
(žmonių skaičius nežino, ką 
■ šitas skirtumas reiškia. Prie 
pastarųjų priklauso ir “V. 
L.v redaktorius.

• Jisai sako, kad karių ir 
revoliucijų priežastis esanti 
viena — “žmonių skriajidi- 
mas, engimas, slopinimas 
iper (?) kitą žmonių dalį.” 
(Bet tai yra netiesa. Vokie
tija ir Anglija, kurios dabar 
kariauja, ne dėlto susipešė, 
kad jiedvi butų engusios ir 
slopinusios viena antrą, o del 
kitų priežasčių.

Esti, beje taip, kad tautos 
pavergia ir išnaudoja viena 
kitą ir kad iš to kįla karės. 
. —■     m .i     i .i, ■

pasakoja

Bet dažnai esti ir taip, kad 
dvi tautos nori pavergt tre
čią, ir dėlto jiedvi pradeda 
karę.

Toliau, tautos gali taip 
sutvarkyt santykius tarp sa
vęs, kad joms nereikėtų vie
nai su kita kovot; o klesos 
.negali. Kol klesos bus, tol 
bus tarp jų kova, ir tol kils 
laikas nuo laiko revoliucijos. 
Revoliucijų gadynė pasi
baigs tiktai tada, kada bus 
panaikinta klesos. O tau
tas naikint karių prašalmi- 
mui nėra reikalo.

Bet kaip panaikint kle- 
sas? Kitokio budo nėra, 
kaip tik revoliucija. Vadi
nasi, ir tas žmogus, kuris 
nori, kad nebūtų revoliucijų, 
turi but revoliucionierius 
dabartinėje, į klesas pasida
linusioje visuomenėje. O 
kad panaikint kares, tai vi
sai nereikia būti karių šali
ninku ; karės ne naikina ka
res, o tik naujas kares gim
do.

Todėl
gryniausią nesąmonę, kada 
ji iš karės priešų reikalauja 
pasmerkimo revoliucijai. 
Kaip tik dėlto, kad žmogus 
^smerkia kares, tai jisai tu
ri pritarti revoliucijai, nes 
tiktai revoliucija (arba re
voliucijos) gali panaikint 

J tuos priešingumus tarpe ta
utų, kurie iššaukia kares. 
Nenuoseklus yra ne revoliu- 

icionieris, smerkiantis ka
res, bet toks žmogus, kuris 
.karių negeidžia, o nori, kad 
nebūtų revoliucijos, t. y. pra- 

i šalinimo tos tvarkos, kuri 
veda prie karių.

Kad “V. L.” redaktorius 
yra toks nenuoseklus žmo
gus, tai ir jo paties straips
nis rodo. , Jisai , pripažįsta, 

J kad Rusijos revoliucija yra 
geras dalykas, nes davė žmo
nėms laisvę; o ar jisai gali 
pripažint; kad ir dabartinė 

i karė yra geras dalykas ?
' Taigi, pirma negu ėmus 
kritikuoti socialistus, “V. 
/L.” redaktorius geriaus pa
darytų tvarką savo mintyse.

IRGI
“SALIAMONAS5”!

Vienas žmogus rašo “Lie
tuvoje”:

“Naujienos” džiaugiasi,
. kad atidengė “skraistę”

“Lietuvai” ir jos redakto
riui—kam ji mat nerėmė
socialistiškųjų kandidatų

, Gugio ir Galskio į alder- 
manus ?

“Lietuva"1 paaiškino, ko-
• dėl ji nerėmė. Bet kodėl

“Naujienos"" nieko nepasi-li
sako apie savo skraistę? kiečiai areštuota.

1916 metuose lietuvys, p. 
J. Kučinskas, buvo kandi
datu į kongresmanus ant 
republikoniško tikieto ir' 
pats atsilankė į “Naujie
nų” ofisą, prašydamas, 
kad paskelbtų “Naujieno
se” jo kandidatūrą. Kokį 
atsakymą jis gavo? Sako, 
ne musų partijos žmogus, 
męs negalime priimti ap
skelbimo. Tuom laiku ir 
tas pats p. Gugis, kuris da 
bar norėtų parėmimo nuo 
lietuvių, buvo ofise. Tai 
dabar “Lietuvos” skaity
tojai mato, kas yra po rau
dona “Naujienų” skraiste. 
Socialistai turi • drąsumą 
reikalauti laisvių ir privi
legijų tik sau, bet kitiems 
jie jų nepripažįsta.
Viena, turime nurodyt, 

kad “Naujienų” redakcija 
itai nėra ofisas, į kurį duo
dama apgarsinimai; offcą 
tvarko administracija, todėl 
tos “skraistės” prikaišioji- 
-mas ne vietoje.
/ Antra, — iš ko “Lietuvos”, 
bendradarbis įsivaizdino, 
<kad “Naujienos’" privalo ne
paisyt partijų? Juk jos lai
kėsi tam tikros partijos ir tą 
nuolatos skelbia. O štai 
“Lietuva” pasakoja, kad rei
kią, žiūrėt ne partijų, bet 
“lietuvystės”. Vienok rinki
muose ji stojo ne -už lietu
vius, o už republikonus. To
dėl mes ją ir pavadinome') 
veidmaine.

“Naujienos” yra socialis- 
tiškos, o “Lietuva’ ’yra re- 
publikoniška. Bet “Naujie
nos” nesidangsto jokiomis 
skraistėmis, o “Lietuva” mė
gina savo republikonišką vei 
dą paslėpt po “lietuvyste.” 
Tai toks yra tarp jų skirtu
mas.

Ką-gi bendra turi visa ta
tai su laisvėmis ir privilegi
jomis? Mes neužginame re
spublikoniškiems slapukams 
“laisvės ir privilegijos” vei- 
■dmainiaut, kiek jiems patin
ka. Bet užtai mes norime 
Turėt “laisvę ir privilegiją” 
(pavadint jų elgimąsi tikru 
vardu.

i Ar tas republikonų advo
katas nė tiek nepajiegia su
prast?

Skaitytojų 
Balsai.
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

SENIAU IR DABAR,

Civilizuoti žmones jau daug 
amžių gamina tokius daiktus,

nei drabužiams nei kurui.
Nuožmių gadynių žmonės nie

ko panašaus negamino. Viskas, 
kas jiems buvo reikalinga, tai 
pasigaminti sau maisto ir apsi
saugoti nuo šalčio.

Bet šiandie civilizuoto pasau
lio vyrai eina mokslus ir suka

kias mašinas.. Kiti vėl stengiasi 
sugalvoti tokius prietaisus, ku
riais butų galima naikinti tas 
maginas.

Pavyzdžiui, dirbama kanuo- 
lės, kuriomis ardoma namai, 
užmušama ir sužeidžiama žmo
nes. Iš kitos gi pusės, organi
zuojama armijos daktarų, ku
rie gydo sužeistuosius. Koki, iš- 
tikrųjų, beprasmė!

Nors žmonės milžiniškais

stebėtiniausius išradimus, bet 
tuo pačiu laiku kai kurie jų iš
radimai • neša ne naudą, o 
Blėdi. D. A. Jusius. .

Nuo žirgo puolimo pasekme.

sauja, atsisveikindamas, Kap
sukas.

raščiai kits paskui kifą įnirs. 
Ir dar greičiau mirs privatiniai 
laikraščiai, kaip tik kuris jų re
daktorių pasitrauks. Paskui 
bus visur tuščia ir pusta. Ale 
Kova turi išsilaikyti. O kad ji 
Išsilaikytų, tai Sąjunga turi pa
statyti jai tvirtus namus.

Tvirtuose namuose uždaryta 
Kova tuomet galės gyvuoti ir 
bujoti, kad ir lietuviai čia iš-

— Kas Čia parašyta? 
—Kareivis, — atkirti

Nematau antros laines, —

-—O kas čia? — paklausė, pri
dėjęs pirštą prie smulkesnių rai-

—Tai gerai, sako egzaminuo 
)jas, — mes tamstą padėsime 
pirmąsias tranšėjų eiles.

Senas Vincas.

Skylių sunešimas. 
e

Eina gandas, kad trįs tautini
nkų savaitiniai organai. Ateitis, 
Vienybe Lietuvninkų ir Ameri
kos Lietuvis, žada susijungti ir 
susijungę įsteigti dienraštį.

Gal ir neblogas butų sumany
mas, nes juk:

Ateitis turi skylę,
Vienybė Liet, turi skylę,
Amerikos Lietuvis turi skylę. 
Todėl—
Kai Ateitis atneš savo skylę, 
Vienybė Liet. —- savo skylę, 
Amerikos Liet. — savo skylę, 

tai daikte jie padarys vieną di
delę skylę ažuot trijų ne taip 
didelių skylių.

Taip sutvertoj didelėj dide- 
liausioj skylėj tautininkų dien
raštis galės vartyties kai inkstas 
taukuose. ,

Šių r. - :
Bet, kad jau toks skylių sune- 

šimas, kamgi aplenkti čikagiš- 
kę Lietuvą? Kuo jos skyle blo
gesnė už anos treičės skyles? 
Tebūnie jau visuotinas tautiniu-

kiliam tikslui.

Paj ieškojimai.

Pajieškau savo pačios. Pa- 
Lėgo, išsigabendama visus ma-‘ 
no pragertus pinigus. Ji yra 4 
pėdų ir 13 colių augŠČio. Kai 
eina tai vieną koją pakelia, ki
tą pastato. Turi randą ant de
šinės kojos kelio. Kas ją kur 
pastebėsite praneškite irtan. Pi-
lypas Begalvos, OOl 
avenė, So. Chi., Ill.

Pajieškau savo gero draugo 
Jono Striukio. Trįs metai kaip 
pakavojom tautiškose kapinėse, 
ir j)o šiai dienai jo nebemačiau. 
Kas apie jį žinotų, malonėkite 
pranešti man, nes dar už grabą 
neužmokėjo visų pinigų. Lietu
viškas Graborius, Cicero, Iii.

BRAZILIJOJ NERAMU.
RIO DE JANEIRO, bal. 

20. — Vakar Porto Alegre, 
Brazilijoje/ surengta didelė 
demonstracija prieš vokie
čius. Iš vieno namo kažin 
kas paleido šūvį į demon
strantus. Kilo sumišimas. 
Demonstrantai užpuolė vo
kiečių rezidencijas. Keli su
nkiai sužeista. Septyni vo-

kus.
Aber uit!
Cheer up, Amerikos lietuviai, 

ir Sąjunga, ir privatiniai laik
raščiai! Nieko panašaus neatsi
tiks.

Karžygis, kad jo- liaurai pra-

nas durnas Įpulti.

Brendu k ė.
Kitą syk morganstryčio su- 

bankrutijęs bankierius didžiuo
davos kad jis savo Kakarikui 
(dabar a. a.) turįs delirium 
tremens sergantį redaktorių; da
bar tuo pačiu “redaktorium” di-

Rašo tasai “redaktorius” ku
niginiame lape, rašo, ir vis la
biau vaitoja:

Bren dukes! Brendukes!
O ką jis parašo, aiškiai matyt, 

kad jam senai jau reikėjo but

Biskutis fonių.

, nes
tikiu, gerbiamas 
turėsiu parduoti 

kad išmokėjus vi

Vienas pabijotas nuėjo pasi
duoti kariuomenėn. Kada pra-

pa j ieškau apsivedimui doros 
merginos. Kad nebūtų nieka
dos senesnė kaip 16 metų. Lin
kėtina tokia, kur butų pabėgus 
nuo vyro su kokiu tūkstančiu 
dolerių, nemažiau- Paveikslo 
atsiųsti nereikalinga, vietoj pa
veikslo geriau tegul atsiunčia pi- • 
nigus. Aš pats turtingas žmo
gus, esu Poker Game & Co. pre
zidentas. Mano adresas: B.,Ga
mbler, 00% S. Hobo st, Bobine- * 
ky, III ' ’ ' '

A. Garbuko
Skelbimų Agentūra

h----------------- ------------------- -------------------------------------------------- ----- —. .........

WASHINGTONAS, bal 
19. — Vakar atstovų butas 
po ilgų diskusijų priėmė pa-

kininkų valstybėms — Ang-> 
lijai, Erancijai, Rusijai ir ki
toms — jeigu tik jos nors, 
bus leista imti kariuomenėn 
savo pavaldinius, apsigyve
nusius šioje šalyje. Visa, 
kas nuo tų valstybių valdžių 
busią reikalaujaųia, tai kad 
jų pasiųstieji kareivių ver
buotojai butų po karės sek
retoriaus jurisdikcija.

li A VAN A, bal. 20. — Ku
bos prezidentas Menoal pa
reikalavo tos respublikos 
kongreso užtraukti- naują 
karės paskolą karės reikalų 
vedimui — kad padengus 
'nuostolius, padarytus ka tik 
^nuslopinta revoliucija, 
r kalauja trisdeSimt ir 
(doleriu

KUBA UŽTRAUKIA 
KĖS PASKOLĄ.
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Pabudo Milžinas
A. Bimbo

mene

visai kito

“Bangos 
draugija

Moksleivių 
klausimu.

tųi atsineša į moksleivius. Da
bar budimas moksleiviu ir pir

yvenime
Karti

Truko re- 
sukaustytos 
Jis laisvas... 
tai Rusija.

C-o Lithuanian Colony Director “Gausa

M. J. AUGULIS, yra lietuviškos kolionijos direktorius, jis atsakys i jųsų 
visus klausimus kas link musų žemės ir pardavimo.

pripratęs, 
kantriai 
užtėmi j o.

—Ir da

Pradedame spausdinti A. 
Bimbos straipsnį “Visuomenė ir 
moksleiviai.’’ Tame straipsnyj 
yra gvildenama santykiai mok
sleivių su visuomene.

Todėl butų geistina, kad jau
nimas atkreiptų ypatingu ati
džių į tų straipsnį ir galų gale 
pažintų moksleivius ir jų ide
alus. K. A.

kad ant galo mane ..
Įmetė kalėjimai!?

—Ne — bepročių naman
—Teisingai: kaipo eikve

, nėra 
visuo-

, Musų kolionija yra tarpe puikių ežerų ir upės tekančios stačiai miestan. 
Gali atvežti miestan ką tik nori vandeniu. Pasistengkite įsigyti farma, dar 
yra užtektinai laiko del pradėjimo farmos šį pavasarį. Parduodam po 40 ak
rų ir daugiau. Jeigu nusipirksi 40 akrų, ųmokėsi tik $250; daugiau nereiks 
mokėti per tris metus.

Dar svarbiausia ir tai, kad 
dabartiniai moksleiviai aiškiai 
nutarė prisidėti prie progresy- 
vės visuomenės ir eiti sykiu, tan-

Nepirkit farmų kur klimatas yra—kad kaip žmogus nuvažiuoja, turi sirgti ii 
tenai 

Pirkit farmas nuo Sanborn Co

kokiu keliu ėjo fe Ant visko
s. Viskas 

Žmonės,

m o 
sės,

Darbo gali gauti kada tik nori, vasaros ar žiemos laike, prie musų kompa^ 
nijos. Musų kompanija užlaiko darbo agentūrų, kur pastoroja darbo jau. 
noms mergaitėms ir vaikinams vasarnamiuose ir kitose vietose. Musų kompa 
nija parduoda viską ant lengvų išmokėjimų. Tai yra geriausi ir puikiausi vie 
ta visoje Amerikoje del farmų. Atvažiuokite ir pažiūrėkite savo akim ir pa 
sikalbėkite su lietuviais farmeriais.

Atvažiuokite ir pažiūrėkite kaip musų lietuviai gyvuoja. Čionai yra lie
tuvių kur gyvena jau 16 metų arba kiejj mažiau. Du Petrušaičiai gyvena jau 
čia ant farmų 16 metų. Du Adomaičiai jau devyni metai, ir daugiau jaunesni. 
Pažiūrėkit kiek šiemet perkasi farmas: Simanas Zironis, iš Sioux City, Iowa, 
kovo 20 dienų nusipirko 40 akrų; Petras Federowiczis, iš Cleveland, Ohio, 
kovo 29 d. nusipirko 80 akrų; Tonis Balsis, iš Akron, Ohio, balandžio 4 d. nu
sipirko 40 akrų; Antanas Zapalskis ir Juozapas Galinis, iš Duquesne, Pa, ba
landžio 12 d. nusipirko po 80 akrų.

— Aš neturiu vardo.
Kada gi tas atsitiko?

—Keletą 
linksma, 
Dėlto kad tas

Visuomenė ir Moks 
leiviai.

šiuo kartu prezi- 
pravesti jį. 

nėra ko 
liuosnorių 
nesididins,

nes
vių
butų paniekinamas 
vardus; dar kiti — 
kalo

Taip 
siliuosavo*
Rusijos darbo žmonės. Jie sut 
rujškino carizmų. Garbė jiems

Mes, amerikiečiai, taipgi turi 
me ateiti Rusijos revoliucionie 
riams į pagelbų. Kuo tik gali 
me ir kaip tik galime mes pri 
vailome remti juos.

žvaigždute.

Manau, kad nebus prošalį pa
kalbėti bent kiek plačiau apie 
musų lietuvių visuomenę ir 
moksleivius, kadangi šiandieni-

Galvočiai!...
Bet mes ir-gi ne pėsti. Klau

sykite, sakalėliai! Visi tie, ku
rie apsivedėte po balandžio 1 
dienų, turėsite eiti dirvonų pas
pardyti ir su vokiečiu persitik
rinti.

Taip, karvelėliai, bėgote nuo

A|š vis dar atsimenu paveiks
lų, tilpusį ~ “Naujienų” nr, 65. 
Jis pasiliks mano atmintyj ant 
visados. ,4y

Pabudo milžinas 
težini, kuriais buvo 
jo rankos ir kojos-

Tas milžinas —
Rusija laisva! Ta šalis, kurioj 
taip dar. nesenai buvo despotiš 
ka valdžia, šiandie sutraukė re
težius. .

į visuomenę 
namie taipgi visuomet svajoja 
apie moksleiviu 
kiams klojasi 
budo 
moksleiviais 
galime 
leiviai 
menes, 
kaip iš

metų atgal 
kad tu to nežinojai.

y vena taip augš-
mano praeitame

šiandieninė lietuvių visuome
nė paprastai žiuri bei atsineša į 
moksleivius kaipo į nežinoma ir 
nepažįstamų visuomenės dalį. 
Rodos, kati musų moksleivija 
n etų retų j oki ų, sąryšių smvisuor- 
mene. Nors mes sakome, kad i 4 •,
priežastis to visko yra ta, kad 
moksleiviai nesistengia pasiro
dyti su savo darbais prieš visuo
menę, bet kuomet mes pažiūri
me plačiau į šį dalykų ir norime 
surasti tvirtesnių priežasčių, 
tuomet pasirodo, kad pastaroji 
priežastis pasilieka antraeile. 
Pirmiausia, mes turime supra
sti, kadi Amerikos lietuviai mo* 
ksleiviai yra labai skirtingi nuo 
Lietuvos moksleivių arba kokios 
kilos tautos moksleivių. Musų 
moksleiviai, tiesų sakant 
dalis Amerikos lietuvių 
menės (aš nesakau, kad jie nė
ra lietuviais. Visai ne; bet jų 
gyvenimas nieko bendra neturi 
su plačiąja visuomene, žinoma

mirti. Nepirkit farmų kur žemė yra vien tik smėlis. Nepirkit farmų 
kad kaip nusipirksi farmą, busi nelaimingas
Eagle River, Wis. Kaip atvažiuoji čion pirkti farmos, gauni ko geriausi pa
tarnavimų. Kaip atvažiuoji čionai gyventi, jeigu nusiperki farmų Jkur nėra 
namo, kompanija duoda namų mieste uždykų pagyvent kol pastatys jum ant 
jūsų farmos

Vadinasi, iš tos pusės pavo
jaus nėra. “Banga”, . jeigu ji 
galėtų įsikūnyti, loštų Amerikoj 
tokių pat rolę, kaip kad Europos 
“žiburėlis.”

Kas gali apsakyti Marijos Spi- 
ridonovos džiaugsmų, kuriai vėl 
tenka pamatyti tų nuvargintų 
Rusijos liaudį, bet jau nebe to
kiame

'fiom svieto kančių jurėi 
^Užsimąstęs aš brendu, 
Nukainuotu savo žvilgsniu 
Vargų svietų apvedu...

saka savo gyvenimo.
—Ar-gi jo reikšmė taip dide 

lė? Argi jis man gali būti nau 
dingas?

—Reikšmė?

—Aš tikiu, fakire; kiekvienas 
žmogus turi savo atskirų' tikė- 

siulas, kuriuo 
prie gy

venimo. Aš tikiu nad ateis lai
kas nesulamdytų 
tvirtomis sveikomis

—Tu tai gali, užmigdyk 
ne, fakire!

Fakiras tyli.
—Tu nenori savo žodžio da- 

laikyti? — klausia svečias.
—Ne tame dalykas, atsako fa

kiras, bet aš manau, kas išbu
dins tave? Ne aš, ne mano vai
kai su anūkais negalėsime. 
Kas atsimins tave?

—Nebijok..!. Mane pakirdins 
laiko: rainiai jis ateis ir mane 
nubudi n s.

kuomet aš stovėjau 
k nežeminusia nusilenkęs prieš 
saulę, mane perskriodė pavydo 
jausmas. Aš pavydėjau tiems 
marmuro stulpams, kuriems ne
reikia lenkties prieš karalių.

—Ar tu prasitarei taip balsiai? 
š prie to da nebuvau
Bet galva — jinai ne

krustelėjo... saulė tų

bmagu, kad jaunimas nesi
drovi pasakyti tai, , kų mano. 
Atvirumas visuomet yra pagei
daujamas.

“Bangos” įstatų projektas ne
patinka kai kuriems todėl, kad 
ten nėra aiškiai pabriežta narių 
pakraipa 
klausyti 
taipgi norės gauti pašelpos.

Netiesa. Sulig projekto įsta
tų, pašalpa bus skiriama tik L 
M. A. S. nariams, šis mokslei 
vių susivenijimas yra pažangus 
Du trečdalių narių yra socialia-

Kas nežino 
Rusijos gyvenimas, 
buvo uždėtas slogui 
suvaržyta, sukaustyta 
kurie slankiojo bijodami savo 
šešėlio, dabar pasijuto esu po
nais. Jie bijojo pirma net kal
bėti. Dabar jie liuosai ir atvi
rai kalba. Jie sako tai, kas bu
vo draudžiama per šimtmečius.

Tremtiniai, kurių tūkstančiai

padėjime, kokiame- ji 
paliko jų. Kada ji važiavo į Si
biru Rusijos žmonėms nagaika 
buvo vyriausiu įstatymu. Da
bar ji randa laisvų Rusijų ir lai
svus žmones.

Nukamuota Rusijos liaudis 
bandė padaryti Romanovų di
nastijai galų 1905 m- Bet tuo
syk nepasisekė caro letena dar 
labiau ėmė spausti liaudį. Ir 
štai žmonių kantrybės taurė pri
sipildė ir išsiliejo per kraštus 
1917 m. Caras Mikė nusirito 
nuo sosto ant visados.

Grįžta iš Sibiro Rusijos revo
liucijos močiutė BrežkOvskaja. 
Ji buvo kankinama ir tųsoina 
po kalėjimus 30 metų. Bet da
bar, susilaukusi 73 metų am- 

išvydo laisvų Rusijų d'el 
kurios ji tiek kentėjo. Jos troš
kimai, jos svajonės išsipildė.

pabudo milžinas. Pa- 
milžinu yra

žmonių, su 
dvomis 

žmonių, kurie negalės ir nenorės 
lenkti sprandų! Aš noriu da gy
venti lig tam laikui...

—Tu taip ilgai nori gyventi?
—Ne — aš nenoriu tokia 

brangia kaina nupirkti ateinan
čių laimę.

—-Aš miego noriu, pramiego-

ma buvęs visuomenės tarpe pa
tyriau, jogei tai įvyksta lodei, 
kad moksleiviai nesistengia kal
bėli viešai ir nesirūpina parody
ti visuomenei savo gyvenimo ir 
jo aplinkybių. Vieni mokslei
viai neišdrįsta prabilti del to, 
kad aiškiai mato musų visuome- 

atšalimą kas link mokslei- 
antri gi — jaučia, jog tuo 

moksleiviu c 
nemato rei- 

m a lydą m as blogas pa
sekmes iš nepažinimo vieni ki
tų, noriu supažindinti visuome
nę su musų moksleiviais, nuro
dydamas moksleivių (hoi's ne 
visų) gyvenimų į jų idealus, o 
podraug ir visuomenės nesusi
pratimų bei nenorėjimų pažinti 
moksleivių.

Pastaruoju laiku pasigirdo iš 
musų jaunuomenes tarpo, kad 
girdi, moksleiviai nekalbų į mus 
ir nenorį parodyti savo gyveni- 

aplinkybių. Iš antros pa
matau didelę svarbų moks- 
ams pasirodyti visuomenės 

akyse su savo idealais, nes mes, 
progresyvė visuomenė, dienai po 
dienai sutiksime milžiniškus 
d/arbuš, kuriuos turėsime nu
veikti, nes matome, kad Lietuva 
ar šiokiu ar tokiu budu gaus žo
džio laisvę. Mes turime patė- 
myti, kad juodašimtiškos spė
kos yra labai tvirtos ir tamsieji 
apaštalai turi susikrovę savo liz
dus labai giliai Lietuvos visuo- 

Nekurie sugrįšime į 
antri — pasiliksime 

musų visų bus

sakiau savo mokyloju 
pat fa k iru i, kaip ir tu 
das klausė
šaltai ir žiaudžiai jis man tarė: 
Aras, jeigu jis nori gyventi, tu
ri misti, del to, kad misti, turi 
nusileisti ant žemės. Valgis gu
li žemai, tankiai net purvyne.

—Labai gerai pasakė.
Bet aš jo nesupratau ir pa

miršau greit jo žodžius.

menėj e. 
Lietuvą 
Amerikoje; bet 
priedermė stoti į kovą prieš vi
sus farizėjus ir eiti į liaudį, ro
dant apšvietos žibintuvų ir kaip 
pasiliuosuoti iš mulkintojų tar
po. Bet, kad • pa sėkmingai tas 
darbas butų varomas pirmyn 
progresyvei Amerikos lietuvių 
visuomenei reikia turėti milži
niškas spė 
leiviai yra 
susidėjus su progresyve visuo- 

i kovoti prieš 
savo pnešus ir pergalėti juos. 
Todėl dablar Idikas pažinti vie
ni kitus* ir kuomet darbas bus 
ant rankų, kad progresyvei vi
suomenei nereiktų svajoti: kažin 
ar gelbės mums moksleiviai ?

Bet šventos kalnų viršūnes 
Nedasieksim mudu greit, 
Nes likimas mane verčia 
Erškėčiuotu keliu eit...

Santakiškis

Kuoemt išėjus iš to namo 
neradau nei likučių mano turto. 
Draugai ir priešai nesnaudė; at
sirado skolos, užlaikymas kara- 
liškamjam beprotnamyj kaštuo
ja brangiai.

—“Eik dirbt”, pasak 
iš namo paliuosuodami

—Tas, žinoma, nepatiko bu
vusiajam pirmajam ministrui?

—Kaip tik priešingai. Iš ilgo 
nuobodumo, man norėjosi ką- 
nors dirbti. Bet prašyti darbo 
— aš negalėjau. Linkčioti ir 
maldauti aš atpratau visiškai, ir 
spėkos nebevelijo.

Svečias nutyli 
fakiras užklausė

—Tu nori, kad aš tave to iš
mokyčiau?

—To — šulniai ištarė svečias, 
tu nesugebėsi. Badas ir trošku
lys to nepadarė. Man gyventi 
nusibodo.

—Tu nori, kad aš nuo gyveni
mo tave, atliuosuočiau?

—Visiškai ne. Dėlto nereika
laučiau tavo pagelbos. Pirmoji 
pasisukus šaka, tyvuliavimas 
vandens*. Dėlto nereikėjo man 
čia viską tau poryti.

kslą arba kol apleidžia mokyk
la). Paimkime dabar Lietuvos 
moksleivius. Jų gyvepimo ap
linkybės ir mokslas priklauso 
plačiajai visuomenei. Nes 
jiems duoda pinigus ir'juos tuo 
pačiu kontroliuoja jųjų tėvai. 
Tėvai gi, kurie leidžia vaikus į 
augštesnes mokyklas sudaro 
tvirtųjų dalį visuomenės. Taip
gi, tuomet jausmai ir visos min
tis tų moksleivių yra nukreiptos 

rėvai būdami

- Ir ten 
neatsirado

—Taip. Galva kuo toliai ėjo 
puikyn, ir sprandas surambėjo. 
Atsidūriau paukščių kelyje, tar
pe begalinės aibes mirgančių 
žva igždelių.

-Paskui?
Ei, ta galva! Mane supa

žindino su rykštėmis ir visiškai 
nubrukė iš dangaus.

—O tavo tėvas, šulnus ir pui
kus pilies valdytojas.

Jis to nepergyvenę, ir pali
ko man didelį turtą, su kuriuo 
galėjau įtaisyti neblogą dangų 
del savęs.

—Tu to nepadarei?
—Ne. Mane kitkas kankino. 

Aš pajutau neverstinų norą vi
sų žmonių, panūdau, kad visi 
paliktų lygiais, kad nebelenktų 
galvas priveš saulę.

—Pavojingas noras.
—,-Aš pripirkau drabužių ir val

gio, atvėriau pilies vartus ir rik
telėjau: — Kas bori —- ateikit, ir 
imkit viską, kas miela. Tik vie

na — man nedėkuokit. Kas iš 
tars: “ačiū” — turės sumokėti.

Kartą jau mes rašėme, jogei 
jaunuoliai griebiasi visokių į- 
monių, kad tik išsigelbėjus nuo 
kariuomenės.

Kaip žinia, valdžia paskelbė 
kad vedusieji vyrai bus paliuo- 
suoti nuo kareiviavimo.

Ir kas atsitiko?
Jaunuoliai už vienas kito pra

dėjo ženyties. Į keletą dienų 
vien tik Chicago j apsivedė 8,000 
vyrų.

Pamatė valdžia, kad padary
ta stambi klaida,, tuo savo pas
kelbimu'ji įdavė jaunuoliams 
kozirių į rankas, kurie ir pasis
kubino juo pasinaudoti. >-

Nemalonu.
Skelbė, jogei tikrieji ameriko

nai stos už karę, kai vienas žmo
gus, — o čia bala žino kas.

Purtosi nuo tos garbės.
Atsiranda vienas-kitas karšta

galvis, bet tai tik lašas juroj.
Kas diaryti?
Sunkioj valandoj atsiranda 

sumanių ir žmonių.
Didelių patriotų.
Jie pradeda sanprotauti,. kad 

toji bėda jau ne taip labai di
delė bėda.

Reikia tik pavartoti tinkamų 
vaistų*

Pagaminama ir receptas,
“Suprantame, sakalėliai! Jus 

vedėte; tuo tikslu, kad pasiliuo- 
savus nuo kariuomenės!

lai išei
tai tu nekartą savęs klau- 

Ko jis norėjo? Kas jis 
buvo? O fakiro laikas brangus, 
|o mintįs da brangesnės! Vien 
laiku ir dūmojimais gyven i fa
kiras!

Fakiras užsimąstė valandėlę, 
perkratė save — ar ištikro jis 
žiiigeidauja ir ar mąstys jis tan
kiai apie keistą atsilankymą.

Prie fakiro įeina žmogus, ku 
rio išvaizdą sunku apipiešti: ba 
sas, suplyšusiais drabužiais ap 
Rengęs savo sudžiovusį kūnų 
bet su prakilnia eisena, su pui 
kurnu judėjimuos. Susiraukš

‘—Tu jau senas, fakire, labai 
senas! Visi tavo jausmai jau 
išdžiuvo. Tavo širdis niekame 
neberanda linksmumo. Gyveni 
abar galva. Atšaižas protas, 

t-—kuris nepasitenkina paprastu, 
— yra vienatinė tavo laimė: tik 
tavo smagenįs jaučia ir gyvuoja, 
tik jos vienos 
ir žinoti.
vieną įspūdį iš šio paviršutinio 
pasaulio. Skubėk, koliai protas 
uesudžiuvo ir nenusilpo, koliai 
iNsurambėjo ant tiek, kad tin
gėti! mirti...

Fakiras atsakė:

tu gyvas?
Jo meile buvo stipri prie 

manęs. Aš tapau mėnesiu: man 
davė apygardą valdyti.

—Ir buvai patenkintas?
Nekurį laiką. Kartą saulė 

pravažiavo netoliese, o mėnulis 
nenusilenkė užtektinai žemai.

, kaip jų kudi- 
mokintis, tokiu 

visuomenė susipažįsta su 
Taigi drąsiai mes 

; sakyti, kad tokie moks- 
ir yra dalis pačios visuo- 

, kadangi jų gyvenimas 
materiališko, taip iš dva- 

itžvilgio yra surištas su 
visuomene labai tvirtais ilsiais. 
Bet dabar paimkime Amerikos 
(lietuvius) moksleivius ir pažiū
rėkime, kokius sąryšius jie turi 
su plačiąja visuomene.

čionai mes matome kad, mo
ksleiviai 
kių elementų (reikia suprasti 
kad mes nekalbame apie čia gi
musius moksleivius, nors jų y 
ra, bet jie mažai pasirodo vi 
snomenės tarpe Mes šiuo Žy 
$ii] kalbėsime, tikėtai eąrie

Wasbingtono ponai neriasi iš 
kailio. Ir yra ko. Patriotų 
nų, kurie sutiktų nei iŠ šio nei 
iš to guldyti galvas už kapitalis
tų reikalus, nesiranda. Bet jei
gu jie nenori tatai daryli geruo
ju, tai turės padaryti bloguoju.

Konskripcijos (priverstino 
kareiviavimo) bilius jau buvo 
svarstomas 
deniui nepasisekė 
Girdi, dar palaukime, 
taip, skubėti. Jei 
skaičius ir toliau 
tuosyk bus galima įvesti priver
stiną kareiviavimą.

Vadinasi, konskripcija tai tik 
laiko klausimas, šiandie nepra
ėjo, tat ryto praeis. Ir maža 
abejonės, kad netolimoj ateityj 
Suvienytos valst 
ant vienos lentos 
militariškomis valstijomis.

Suprantamas daiktas, valdžia 
stengiasi suraminti žmones, 
kad tatai daryti ją spiria neat
leidžiamas reikalas. Girdi, pasi
baigs karė, o sykiu su ja pasi
baigs ir priverstinas kareiviavi
mas.

Gali būti. Bėt akyvaizdoj vi
so to, kas dabtjr dedasi — sun
ku tam tikėti. Mažai garanti
jos. Įsigalėję militaristai var
giai geruoju panorės išsižadėti 
nuo savo privilegijų.

un. Ar 
- Neži

nau... bet jis nuris nuo tavęs 
kančių ir triūso akmenį.

—Kokiu budu?
—Mano atsilankymas ir mano 

asmuo padarė ant tavęs įspūdį. 
Aš tavyje suleidžia u žingeidu
mo sakus 
siu — 
sinesi

beišgelbės jūsų nei pačios. J( 
ir-gi ne patriotas. Tegul dabi 
“pakutavoja” ųž savo nusidėj 
mus.”

Reikia inciti į
padėjimą — nesmagiai jie jau- 

girdėdami tokias kalbas, 
a u įnešta sumanymas į 
esą, kad tie, kurie pabėgd 

į “moterystės stoną” po balan
džio 1 d., turės eiti kareivijon.

Medaus mėnuo jiems gali pa- 
sidįaryti karčiuoju mėnesiu ..

Da būdamas vaiku, vaikščio
davau su tėvu tarp kalnų, po 
pilies palocius.

—Jus gyvenot pilyje?
- Taip. Kartą kalnuose mes 

išbaidėm arą, kuris skubiai iš
kilo padangėsna. Ir aš panorė
jau taip lakioti, ir tą savo, troš
kimą išreiškiau pusbalsiai,. Tė
vas, nugirdęs mano žodžius, ta
rė — Tu lakiosi, bet ne ore. ti
ras ne musų gyveninio viela, 
mes negalim jame gyventi, tik 
juo...

-Bet skraidyti — tu skraidy
si padangėsna: lai bus kaurai, 
mėlyni, šilkiniai, ant kurių tū
kstančiai auksinių žvaigždelių 
mirgės: tie kaurai yra karaliaus 
palociuj. Tiesiai kilsi pas saulę 

musų karalių. Jo malonės 
spinduliais yra šiltesni ir švie
sesni, bet jie ne del kiekvieno,, 
ir ne del kiekvieno, kurs geras...

—Aš tuos tėvo žodžius per
lekia m 
Jo vei- 

nesimainė.

Idai rodė senysią, nors didelėse 
juodose akyse matės jūrės ener
gijos ir jaunų spėkų. Galuose 
pamėlynavusių ir suskilusiu lu
pų švaistės sumani ir išju 
ti šypsą, kurioj buvo ta i po 
lonumo bei geraširdystės

Fakiras atsistoja ir eina 
sitiktų, ką retai daro net turtin- 
giemsiems ir didikams.

—Aš turiu prašymą prie ta
vęs, sako svečias.

—Sakyk, kas jame surakinta, 
atsako fakiras. '

—Ar užganėdinsi jį?
—Jeigu panorėsiu, — atsako 

fakiras, ir nusižeminęs priduria: 
— ir jei tik galėsiu.

—-Tegali, aš tai žinau, sa
ko.svečias ir jo balsas kilo aiš
kiau ir tvirčiau. — Tu ne kar
ią taip darei, tik žinoma, ne už 
^lyką...

* -—O tu negali sumokėti?
. —Gal but... bet..,.

4

—Kuo, — klausia fakiras ir 
savo žvilgį perleidžia per nus
karusį, bet šulnų svečią.
Sunau mano... tu kur nors, ar 
ne.^.

«—Pavogei? Ne — ne pini-

-Atsiminiau vėl juos tada 
kuomet patapau pirmuoju mi 
nisteriu.

—Mancifucijus? (
Taip mane seniau vadinda 

vo.

f?
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turgaus Žinios

visuomene.

Nepatinka Jiems
^OSYBtJ^nori

No.l

Vyrišky Drapanų Bargeoai

Chicago, III

KIŠENINIS
Gyvulių turgus

me)

William Shakespcarc’o

MOKYKI

Chicago, Ill

ma

Rusiškos ir Turkiškos Vano

25*

geros 
geri

6,000 
<8,800 

11,000 
8,500 
7,000 
3,700 
1,000 
2,000

RUSSIAN
TURKISH

10.00
9.20

21.00 
20.00 
18.50 
16.50 
18.50 
■17.00 
-8.50 
40.50 
-8.50 
-8.50

6.50 
•4.50 
-3.50 
4.00 
45.00

9.90
8.85
8.75

Bangos” 
mokslus 
Moksle*-

5,000 
7.009

800 
T,509

BUMTh i

Miesto Ofisas: •
127 N. DearborA St. 

11I1-1S Unity Bldg.
Tel. Central 4411

.. 3.00 
št 3.00 
.. 2.50 
.. 3.25 
.. 3.00

Ruginiai :— 
Bailieji 
Tamsieji

SI (JT MOTARUKOI 
KUBUS.

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ... 

Avižiniai....

Oieomargarinas
Stalui ........
Kepimui ....

Kiaušiniai:—

Paprastieji first 
Maišyti ............
Cheek ...............
Purvinukai ...

maželi, 
lietuviu v 

kuomet

4,000
3.000

18,000
15,000

Jautiena
Ribs, (svarui)
Loi n s
Rounds
Chucks
Plates

tuviams.
Čia kalbama Lietuviškai ir

galima p e 
ma taip ii 
tuviu mol

Vasarių kviečių:— 
Special Brand . . 

Patents ..........
Straights .'..........
Kirst Clears .... 
Prastosios rųšies

Žiemkenčių kviečiu 
Patents ...........

Standard..............
EirsI (Tears ....
'Second (Tears . .

CHICAGO 
bcnta šiaip:

Galvijų
Veršių . . .
Kiaulių . .

Paskutiniu 
.” prisidėjo 
v:ai ir prael 
“Janu. Sk.”

NAUJIENOS; Chicago, ML

reikale pasinaudoti.
•Kaina 50c paprastu 

ir 75c geru skuriniu ap
daru..

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

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- t
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

T*l«phon* Humboldt 1171

M. SAHUD M. D 
8«»a* Rtuaa Gydytoja* ir CMnajM 
Bpaeialbtaa MotorUkq. VyriikH vM 

kilki), taip*! Chronlilni
OFISAS: 117# Milw.uk** A tow 

Kampa* North Atc, Kambary* M 
VALANDOS: t:M iki 1« *7*1

reikalavimas 
užtektinai, j 

išpildyti

Apie “Bangos” įstatų 
projektą.

8. GORDON 
141* H, H a let rd BU Ch

60 svarų, svarui
80 svarų 
100 svarų 
-145 sv

12th St. Tel'Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

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

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK) 

Kampas Blue Island Avės, Lo+Mto W 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedčliais, Ketvertą® K 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare

eis laikai, kuomet nusmuks vi
sai tamsybės palaikytojai, tik Jai 
(Viugiaus jie* meluoja ir niekina 
žmones.

visuomene rekat 
to, kuris suit 
lietuviu tautai

rba rizma.v

Žmonijos susipraCinas
r nestovi ant vietos,

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

Kansas City 
Om'aha ..........

East SI. Louis 
SI. Joseph . . 
Sioux (aiy . . 
South SI. Paul 
Pittsburgh . .. 
Buffalo ........

CHICAGO, Bal. 19, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

mo formų siuu naminiu MPK* 
Ina arba npredahis. DiplMMS 
kiekvienam, kur#
Valandos dieną arba viduUMfi?

kiekvieno scenos

ję ir šioje mokykloje jų visuo
met yra dauginusia, sulyginant 
su kitomis mokyklomis) moks
leiviai vra darbo ir sunkaus dar-

... 12.80
... 11.35

. ... 11.15
... 10.35

7.00—7.59

withs^
. * f I < i Į«Vrtiiy

suomen 
nieką. Bet einantC

dalvko, moksleiviu

Įva rus gamtos 
\

bitelės, stoja į 
darbą, kad paruo

šus sau šiokią tokią šlubelę del 
nusilpnejusių savo draugų arba 
draugių. Po sunkaus ir ilgo 
darbo, kad prisiglaudus po

........ 11.20

.... 11.15
10.00—10.35
. 8.00—8.50

19.00—
17.50-
15.50-
16.50- 

Prėrejų, sulig rųšies 14.00-

10,00- 
. 7.50 
.. 7.50

Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų', 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė .. 
Špinatai, statinė ... 
Tomėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statine ... 
Morkos, statinė ....

15 %—16% 
16%—17% 
17%—18% 

12%—15
No.3

Daržovės:—
Barščiai, statinė . ..
Kopūstai, did, gurb 
Salierai, pintine ...

Suris:— 
Twins .................

Daisies ...................
Young American . 
Longhorns ............
šveicariškas...........
Lim burger .............
Brick .....................

'to

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

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .................
Antis.......................

. žąsis .....................
Veršiena:—

Sviestas:—
Extra Creamery
Extra Kirst ....
Kirst ...................
Seconds .............

8.00—10.75 
7.00—10.25 
8.00—19.00

2,80—3.15
2.00—2.75

mjienų nr. ui ( J. nk. ) 
>a “Bangos” įstatų projektas 
b.mgi ‘’Jaunimo Dirvonuosi'’ 

id skaitytojai iš
reikštu savo nuomones kaslink c.
“Bangos” įstatų projekto, tad ii 
aš pakalbėsiu šį-tą lamo klausi
me.

4.50— 6.50 
4.00—4.50
1.50— 2.50 
2,75—4.00 
3.00—3.50
7.50— 9.00 
3.00—5.00 
3.00—<5.50 
4.00—7.50 
3.00—4.50 
3.00—4.50 
4.00—5.00

žiūros užmanymas tapo ItmMS 
pirm dešimt metų, ir nuo to
nei viena Clearing House baiaKK 

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

Tilo American Stale Bank y-prlMĮ# 
so prie Chicagos (Tearing How*< 
ra po jos priežiūra, t naudojasi

SKA™™K Garsinkis ‘Naujienose’

TURĖKITE
P I N I G Ų(
Jus galite juos turėti. Kiekviamafi > 

gali juos turėti. $5 iki $2W4Nh į 
Moters ar merginos, ar vedf M | 

pavienios, senos ar jauna# |

priesing; 
tik už pi 
nes išlali

Skelbia, “m 
palįs pTmieji šmeiž 
rie

menes Nkyru 
ksleiviai turi apšviesti visuome
nę, o Juoinrl laukti užuojautos 
iš jos arba ninigiškos nage’’.bos.

Kiaulės:—
Sunkios (250-100
Vidui. 200-250 . .
Lengvesnės ....
Paršai

15.75—16.00
15.70.—16.00

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 19, j sekamas vyriaus 

Amerikos rinkas gyvulių, aplani 
buvo atgabenta sekamai:
I— Galvijų Kiaulių A”

2,000 ........ “ '
3,400 
1,600 
2,000

mo presas. Jeigu jis krypsta į 
priešingą darbininkų judėjimui 
pusę, lai «kad butų persergėtas 
arba prašalintas (čia kalbu ir 
apie moksleivius narius). Gal 
kas pasakys perdaug apsiruiTe- 
žuiojama nuo augimo skaičium 
narių, bet to nereikėtų bijotis, 
juo mažiau, draugijoj.nepastovio 
jo elemento, tuo draugija šva
resne ir teikia daugiau naudos 
darbininku klesai. Kiek iš lietu- <-
vių moksleivių yra tikrų socia
listu kol-kas nežinomą, tik gali- 

jogei nedaug-
S. Pašulnietis.

18 dolerių, x
Pilnas pasirinkimas kailia >aaa*4k 

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir •nar* 

koats ,vęrtCs nuo f25 iki 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo II.M 
?d<50. Vaikinami siutai na* 
iki |7,SI.

Atdara kasdiemi, nedėliomhi tv 
karai#.

kymo siutai 4r overkotai, vert H 
^30 iki ?50, dabar parsiduoda Mp 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo III

aiku prie “Janu 
pažangieji moks 
jo rašinėti.
pasidarė daug i
ibejonės, jis pa 

daugiau jaunuome 
tam iuodkipiui ir ne

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
.knygutę. •

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

)a raišo moksleivius
i a mokvkla beveik vi C *.4,

musu moksleiviai vra pėrė'

eivius moksleivius), viena. A- 
merikos moksleiviu didesnė da- v
lis nuo jaunu d ėmi visai nėra 

•J C b

lankiusi mokyklą, antra jie 
tokie pat darbiniai 
si kiti, kurie apie

Kazimieras Gugis
. A DVOKATAS

Veda visokius rtikalus, kaip krimiaaliSkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

• visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

>123 S. Halsted SI
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji .. 12.25—13.51) 
Kiek menkesnis .... 9.90—11.35 
Mituliai ...................... 11.00—12.85
Sotekcrs and Eecders 
Veršiai, parinktiniai 
Karvės, vidutiniškos 
Buliai ...................;.

12.00—13.80
11.50— 12.75
11.00—12.50
14.50— 16.00

2 palis savo Dio
ma is . pa gel l is t i 

mums parodyti liesą jųjų ak
liems pasekėjams.

Burdingonas.

mes pas.ro- 
larbu, kuris 
liaudį. Kas 

palėmyli “Jaunuo-

simpalijos jokios iH'ĮiasiLeka. 
Dar gal iš sykio likę drangai at
jaučia kiek, liet kuomet moks
leivis prabūna metus mokykloj 
ir rašydamas laiškus pas drau
gus Įiradeda kalbėti apie nelai
mingus centus, tuomet draugai 
kaip griaustiniu trenkji traukiusi 
nuo jo, bijot’nmi, kad bent 
paprašytų paskolinti. Dar 
kurie išmetinėja, girdi, 
gauti šiltą vietelę, todėl 
kinasi.

klusni, jiems vergaujanti, in'ap- 
sišvietuši jaunuomenė nepabus
tų iš miego.

Jie bijo, kad per metų (dies iš 
t i k iniTi uitTmrvtTglTnnrrn 
kai) jaunuomenė, kartą ant Ni
šai los m‘praregėtų.

Jie gerai ž no, kad kaip greit 
jaunimas apsišvies, taip greit ap
leis jų (klerikalų) eiles.

Dėlto, kad ilgiaus pala kius tą 
jau baigianti atgyventi savo (Le
nas “mokslą", jie visokiais bu-

žcnJdas Bankos SaugujMt
Chicago (bearing JJouM

Narystėm
Bankos, priklausančios 

cag<»> Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį 
revizoriai 
bankų stovj 
si pinigai yra suskaitomi, notos, Inrsh 
dai, mortgagei ir kitos apsaugot js4* 
ihirinimos ir patikrinamos;
kituos bankuose patikrinti ir kajni*^ 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugo# 
(ė gali but knygose parodyta.
liną tvarka arba atsargumai, Fflr 
įiedakddžiamos. Jeigu banka
ja savo Clearing House tcitlfc, Mk 
yra ženklas; jos abejotino stovina

Tiktai tvirerausios -ir sauglawatOL 
bankos gali but Clearing How*< W 
risis.

ant pianų, sankrovos jrengfcB^t 
arklių, vežimų, apdraudė* 
šių ir bile kitų užtikrinimo. 
nepaisome ką jus turite urba 
jus uždedate, mes norim daredSl 
jums kad musų mokestis mailK- 
šia mieste. Tas yra delkc įafi 
turite veikti su mumis. Mea 
čiame jus pasiteirauti musų adEh 
manymu, patirti, kad mes 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Pirmiausia turine suprasi 
kad moksleiviai yra beveik vi 
(aš kalbu apie Amerikos l ėlį 
viu moksleivių centra, tai vi

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

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

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie j j 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 aiškiomiš 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:

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Ualsted Street, Chicago, Ill.

ai, kai}) ir Vi
do dirbi uves 

ir nusprendė pas’niokyli. bet 
sykiu su savimi išsivežė ir visas 
gyvenimo aplinkybes — nepa
likdami nieko visuomenėj. \e: 
kiek nedidesne reikšme musu V K c
moksleivių turi visuomenėje, 
kaip medis iš didelio miško iš
rautas su visomis šaknimis. 
Tiek tik, miškas sup 
vienu medžiu likosi

rraudziama. Zmoma, gal atsi
ras ir iš moksleivių, kurie nesu
tiks su šiuo “Bangos” įstatų pro 
jeklu ir pareikalaus pertaisymo

Mano supratimu, įstatuose 
turėtų but pažymėta’, kad “Bau 
gos” nariu negali būti sociali/.-

tvmersonas sake: t 
donai pagelbsti mums 
juos nuo sosto, je\gu t 
lėktinai blogi.”

Buvo laikai, kuomet žudė, 
lorluravo tuos visus, kurie' iš
drįso k’laip mąstyti ir kalbėli 
negu prietarų palaikytojai.

Bet su žmonijos susipratime) 
kilimu, tas viskas išnykę), sian- 
d e' I k muze'juose' laikomi tie 
toi luravimo įrankiai, kurie pa
rodo, liudija Romos bažnvčios

COMPANY
4647 So. Halsted Strito^ 

Kampas 47-tos gtv., 2-r*»
Telephone Drover 2113. i

dais me’kma pažangiąją jaunuo 
menę, o ypač moksleivius.

Nepatinka mat, kad nmkslei 
viai neina su jais ir daug ko ža 
da gvvenime.

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė . 
Grapefruit, d. 46- 
A pel si n ai, dėžės . 
Citrinai, dėžė ... 
Ananasai, gurbas 
žemuogės, kvorta

t

Cukrus, už 100 sv.:-
Slandard, maltas 
Standard cane, smdlkus 
Burokų, smulkus...........

Dabar, lurėeiami pamatinę 
priežastį to nesusipratimo, eiki
me* toliau ir pažiūrėkime' i prie
žastį, kuri labai lankiai karto- 
jama ka p tarp nmksleivių, taip 
liL-UMum-uhuū.p~ kati- tnak-sl ej v i a j 
nt'iiori pasirodyti. Dabar kįla 
klausimas, kokiais gi buelais vi
suomenė nori, kad moksleiviai

pri< 
po jo« 
nuo‘ 

j metus, Clearing 
nuodugniai ištiria

būdą jų vedimo. W

be) žmones. J ;e atvažiavę' i C A.
Suvienytas-Valstijas dirba, kaip 
vergai, ilgas valandas ir sunkius 
darbus. Bet jų vithijifiis gyve
nimas negalėjo pasitenkinti su
rukusiomis dirbtuvėmis ir dieną 
iš dienos stūmė prie ko nors 
augštesnio ir tobulesnio. Jiems 
darbas buvo daug sunkesnis ne
gu kitiems, nes jie permatė ir 
supratę) gyvenime) neteisingu
mus. Mintįs nepaliovė kanki
nusios jų prie sunkaus darbo, 
kaip pagerinti 
gelbėti žmonijai 
pasiliuosuoti iš šios vergijos 

(Bus daugiau).

visuomene■!, kaei jos 
is nėra pamatuotas 
jog galėtų mokslei

viai išpildyti, moksleivio prie
dermė iškelti savo gyvenime) ap
linkybes prieis visuemicnės akis 
ir tuomet lai pati visuomene

irotmga ir la- 
ni'v’sai t ei siu- 

moksleivius 
nuroe’yli. kaei vi- 
uilaiiia perdaug už

išmokiname jut slut 
drabužiu#.
DRESS MARINI; COIXMWk

2338 Wo Madison < Wtrtw*
J 850 Wells gatvi,

SARA PATEK, MOKyMKi

moksleivei i turėtų dųryti ir ho
lders pakraipos prisilaikyti. Bet 
poelraug turiu pabriežli štai ką, 
jeigu nmksleivis laikysis “bc- 
parlyviškumo”, lad gerai 7/no
ma, jog darbininkų klesai jis 
neneš mažiausios naudos ir to
kie* moksleiviai nereikakngi 
darbininkams.

Peržvelgus abelnai visą “Ban
gos”. įstatų projektą, reikia pa
sakyti, kad jis nesiriša su socia
lizmu ir neturi nieko bendra su 
L. S. S. Pagal “Bangos” išlalu

t zsloje) pavasaris, saulute 
diena iš dicneis kįla vis augšlyn, 
suteikdama kaitrius šviesos spin 
dubus žemas paviršiui. Ir štai 
iš po žiemos sunkaus miego 
pradeda albusli 
gyvūnėliai 
savo

ir ekibar tebeskaitote, gerai žino 
te', kad ten jokių šlykštumų ne 
buvo ir nėra.

Tai pramanytas biaurus me 
las, šmeižimas.

“Janu. Sk." jau įvestas šernai 
bet tas juodalapis pTmiau lai| 
nevšme'ižė jo. Dalvkas štai ka

Karnai ........................... La
Kviečiai .....................  2.4!
Rugiai ................................. 1.9
Miežiai ........................... L3i
Avižos ...........................

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 20.00 
Motiejukų No 1.. 
Moliejūkų No 2 .. 
Mot. No. 3 maišytas 
Dobilų sulig rųšies

mes nepaisome. .Ne 
norime' remti jūsų prielariiig' 

kuris diena po dieno

taigi matome, kad musų 
moksleiviai, būdami, kaipo skir
tingi visuomenės nariai, ir- ne
turėdami s mpalizuolojų aplui- 
<ię visuomenę, negali būti taip 
artimi visuomenei, kaip Lietu
voj. l'as jau neelaro skirtumo, 
kaip mes galime' nurodyt’, prie
žastis iš mater’.ališko alžvilgie), 
be't iš dvasinio atsinešime) vi- 

nmksleivių ne- 
ir nebus gali-

| nos klausimas yra 

Socializmas

skaitąs Bankinei Valdybai IIUhMttl 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šiotje banko}* M) 
išmokami ant kiekvieno 
vimo.

Čia galima gauti jurmus AMK* 
Mortgages. Taipgi Aukso 
ges Bondus po $100.00 ir $5(WM.

projektą, ta.i galės pr 
džiausiąs social'žmo 
turės pilną teisę imli 
Pa va ryt agitaciją už 
socializmui kliša bde'

veikimu, .žlulži
Gal daugumas
manėte, kad visuomene nori 
kad mes pas nulytame' alsišau 

aikraščius; visai ne 
islvdami apsirinka

l'aip ir musų moksleiviai, ly 
naujai atgilnę, tveria 
draugiją, kuri rūpinsis 
einančia jaunuomene, 
viams panaši draugija 
ra pageielaujama, bet 
viai tik dabar suskato 
zuoties, tverdami “Bangą

Man keistai atroelo 
L “Bangos" nariu 
k’e-kvienas pilnametis 
šis paragrafas aiškiai 
joge'i “Bangai’ Geriama ant be' 
parlyviškų pamatų, lodei moks 
leiv:ams ir ateityje priscis but 
surištais “bepartyviškumo” ry

Šapos ir dirbtuvės darbininku, 
Ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* į £ 
minutes.

Paskola ant rakandu — i i TU* 
landas.

{4 JOSEPH C. WOLOM f
“ EIKTUVIB ADVOKATAI
Q Inl«u *02»04 National Lit* Mto, L
■ Ho. ]>» Sall* Rt., Chita**, fk i ;
J Tai. O*ntra) 6|V0-41»J At4ara- VW» jį’
M k*tv*r*o ir »ub*t«4i ▼akarttto *44 "
V t iki 8 vai. vakar*. | 
O 1W4 1ULWAUIII A 
M T*L Huanb«14« 9S
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įPėtnyčia, Balandžio 20,1917CHICAGOS ŽINIOS LIETUVIŠKAS MILIJONIERIUS
ISTORIŠKAS VAKARĖLIS

Krasos dėžutė
Telephony Taris

Prakalbos

Dr. W. YUSZKIEWICZ

CICERO, ILL

Subatoj rinkimai

The Birth of a Nation

’WEST PULLMAN.

LIETUVIAI TĖMYKITE!

no

vaikus

MELROSE PARK, ILL

Chicago, Ill

Daug visokių vakarų ir vaka- 
lių turėjo Chicagos lietuviai, 
jt tokio reikšmingo, kokį su-

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuves iš visos apielinkės.

Su guodone, Komitetas.

Oficieriais būti nori, o 
kareiviais ne.

Maliausko čigoniškos 
konferencijos.

suomenes 
nieriu ir šiaC

tarėjų 
vo

Billy Sunday atvažiuos 
kovo menesį.

Chicagoj laukiama atvažiuo 
jaut garsaus pą^nųkęlinįnko Bil 
ly Sunday, Jis vėl atidėjęs sa

vo mėnesio.

22 rotos gal pora tuzinų tebuvo
K. žaibas

Nereikės nė egzaminų laikyti 
tiems, ką stoja armijon.

Paskutinius metus lankantie 
ji Chicagos universitetą studen 
tai, kurie įstojo armijon oficie 
riais, gaus diplomus visai 
laikę kvotimų, kaip tik pasiims 
pildyti pareigas.

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maftio namus, lotus ir Žarmas.
Apsaugoja turtą npo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieraa
NOTARY PUBLIC

761 W. 85ta gatvė
kampas Halsted •• Drover >468

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

BIRUTĖS" PAKVIESTAS, CHICAGON ATVAŽIUOJA PIRMU KARTU

St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys : 
Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimu 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Atsiiihkitc laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms:
Stella Maculis 

M T. Danta (3) 
St. Barzdaitis 
Felix Bunevič (4) 
M. Punis 
K. IVonaitis 
Juozapas Maželis 
John Puskunigis 
Frank Paulas 
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Simanas Ješkevičius 
Albert Warkalis

L. Burba
Mrs S. Žukauskas 
Antony Robish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras
K. Waitkus 
Stanislovas VVilimavičia 
Marta Samson
J Servidas (2) 
T. Strikol Ona Szmickiene (3) 
Joe Strol 
K Polis 
Anton Norkus 
James L. Kostka 
Jos Križanauckas 
P. Jonaitis (2) 
L Galvanauskaite 
J. Duoba

Po to, kaip ims aiškint apie 
inkviziciją — tai nė čigonas tiek 
nebemokėjęs butų primeluoti. 
Inkvizicija, anot jo, tai buvus 
įsteigta kultūros palaikymui (o 
susipratusieji žmonės vienu ba
lsu šaukia šalin inkvizicija). 
Maliauskas pripažino, kad Bru
ną esą katalikai sudeginę, bet 
Brunas, girdi, buvęs toks pat 
beprotis, kaip kad Mockus.

Apie Mockų Maliauskas pri
siminė kiekvieną vakarą. Va
dino jį bepročiu, tamsiu fana
tiku. Pasak Maliausko, tai lie
tuviai esantįs tamsių-tamsiausia 
tauta, tamsesne ir už indionus, 
ir už juodukus. O jau socialis
tus su Grigaičiu priešakyj, kad 
keikė, tai keikė. Turbūt visos 
Kretingos purvus ant jų išdrap- 
stc. Konferencijų Klausytojas.

Jau daugiau 2,500 asmenų at
siliepė į valdžios pakvietimą ra
šytines į Suv. Valstijų armijos 
oficierių pulkus.. Atsiliepė tiek 
asmenų čia, vakarinėse valstijo
se. Rašosi ir kitose vietose. 
Taip, norinčiųjų oficieriais tapti 
jau turima kone 10000, t,y. 
tiek, kiek reikalinga komandai 
500,000 kareivių. Bet prastų 
kareivių rekrutavimas tai sun
kiau eina.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevilius Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge Ir Bubate! 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas Sc.

Subirtos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas lOe. 
HALSTED ir 82-ra GATV&

t.y. 21 d. balandžio, 
mokyklų tarybos 
rinkimai. Lietu-

Dr.M.Stupnickl
91H Sp. Morgąn
VALANDOS i m D iki 11 Uk 
ryto, nuo ft iki D vakare.

Sukatoje, balandžio 15 d., 
Frank and James svet. Socialist 
Party Lietuvių skyrius turėjo 
vakarą su programų. Scenoje

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

ADAM WIDZIS,
3222 S. Halsted St. Chicago, 

Tel. Drover 2186.

Imperial teatrp, W. Madison 
ir Western avė-, sekamą ir ki
tą savaitę, pradedant nuo nedę* 
lios, baland. 22, bus rodbmas ei- 
nematografu paskelbusi# veika
las “The Birth of a Nation,” ku
rio autorium yra D. W. Grif- 
fitt (autorius garsiojo veikalo 
“Intolerance”).

statė Br. Vargšo 3-jų aktų dra
mą “Svetimas Dievas.” Režisie- 
riavo drg. A. Stoškus. Sulošta 
vidutiniškai. Bet visgi kaiku- 
riems lošėjams reikėtų geriau 
mokyties savo roles ateityje.

Žmonių atsilankė gana skait
lingai. Girdėjau, kad liks ir pe
lno apie $40 su viršum.

Šokti pabaigė 1 vai. nakties.
Reik pažymėti, kad kemėši- 

niai kazokai 22 rotos, sužinoję, 
jog socialistai rengia vakarą su 
programų, pasistengė surengti 
taip vadinamą “Free Dance,” 
idant pakenkus socialistams. 
Bet nabagai bekasdami duobę 
socialistams, patįs j on įkrito: 
pas socialistus žmonių atsilankė

S«oj© Nedelioje, Balandžio-April 22, 1917
PULASKIQ SVETAINĖJE, 18tos Gatvės ir Ashland Avė.

Pradžia lygiai 7:30 vai, vakare.______ _____ u___________ PO DEBIUTO PUIKUS BALIUS I

EVESK10 
^ŠITOKIA

Cix if;sJi iAmvkli Anglų nvc pračlnH
Liy I feugArtavMaJ, Uipį i J iriu vių,
Rusų Ir Lenkų MJbų; AiihnHJktoų AugM- 
Mak h|o> ih,.5, Lio/ijUijot, PUilil
Ekonomijos, Kiivr vtOyxU-t.Dailiaito, Lai- 
fckų jaAymc, Fitkylx* teisių ir H. ČU 
ulUlyH J’UBJJC SCHOOL HIGH SCHOOI 
PHRKYHOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA UETUVIŠKAJL

3100 So. Halsted SuChicato

lahdžio 18 d. 1917 m., galima 
<trąsiai pasakyti, kad da niekuo
met neturėjo netik cliicagiečiai, 
bet nė kitų Amerikos didmies
čių lietuviai.

Tai buvo vakarėlis pagerbi
mui gerbiamų Bulotų ir žemai-

Nauji vaistai nuo plaučių 
uždegimo.

for. Edward If." Očhsner, Chi- 
t I

cagos daktarų draugijos susi
rinkime pasiūlė naujus vaistus 
gydymui nuo pląučįų uždegimo. 
Jo pasiūlytieji vaistai gydymui 
yra būriškoji rūgštis. Keletas 
daktarų pasižadėjo pabandyti 
jojo patartą receptą.

spaudą
faktų iš permainų 

kiek tik bus galima.
išvažinėjęs sker-

uv. Am. Valst. lietu-

gi pagaus rėkti: “O šitaip su- 
myniau po kojų Grigaitį,'Naujie 
nų redaktorių!” žmonės žiuri, 
kur čia tas Grigaitis, kaip jis 
čia galėjo atsirasti po kunigo 
kojų. Paskui nabagas Maliaus
kas paaiškino, kaip jis Grigaitį 
sumynęs. Esą, jisai parašęs į 
Draugą ant pirmo puslapio di
delėmis* literomis^ jog Grigaitis 
nežino socializmo. Tai tuo ji
sai sumynęs.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, HL

Galų gale ir mes susilaukėme 
ctodologijos daktaro Maliausko. 
Nuo balandžio 2 iki 8 po prie
danga šventenybfes, altoriaus ir 
dievo turėjom progą išgirsti 
biauriausių šmeižtų, keiksmo ir 
niekinimo mokslo vyrų, kurie 
yra galvas padėję bekovodami 
už išliuosavimą darbininkų kle- 
sos iš vergijos. Maliauskas taip
gi vartojo purviniausią būdą ap- 
juodinimui socialistų, čigoniš
kais išvadžiojimais jis stengėsi 
įkalbėti, jog jis duodąs savo ga
lvą, kad kalbąs teisybę. Savo 
išvadžiojimus rėmė, neva, Fran
cuos revoliucijos faktais. Girdi, 
žmones pasipiktinę žiauriais re
voliucionierių darbais, kurie ku
nigus ir tikinčiuosius skandinę 
mėšluose, mažų vaikų galvas 
kapoję, panaikįnę bažnyčias, 
kurios ir iki šiai dienai tebesan
čios tuščios. Vis lai, girdi, pa
darę socialistai. Ir, esą, jeigu 
tokių baisenybių nenorite susi
laukti, tai bijokite socialistų, 
neimkit nė į rankas jų raštų.

Toliaus, Maliauskas prirodi
nėjo, kad socializmas negalįs 
įvykti delei to, kad negalima bus 
atimti turto iš žmonių. Juk, esą, 
kiekvienas priešinsis. ’ Upės 
kraujo, girdi, pasitiesiančios, je
igu socialistai bandytų jį įvy
kinti gyvenimam

Socializmas negalįs įvykti ir 
delei to, kad nebebusią moterys
tes stono, kad meilė busianti lai
sva. Ir kad gi pagaus jis rėkti: 
ką, girdi, reiškia laisva meilė; 
ji reiškianti paleistuvystę ant 
paleistuvysčių; tą syk, girdi, vy
ras galės pirkti ir parduoti mo
teris, galėsiąs jas vadžioti pli
kas, kaip karves pardavimui.

Paskui, nustvėręs viena ranka

Bostone ir apielinkėse Lie. Milijonierius prikėlė didžiausius triukšmus. Chica gon atvažiuoja anl 
SPECIALIU “Birutės” pakvietimo. Tai bus pirmas, o gal it vienatinis lo didvyrio atsilankymas į 
musų lietuvių sostapilį. Visiems atsilankiusiems Liet. Milijonierius aiškiai, kaip an i delno papasakos pa
slaptį savo greito praturtėjimo iš varguoliaus į milijonierius. Todėl nepamiršk atsilankyti ir savo 
draugus atsivesti, nes tai bus didžiausia naujiena tamstos gyvenime! “BIRUTĖ.”
Dalyvauja Didelis ‘Birutes’Choras ir Didele Orkestrą. ======= Geriausi Artistai! Puikiausios Dainos!

UKTUVIlKAS AKIŲ QYBitOlAM
Km turi skaudanSiM arba eUpnaa akis, B 

rbIvm skaudi j imą. atsilankykite pm sMRtf 

Dr. W. YuszkiewioE 
liti Milwaukss Ava.

Valandos: Nuo 9 ryto Iki Q vakar*.
N*dUUiamis nuo 9 nrto fld 1 pa

^ELPIA Našles, Našlavus
M nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 
kus ir kulturiŠkus reikalus.

Balandžio 14 dieną, Frank ir 
James svetainėj atsibuvo lietu
vių ir anglj socialistų prakalbos. 
Anglų kalbėtojai buvo vietiniai 
socialistai, kandidatai į miesto 
viršininkus. Kalbėjo jie apie 
politiką ir miesto reikalus. Lie
tuvių kalbėtoju buvo drg. J. Gu- 
bavičia (iš Chicago).

K. žaibas.

Subatoj, 
Ims Cicero 
prezidento 
viams patartina balsuoti už E. 
Conrad Carleson.

Į mokyklų gi tarybos narius 
patartina rinkti E. J. Blaha ir 
Aug. Bu j ak.

TeL DroY#r

I)r. (L ’Z. Vežei is
Linum ulmin*

4712 tie. bland Ava. 
aril 47 lot Batyia,

Prirenka vblsms tinkamu* akinius. aKMKk 
nuoja ir patarimus duoda lykal.
786-68 Milwaukee Ave^ arti Chieaifo Avfc BHMb 
lubos. VALANDOS’ Nuo • Wryta Iki vąfc? 
ruL NedlHomii nuo t ilryto iki R 

ToL Haymarket 8484.

Dr. Ramser
AKIU iPKCIALIBTAll

Kadangi permainos Rusijoje 
našii permainas visame pasau
lyje o naujos Rusijos tvarkos 
detales amerikiečiams nežino
mos, tad šiame vakarėlyje p. 
Bulota prisiketino,*sugrįžęs Ru
sijon pranešinėti Amerikos lie
tuviams per spaudą ir laiškais 
tiek daug 
Rusijoje,

P-as Bulota
sai
vių kolonijas pasakė: Chicaga 
yra netik didžuųisis pasaulyje 
miestas skaičium lietuvių, bet 
čia yra centras progresyvės lie
tuvių inteligentijos; čia yra di- 
džiausis visame pasaulyje lietu
vių dienraštis — Naujienos; 
Chicagos progresyviai lietuviai 
gali didžiuoties savo veikimu.

Galop p. Bulota pasakė:
“Fhiropos lietuviai neturi jo

kio supratimo apie Amerikos 
lietuvius ir jų gyvenimo aplinky
bes bei veikimą. Europos lie
tuviai mano, kad atvažiavus A- 
inerikon užtenka pasisemt glėbį 
pinigų ir švilpauk. Jie nesu
pranta, kad šios šalies darbini
nkų kaulai traška, kol užkala 
vieną kitą dtolerį.

“Parvažiavęs Europon saky
siu tenykščiams lietuviams, jei
gu norite turėt supratimą apie 
tą kapitalo vergiją, kurioje ken
čia politiškomis aplinkybėmis į 
čia atvyti lietuviai — interesuo
ki lės jų draugijomis, skaitykite 
jų laikraščius ir literatūrą, tada 
žinosite, koks yra gyvenimas A- 
merikoje. Gi Amerikos lietuvių 
prašau nepertraukti ryšių su eu
ropiečiais.

įvykstant perversmems pa
ša ulyje, — augant social-demo- 
kratijos autoritetui, lai apsirei
škia išreikšti šiame vakarėlyje 
draugų norai — sueiti vienybei! 
ne tik Europos ir Amerikos lie
tuviams darbininkams, kaip 
va Is liečiąs taip ir išnaudoja
miems pramonijoje, bet ir viso 
pasaulio darbininkiškoms mi
nioms*. N. koresp.

“Sausieji” pradėjo 
kampaniją.

Chicagos “sausųjų” federaci
ja vakar pradėjo kampaniją, 
kad padarius Chicagą sausa 
bent koliai kare tęsis. Federa
cijos komitetas, susidedąs iš 3 
asmenų, atsilankė pas mayorą 
“Thompsoną su prašymu nebe- 
išduoti daugiau laisųįų tiems sa- 
liunams, kurių laisniai pasibai
gia 1 gegužės. O kaip sausieji 
yra patyrę, tą laįką pasibaigia 
veik visų miesto saliunų laisniai, 
išskyrus du ar tris.

Yęa žinoma, kad vos tik pra
sidėjo Europinė kare ir vos 
pradėjo degti Lietuvos kaimai, 
o jos gyventojai atsidūrė be pa
stogės ir maisto gerb. A. Bulota 
pirmas pradėjo organizuoti L. 
D. N. D. K. šelp. Tą įstaigą už
kariavo kunigai su savo davat
komis tr savotiškai pradėjo 
sdpt nukentėjusius nuo kares.

' Ponas Bulota, drauge su ki- 
’ tais progresyviais Lietuvos vei

kėjais, matydamas, kad vieton 
Šelpimo kunigai tą įstaigj pa
naudojo tvirtinimui savo autori
teto miniose, pasipiktino atža
gareivių politika ir organizavo 
Agronomijos ir Teisių pagcdbos 
draugiją.

Klerikalai, norėdami įsigyt 
įtekmę viso pasaulio lietuvių 
akyse paėmė kelis šimtus rub
lių prisiųstų badaujantiems lie
tuviams ir pasiuntė p. Šimkų į 
Ameriką rinkt aukų lietuvių 
tarpe.

Bet, kaip žinoma, Šimkus su- 
jau “rezignavo” ir sau gyvena 
Amerikoje.

Gi p. Bulota atvykęs Ameri
kon apie metus laiko skelbė A- 
ptcrlkos lietuviams Europos lie-* 
tuvių reikalus ir nuveikęs dide
lį visųomenjjką darbą išvažiavo 
Rusįjou, kur.dirva-jo veikimui 
dabar yra be galo plati.

Užtad minėkime vakarėlyje 
visa eilė kalbėtojų: gerb. Jurge- 
lioiuąi,xGugis, Grigaitis etc. iš- 

^reiškė savo įspūdžius ir mintis 
kas link nuveikto pp. Bidotais 
dĮarbo atvykus šion šalin ir, 
kas jų laukia už poros savaičių 
demokratiškoje respublikoje— 
Rusijoje.

Šis vakarėlis tuom paminėti
nas, kad jis buvo pagerbimui 
Rusijos progresyvių moksleivių 
draugijos — Žiburėlio — pirmi- 
niijkės1— Al. Bulotienės. Gerb- 
Bulotiene matė, kad karei pra
sidėjus lietuviai 
savo sunaikintos 
tėvynės 11 e ga lė j o

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

IJiHitnoMi Iff
SpeclaliMka medicina nue 

uinuodljimo kraujo
Vandenota Medega Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ.,
Netoli irt v.

Valandos: 1—8 po pietų; 7—9 yak.

! , Į. .,,.'.... .  L. .............   .J, ....... .......f U.,.,.,.

Phono: Yard* 4817

Or. AR. Blumenthal

Didelis Metinis Balius 
Parengtas CHICAGOS LIETUVIŲ PAš. KLIUBO atsibus 

SUBATOJE, Balandžio 21 d. 1917.
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 So. Halsted St., ' ? *
Pradžia 7 U Inžanga 25c parai.

veikėjų, revoliucio- 
ip darbo žmonių už- 

Taigi šis vakarėlis bu- 
pagerbimui vėl grįžtančios 

Europon lietuvių pirmeivių mo
ksleivių pašalpines draugijos pi
rmininkes, kuri savo nenuils
tančiu darbavimosi apgina nuo 
džiovos nevieną bręstančią de
mokratijos jiegą.

šis vakarėlis ir del to turi but 
pažymėtas Amerikos lietuvių 
istorijoje, kad jame pp. Bulotai 
pasakė: nors Europos lietuvių 
reikalais spiriami mes į čia at
važiavome trise, bet trečią savo 
draugę — lietuvių beletristikos 
motiną — gerb. Žemaitę — mes 
nuo dabar paliekame pas jus— 
chicagiečius, tikėdamiesi, kad 
pasibiagus karei ir persikeltus 
gyveninio
imperijose jus ją parvešite lais
voji Lietuvon drauge parvažiuo
dami ir patįs, nes, kiek patyrė
me, tai Siberija ne kur kitur, 
bet čia — Amerikoje.”

Geri). Bulota išreiškė savo pa
dėką visiems Amerikos lietu
viams darbininkams ir tai inte
ligentijos klesai, kuri rėmė tą 
tikslą, kuriuo jis čia buvo atva-

yMONIŲ gpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-įĮ 
" trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ię Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. "

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia/ didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla-4 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu*

moksleiviai iš 
kares viesulą 
gaut jokios 

mcoziagiskos paramos ir pradė
jo apleisti mokyklas — stoti ka- 
yiuomenen etc. Ponia Bulotie
nė atvvko Amerikon ir aiškino 
čionykščiams lietuviams, kad 
prie “Žiburėlio” susispietę tik

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka)

\'ztffek Gyvenimas yra tuščio 
kuomet pranyksta r@

( / gejimas.
Mes vartojame paMI- 
rinta Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei 
piama

V«U»ndo»: Nuo 9 ryto iki 9 ywYaxo? biwfcftW 
tub nuo 10 iki 12

4649 M. A0HLANO AVIMU, 67 PML

BALIUS
Lietuvių Pasilinksminimo 

k Draugiško Kiiubo
Indiana Harbor, Ind.

AUDITORIUM
CJrapewine ir Michigan avė-

NEDĖLIOS VAKARE, 
Balandžio 22, 1917.

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

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

ba Išganys Liaudį?
2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

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

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigą

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

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią 
Kaina 50c.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE ..... ..

Moksleivius, Politiškus Kanki

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715
Ligoje pašalpų .................. $52.813.... ‘"'r..........   . i"*' .................................—————J

Moka pomirtinių $150, $300, <
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos-^? 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. ;..Ji ...L,.. . J! Į



mentinę sankrovą.

siy.

Chicago.Haisted and 14th St.

19c
Reikalavimai COCQA

6Jc

Pardavimui

kriaučių prie

REIKALAUJAME patyrusios kny-

Savininkas apsvarstys

vei-

geriausių paliudijimų.
St.,r

T

DYKAIv i g
ko h M

dienomis į

del to kad stokuoja maisto visame

F. Juodis

Telep&on® Drover >f>»

Chicago.

PARS1DUODA: 4525 Wallace str.

MOTERŲ reikalaujama: prosyto-

alb.

American Ichool 
oi Languages

Mokyki*

REIKALINGAS burdingierius prie 
blaivos laisvos šeimynos. Nėra vai-

susižinojimo 
adresu:

vien. Fornieius, kambariai, šviesa ir 
šiluma dykai, bet už tai moteris die-

1178 
m* 
1048 
1618

REIKALAUJAMA 1-mos klesos o- 
peratorių prie baltų drobinių dra
bužių, suknių ir žiurkštų. Pastovus 
darbas. Atsišaukto i

Wash Fabric Co.,

4193 So. Haisted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South, West ir North pu
sėje. (Kalbama lenkiškai.)

J id i Wailkus, 
12140 Union Avė.

Praktikuoja 21 metai.
i Gyvenimą.® Ir Ofisas

1149 S. Morgan SL, kerti BĮ rt.
‘ Chicago, I1L

arba be namo. Lietuvių apiclinkė- 
je ir kur kąs daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

F. Warneke,
951 W. 19th St., - Chicago, Ill.rie varstoto

meldžiu kreipties šiuo 
J. M.,

platesnių žinių adresuokite greitai, 
kadangi pavasaris prie pat durų.

C. Z. URNICH
154 W. Randolph St., Chicago.

PARSIDUODA — keptuvė ir na
mas po No. 1721 S. Union Avė.

Chicago.

te į METROPOLITAN STATE BANK
807 W. 35th St., Chicago, Ill.

. ■  ——..............  •-...........  .4
RU KALINGAS barberis vakarais. 

Atsišaukite tuojaus 2050 Coulter St., 
Chicago, Ill., Tarp Robey ir Hoync 
avc., Tel. Canal 2177

S

REIKALINGA langų plovėjų.
Chicago Cleaning Co., 

62 W. Washington St., Chicago.

PANSIDUODA barzdaskutykla, .2 DO 30c

Chicago »12 W. fit. Chicago. HL

prie lengvų dirbtuvės darbų, $10. 
Moterų prie.šuravimo; trumpos va
landos. 2-ros virėjos.

REIKALAUJAME 
moterų drabužių siuvimo. Atsišau- 
kiet tuoj: J. SZKUTAS,
3106 S. Haisted St., Chicago, Ill.

REIKALINGA vedusi pora (arba 
našlė moteris, neinantį

kriaučių prie moteriško darbo. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.
L. Kasper, 3117 Wentworth avė.

RYŽIAI
0«rlfcuiJo4

't&ų piirajĮ- 
luoj* v*

REIKALAUJAMA pardavėjų, 
kliu jaunų vyrų, kalbančių gerai an
gliškai ir lietuviškai. Galima uždir-

PARSIDUODA greitai saliunas iš 
priežasties savininko nesveikatos; la 
hai pigiai. Atsišaukite greitai.
J. S., 2425 So. Oakley avc., Chicago.

2 TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONIKĄITIS

X MEDIKAS IR CHIRURGAS
Q 3315 S. Haisted St., Chicago. $

PARSIDUODA groserne ir bučer
nė pigiai. Pačioje liętuvių apielin- 
kčje.. Pardavimo priežastis sa 
vininkas negali kalbėti lietuviškai. 
2614 W. 42 St., Chicago, 111.

h
i 0

>1>.4 Mi

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpeelallftiui Moteriški, Vyriški, Vaiki 
ir viaų chr»Blik’ę !!«.

ValanČM: 10—11 ryto, 4—B po pUtų, T—S va
kar*, Nedėliomi* 10—1 po m*tų.

3354 S. Haisted St. irti 34 St. Chicago

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

Mrs. S. Nathan, 
3766 S. Haisted St., Chicago, 111.

\. Lincoln Sir., Chicago. 
3-čios lubos, priekis

i . lįžStZ

Hi. id ♦», mb ■ J Q p 
I ink su b*nt | j y 
tokisų %

SVIESTAS
G^rriausloc 

♦metofiofl, ge- 
rMchl*. negu n į fl 
rar jmi I U 
it gauti ••

Pranešimai

- imu line i i ui. kaimo.pnilIUlCJIUL 1UI AfplJ.J .. ..Chicago

!r

-* dalį mokes-

kožnam pra- Eiet. Soc. Jaunuoenes Lygos
į mano seną

Vaka-

minas
žną vakarą. šiame

p;

Komitetas.

Melrose Park, Ill. — Soc. Pa-

1-

tikrą adresą.

Clinton, Ind.

ui-.
garsus

Kviečia Rengėjai

imi atsilankv-nas.
bal

rengia
VIII Rajono masinis susirin-

bal. 29

29 d., vakare.

minti apskelbimus augščiau mi-

Mike
ftikėjimams, paliuosuoti politi-

suteiks ciceriečiams dar

navimas.

ir kiti.

Pajieškojimai
vienas iš svarbiausių susirinki-

žmonių, tuo didesnį padarysime
t

]iau, o atsilankykite į šį susirin-*

ir

t
Ii

Pajieškau savo švogerių Kazimie
ro ir Juzepos Budreckų, Kauno g., 
Šiaulių pavieto, Šaukėnų parapijos, 
Pagončiukų kaimo. 5 Inetai atgal

t

V

revoliucionierių. Prakalbos at-

Puikiausia Ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpt* 
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus Žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mU- 
siuvimo 'skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kaanicka, principalas.

416-417 Prieš City HalL

šiame momente. Tad atidčki-

BRIGHTON PARK — J ieškau ka
mbario su valgiu ir maudyne. Atsi
šaukite laišku:

“Glrkalniškis

gyveno Cambridge, Mass. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino
te pranešti, — turiu labai svarbų rei
kalą. Juozapas Bcleckis,
4501 So. Hermitage avė., Chicago, Ill.

iQaro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
ttųoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
tnunas dienraštis, nebegali but įdėti. 
■^•“Naujienų” adm.)

NAUJIENOS, Chicago, Hl.

fei

S'ASARGA.-—Draugijų pranešimus 
elbiame be užrnokesties. Praneši-

Svarbus Pranešimas
M. J. TANANEVIČIAUS DEPO- 

Z [TORIAMS
Šiuomi pranešu savo Gerbiamiems 

Depozitoriams, jogei netrukus pra
dėsime mokėti pirmą i’ ‘ 
ties ant Jųsų pas mane padėtų pini
gų, Idant butų galima 
nešti apie tą dieną su 
džiu kožno vieno ateiti 
vietą po No. 670 W. 18th St. ir pa
likti savo Adresus, nes dabar mes 
nežinome kurių yra geri, o kurių 
negeri adresai.

Viso gero velijantis,
M. J. TANANEVIČE,

P. S. Del Jųsų parankumo, mes lai-

NAUJIENŲ B-VĖS NARIAMS 
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendrovės panau
jintos konstitucijos projektas 
jau atspausdintas. Sulig pasku
tiniuoju Bendrovės dalininku 
-susirinkimo tarimu projektas 
turėtų but pasiųstas kiekvienam 

i B-vės nariui peržiūrėti, bet ka
dangi daugelis jų yra mainę sa
vo adresus, tai konstitucijos pro
jektas bus pasiųstas tik tiems 
nariams, kurie urnai į šitą pra-

karna me visuotiname N-nu Il
ves dalininku susirinkimas, kurs

1327 N. Robey st.
Chicago, III

šiuomi pranešu VIII-to Rajo
no I.SS. kuoĮioms. kad draugas 

, StiLsonas kalbės sekančiose vie-

Pirmos Gegužės Prakalbos
Visos progresyvės Chįcagos ir 
apielinkės draugijos šiuomi

ti. D rangas Stolsonas moka už
ganėdinti publiką argumentais,

likos butų kuodaugiausiai.
P. M. Kaitis, VIII Kaj. org

SS. I kp. rengia grandioziškas 
prakalbas Mildos svetainėje —

tui del visų Chicagos darbinin
kų. Tad nepamirškite pirmos

musų vakarėly j, nes bus 
muzika ir puikus žaislai.

1 kp. savo susirinkime

draugus. Tikimasi širdingo pri
tarimo. Kviečia

VIII Rajono Valdyba

Chicagos lietuviai kriaučiai 
“cleaneriai” kviečiami atšilo 
kyti susirinkiman į Aušros sve
tainę, 3001 So. Haisted st., ne
dėlioję, bal. 22 d. Pradžia 3:30 
vai. po pietų Tikslas — apsva
rstymas savo reikalų.

Pajieškau pažįstamos, Elenos Jur- 
šukės, Vilniaus gub., Trakų pav.; 
Butrimonių valsčiaus, Punios^ mie
stelio, Kalicniškių sodžiaus. Kas ją 
žinote praneškite man, gausite dova
nų. Arba ji pati lai atsišaukia.

Petras Wiesa, 
1840 So. Haisted St., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pažįstamo, Jono Li- 
baucko, paeina iš Kauno gubernijos, 
Šiaulių pav., Pašvitinio par. Palaniš- 

. Turiu svarbaus reikalo.
Meldžiu atsišaukti kaip galima grei
čiau, arba kas jį žino malones pra
nešti šiuo adresu:

T. Aleliunas, 
3127 Lowe Ave., Chicago, Ill.

vai, vakare, J. Jukniaus svetai
nėje,* 4837 W. llth sir., Cicero, 
III. Kalbės “Nauįcinu” redaklo-

Drauges ir Draugai! Kiekvie
nam yra linksma išgirdus, kad

mis spėkomis surengė šias pra
kalbas. Įžanga visiems dykai, z 

Kviečia visus Rengėjai.

Pajieškau savo brolio Antano Ban- 
žinskio, ir pussesers Kotrynos Ma
žeikaitės, abu Kauno gub., Telšių 
pa v., Ginteliškių parap., Notėnių so
džiaus. Jie patįs arba kas juos ži
note malonėkite atsišaukti:

Justina Wawžinskaitė, 
1739 Wabansia Ave., Chicago.

Pajieškau Stanislovo štilio. Grei
tu laiku atsišaukite paduotu 
aš noriu su juo pasimatyti, 
note praneškite jo antrašą.

Liudvikas Juška, 
3341 Auburn Ave., Chicago,

t ■if’’

MOKYKITĖS SIUVIMO
Išmokysiu jus siūti vyriškus dra

bužius, taipgi kišenius, rankoves, 
skylutes ir tt. Dienomis ir vakarais 
kursai. Atsišaukite po num:
1849 Iowa St., arti Lincoln St., Ch go.

REIKALAUJAMA: —pagelbininkų 
prie fialų janiloriaus, pečkurio ir 
pagelbininkų, 28% iki 30c į valandą. 
Vaikų prie elevatoriaus. Inžinieriaus 
$25, eleklrišeno, vyro dirbti į išsiim
ti nčjimo kambarį Vaikų mokinties 
už mašinistus, $10 iki $12. Gordon 
lyderių. Darbininkų 30c į valandą.

rių). Vaikų prie išsiuntinėjimo gro
si rio. Bras moldtrių, 3 janitorių, 
prie malimų statymo. Vaikų į ofi
są, 2 surankioto jų. Tinkuotojų, ei
liuotojų, 2 vandens prižiūrėtojų, 6 
mašinistų pagelbininkų. Karpente- 
riu, 37% ikMOc į valandą. Automo
bilių plovėjų, $28.

REIKALAUJAME* 25 vyrų dirbti į 
scrap iron vardus. Gera mokestis 
geriems darbininkams.

Poliu Eros. Scrap Iron Co., 
Courtland Southport and Chicago 
River.

REIKALAUJAME darbščių jaunų 
vyrų į dirbtuvę. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Puiki ateitis darbš
tiems vyrams. Atsišaukite į super
intendento ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1020—28 West 36th St. Chicago, Ill

REIKALAUJAMA: 100 darbščių 
merginų į dirbtuvę. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Puikus, su šviežiu 
oru kambariai. Atsišaukite į super
intendento ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1020-28 West 36th St., Chicago.

Kas

111.

Kviečia Organizavimo Komit-11840 s. Ha]sted st

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

BURKE BARBER SCHOOL

EXTRA t oak m* ugn d
p:umh:mli MJy

savo piiikius, beveik naujus rakau- MK nkfl nv /
dus už retai pigią kainą, $160.00 se- ' fi 9 «
klyčios setas, tikros skuros už $35. įg| .JMtjMąra ; B S 9 jy 
Vėliausios mados valgomojo ir mic-■ įlfflFjrV B W 9 W 
ganiojo kambario rakandus, 2 pui; ’ 
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola 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.

The 
Best

COFFEE
ĮGAUSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir
pakeliami krėslai, rakandai ir kili į- 1 
taisymai. Parsiduoda labai pigiai.
Kam butų reikalinga malonėkite L 
greitai kreipties į

William Galeckas, 
3525 So. Union Ave, Chicago, Ill.

BARGENAS — Turi būtinai par
siduoti tuojaus groserne ir bučernė; 
taipgi išmainyčiau ant $eros fanuos. 
Biznis yra geroj lietuviškoj apiclin- 
kėj, gera vieta del tinkamo žmogaus. 
Parsiduoda iš priežasties žmonos li
gos. Kreipkitės adresu: 
1736 N. Hoync Avė.,

Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee AY.

W. Madison fit
W, Madison Si.

1«44 
1866
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1.882 
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It. )t>U***4 nt
Ft M**»<*^ Blw. am BL
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>07 B.
4.714 >

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., CJiicago, Ill

PARSIDUODA
Mes turime pardavimui 

pageidaujamą vietą 
naujame spaustuvninkų distrikte 

(į rytus nuo Michigan avė.), 
turinčią apie 20,000 
ketvirtainių pėdų. 
Gali but padalinta 

arba padidinta

PASEKMINGI

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučernė ir 
groserne su vieno augšto namu. 
Nauja lietuvių kolonija. Einu j ki
tą užsiėmimą. Atsišaukite j “Nau
jienų” Ofisą N 105.

daugiau namų del 
parankamo gyventojų.

Del kainos, sąlygų ir tt. 
malonėkite atsikreipti j 

J. II. Van Vlissingen & Co.
620 New York Life Building,

ARBATĄ
T > 
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PARSIDUODA namas 
ne , vieta del bučernes, arti lietuvių 
bažnyčios ir bulvaro. Medinis na
mas, 4 mėnesiai algai statytas—79 
pėdų ilgio. Gasas, elektra, maudy
nė. Augštas cementinis beizmentas. 
Parduodama grynais pinigais —<nėra 
knygučių. Didelis išteklius grose- 
rio. Kaina $6500. Reikalinga gata
vais $4000. . Priežastis—nemoku lic-

PARS1 DUODA saliunas, nedėldic- 
riiais atdaras. Laisfris $500 j melus. 
Gera lietuvių apgyveni a vieta, 
dirbtuvių ir lietuvių bažnyčios, 
si ša ūkite:
1401 So. 51st Ct., kampas 111b 
Cicero, III.

Ž 118 N. La Salle St., Room

dial proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra lais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdome di- 
gelius žemės plotus Wisconsino, 
Minnesotos ii’ Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių koloniją. Rašykite tuojaus. 
J. II. Coon, 220-221 Davidson Bldg.,

PARSIDUODA bučernes ir gro- 
sernės fixtures (intaisymai) už pi
gią kainą; du melai tik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiji su manim 
į pusininkus.
928 W. 3-h’d St.,

PARSIDUODA — 2 aukštų medi
nis namas naujausios mados, su at- 
tika ir beizmentu. Konkreto bloko 
pamatas, nesenai statytas. Už pigią 
kainą. 5130 S. Albany Avc., 1-inas 
flatus. Phone Prospect 1060. Chgo.

** i
..... ............................ ... llll—I iiii

ANT PARDAVIMO.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gyaran- 
tuotas, už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
mėnesių.

1520 N. Western Ave., Chicago.

PARSIDUODA maža ūkė, tiktąi 17 
mylių nuo vidurniiesčio. Reikalin
ga mažas jmokėjimas. Gera žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 112.

-i Kn 11 rb..i.ii.]...............

TURIU paaukauti seklyčios 
setą vėliausios stailčS už $30, 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 vietrola ir rekordai 

už $50.,
Vartoti vos 90 dienų.

3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė. 
Chicago. Ill.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
nprnokčjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsij pirmo mortgage, x 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 Ln Salle Street, , Chicago.
Telephone Main 4845.

vo šalies augydami maistą kiek tar
naudami kariuomenėje. Aš turiu že
mę Chicagos apielinkėje, reikalauju 
pusininko pagelbėti man dirbti ir 
dalylies pelnu. Tiktai kėlėją šimtų 
dolerių reikalaujama, kurių užlėktų 
nupirkimui seklų ir kitoms išlai
doms, apart jųsų pragyvenimo išlai
dų, iki sugrįš pinigai už grūdus. Jus 
galite padaryti daugiau pinigų šią 
vasarą, negu jus dirbtumčt už algą

ANT PARDAVIMO keturių kam
barių geri rąkandai, iš priežasties 
išvažiavimo j kitą miestą. Atsišaukit 
tuojaus. 1800 So. Peoria sir., Chica
go, Iii., ant antrų lubų, iš užpakalio.
Ill Į Į 'Į I III "III l | I Nl Į II n l'l • ...................... ............... .... N . ....... ......

PARSIDUODA labai pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa, su gerais įran
kiais, eltktrikinčms mašinomis. Pa
rdavimo pritžastis—mirimas darbi
ninko. Atsišaukite: 
3244 S. Ilalsttd Street,

pinis lotas. Asphalto gatvė. Arli 
bažnyčios ir mokyklos. Karšias van
duo apšildo 1 flatą. Našlė aukauja 
už $3500. Savininkas —
M. McNAMARA, Linas fialas.

Chicago.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDVTOJASirCHlRIRCM
Specialistas moteriškų 

vyriškų Ir valkų Ilgų
ODmm* Ir Grr*MliMMN« 

1600 S. Hatated St., kamp M I
OffaM atdara* Iki X* vnl. ryte, 1—» 
)io pl«t ir vakarai*.

Telephone Drover 4174

i OR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerui lietuviam* iinomu p«r 16 m«- 
tų kaipo patyręa gydytoja*, ehirur- 
gaw ir akušeriu.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy- 
rij, moterų ir vaikų, pagal naujauuin* 
metodas X-Ray Ir kitokiu* »)*ktro» 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, X026 W.‘ 18tk 
8t., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephon* Canal 1110 
Gyvenimas, 3412. S. Haisted at 

Valandos: 8— 8 ryta, tiktai.

KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienai gali Umaktt 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisytu 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parameus kiekvienMM, 
kuria nori greitai išmokti Anglų kalboe, bet neturi progo* 1*j»- 
kyties į mokyklų ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, ilui> 
Čiame grašiai iliustruotų, su daugeliu paaiškinįmų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojaus ; in dėk dvi markes prisiunthatKf 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti I mu»ų 
kyklų ypatiŠkai, turime dienine* ir vakarines k lesąs. Mokina
ma daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tort
ine rb-in’iĮ km.-h, įtaisytą mtmą pačių del prUdttanoiDBBą 
greitam išmok i nimui Anglų kallx>s. Daugiau suprantantd**** 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlskyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai 7 
Dvi mokyklos: 731 W. 18th SL, ir 1741 W. 47th St.

Laišku* adresuokite American Bchbol of Languages, 1741 West 47th St. Chtcaga, IT.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų? Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi CARR BROS.. WRECKING CO,

3003-3039 S. Hoisted St., Chkefo, III.

5 Moteriškų, Vyriški ir Vaiki
4 Taipgi Chronišką Ligą
į Ofiso valandos:
5 iki ryto, nuo 12 iki 2 po >ie1 
jį ir mm 8 iki 8:30 va. Nrdėldie- 
rį nims vukmuis ofisas uždarytas

REIKALAUJI AKINIŲ
Jelgm kenti galvon ak atidėjimą,
Jeigu nuolatoa Tau a^aroi kilnia B aklą.
Jeigu
Jeigu

Tau akauda akys,
skaitant ratdėa auulbix* I kruY^,

Jeigu
Jeigu
— .reikalingai akintą.

DviokHe Bplhnėti savo akis spcciilhlul kuris Inri II m 
tyrimo Mv. Vailtkims parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųig 
»kiid»i padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Zkkiui ISix'cinlintan
TftMYKIT MANO UŽRAMA-

1BO1 SIOUTTH ASHL^AND AVĖ.
KurnpB* 18-toe latvėa
Vaivados: nuo I ryto

t»u skauda ak> a akaitamt aiha siavamj, |9

Tek

BM'UWW

DAKTARAS
Specialistas IŠ

WISSIG,
seno knjius

GYDO VIRA8 LIGA R VYRU IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT XA1P UŽ8IKENEJ11S1OS IR NElfGYDOMOB JOB YBA

SperiHlilkal gydo Ilsiu pilvo, plaučių. ink»tų ir yuOėa, u I nuodijimą kra«X 
ligas, šaiedas, rfumatir.mų, galva* skauimu., tkautmui nugaroj*, koaUjim*. garkMl 
■k audė j ima ir paslaptingas ligas. J*igu kiti negalėjo jus išgydyti, ataftdta M 
persitikrinkita, ka jis jums gUl padaryti. Praktikuoja par daugait mstų lx IfaH* 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.




