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Rusija nedarys atskiros taikos
PETROGRADAS

JU.TE.
PAVO

Vokiečių laivynas
. Liepojų ir Kielą; veža di

delę daugybę kariuome
nės, kad užpuolus rusus iš 

f užpakalio.

PETROGRADAS, bal. 24. 
— Iš Rygos pranešama, jo
gei vokiečių kariškas laivy
nas apleidęs Liepojaus prie
plauką. Su juo sykiu išplau
kė ir didelė daugybė trans
portų. Vadinasi, veža ka
riuomenę, kuri turės būti 
kur nors išsodinta, veikiau
sia Finlandijoš užlajom kad 
užpuolus rusus iš užpakalio 
ir tuo badu atkirtus Petro
gradą nuo veikiančiosios ru
pų armijos.

Tos pačios žinios dar sa
ko, jogei kita* vokiečių kariš
ko laivyno eskadra apleidusi 
Kielą ir vykstsenti Liepojaus 
linkui. Petrogradas nepa
prastai sujudęs delei mena
mojo vokiečių žygio. Daro
ma visa, kad prisirengus at
remti galimą priešo užpuo
limą.

Kad vokiečiai rengiasi už
pulti Petrogradą; kad jie sti
priną Rygos-Dvinsko fron
tą, apie tai jau senai skelbia 

vykinti savo pienus, tatai 
dar turėsime progos patirti. 
Kol kas smulkesnių žinių a- 
pie vokiečių laivyno ir armi
jos judėjimą stoka.

ŠVEDIJAI GRASIA 
REVOLIUCIJA.

Karaliaus rūmai apstatyti 
kariuomene.

LONDONAS; bal. 24. — 
Pagalios, ir Švedijai gręsia 
revoliucija. Associated'Press 
žinių agentūra skelbia, kad 
maisto stoka gali atnešti la
bai nepageidaujamų pasek
mių Gustavo sostui... Andai, 
pereitą subatą Švedijos par
lamentui svarstant maisto 
klausimą, ties parlamento 
rūmais susirinko didžiulė 
darbininkų minia. Susirin
kusieji kartas nuo karto pa
kartodavę taip nemielą val
donams žodelį, “tegyvuoja 
^spublika!” 
vž^,ndas apie besiartinan- 

.^voliucijos pavojų žaibo 
greitumu perbėgo visą Šve
diją. . Didesniuose pramo- 
ni'jo§ centruose esą rengia
ma visa eilė demonstracijų, 
prakalbų ir šiaip susirinki
mų, kur aštriai smerkiama 
valdžios politika ir reikalau
jama reformų. ' žies palaikus

Valdžia nusiminusi. Ji su 
baime laukia pirmos dienos 
gegužės, prie kurios Švedi
jos darbininkai rengiasi pa
žymėtinu stropumu.

RUSIJA NEDARYSITNTI 
ATSKIROS TAIKOS.

Tokį atsakymą gavo kongre- 
smanas Meyer London j

PETROGRADAS (per Lo
ndoną), Bal. 21. — Rusijos 
socialistai nestoja už atski
rą taiką su Vokietija. Pil
domasis Komitetas (turbut 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos. N. R.) šian
die kablegrafavo Meyeriui, 
socialistui k o n g r e s m a h u i 
Washingtone, šitokį atsaky
mą į jo užklausimą bal. 19 
dieną:

•' “Kaip jrfu 'Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos paskelbime buvo pra
nešta, visa Rusijos revo
liucinė demokratija neno
ri daryt jokios atskiros 
taikos; ji stoja už tarptau
tinę taiką be jokių anek
sijų ir kontribucijų, aiškių 
ar maskuotų; ji stoja už 
taiką ant pamato laisvo
tautų plėtojimosi, ir ma
no, kad kiekviens šalies 
proletarija turi pavartoti 
visas savo spėkas, kad tais 
pamatais įvykinus taiką.” 
Kaip jau Naujienose buvo 

minėta, kongresmanas Mey
er London balandžio 19 die
ną buvo pasiuntęs Čcheidzei, 
socialistui Durnos atstovui 
šitokį užklausimą:

“Kaipo vienintelis soci
alistas atstovas Suvieny
tųjų Valstijų kongrese, 
pilnas vilties, jogei naujo
ji Rusija bus spiriamasai 
faktorius įvykinime visuo
tinos ir pastovios taikos, 
aš labai prašau jūsų auto
ritetingo pranešimo, kurs 
atitaisytų neramius gan
dus, buk Rusijos socialis
tai stoja už atskirą taiką 
su Vokietija.”

PERĖMĖ DAUG KARĖS 
PABŪKLŲ.

Siųsta Brazilijos 
vokiečiams.

RIO DE JANEIRO, bal. 
24. — Brazilijos valdžia per
ėmė didelį karės pabūklų 
siuntinį Paranahua priepla
ukoje. Ginklai buvo siun
čiama sukilusiems vokie
čiams į Santa Catharina va
lstiją. Siuntė juos tūla vo
kiečių firma — kaipo gele-

NORĖJO PSKANDINT 
SUV. VALSTIJŲ LAIVĄ

I Vijosi penkias mylias, tik 
nepagavo.

NEW YORK, bal. 24. — 
Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad Brazilijos 
pakraščiuose, bal. 12 d., Vo
kietijos “jurų vilkas” Seead- 
įler kėsinosi paskandinti “vie 
ną Suv. Valstijų laivą”. Ji
sai apie penkias valandas vi
josi savo auką. Tik laimė, 
kad ši buvo greitesnė. Ir 
pabėgo.

Sakoma, kad naujasai 
“jurų vilkas” esąs seniau 

binis laivas — Pass of Bal 
maha. Tik vokiečiai jį pa 
krikštitję Seeadleriu.

LONDONAS, bal. 24. - 
Taip vadinama nacionalė 
Anglijos darbininkų taryba 
atstovaujanti keliatą žymes
niųjų darbininkų organiza 

mentur sekamų reikalavi
mų :

Valdžia privalo supirkinė
ti visą reikalingiausįjį mais
tą, įvežamą iš svetimų šalių.

Paimti savo žinion visus 
šalyje pagaminamus maisto 
produktus.

Nustatyti maisto reikme
nų pardavinėjimą tokiais 
pamatais, kurie suteiktų pil
ną pasitikėjimą valdžia pla
čiosiose pirkėjų miniose.

Tvarkyti maisto sunaudo
jimo reikalus, plačiausio be
šališkumo pamatu nepripa
žįstant niekam pirmenybės. 
\ Pardavinėti duoną laike 
dabartinės karės po 6 penus 
(12 centų) už keturių svarų 
kepalą.

Pripažinti darbininkų at
stovams sprendžiamą balsą 
vietiniuose maisto reikalų 
tvarkymo komitetuose.

Taryba sako, kad maisto 
reikalai Anglijoje nestovi 
taip blogai , ir kad nėra rei
kalo susiaurinti maisto su
naudojimą iki nepakenčiamo 
laipsnio. Visa, kas tuo tar
pu reikalinga, tai pažaboti 
įsibėgėjusius maisto speku
liantus — neduodant jiems 
progos išnaudoti pirkėjus ir 
krauties sau aukso kalnų iš 
svetimo vargo.

APGINKLUOJA 1,104 
LAIVUS.

Tatai Suv. Valstijoms kai 
nuos apie $5,000,000.

WASHINGTONAS, bal.
24. — Vakar laivyno sekre
torius pareikalavo kongreso, 
kad butų paskirta penki mi- 
lionai dolerių apginklavimui 
Suv. Valstijų pirklybinių 
laivų. * Išviso busią apgink
luota 1,104. pirklybiniai lai-
vai’ .. jBU Kas beteka iš laišką, patekusia i- raaika^

ANGLAI IšNUAJO UŽ
PULDINĖJA VOKIEČIUS

Suėmė 1,500 belaisvių ir 
daug karės paraukiu.

i LONDONAS, ,bal, 24. — 
Išrodo, kad talkįninkai va
kariniame karės fronte lyg 
ir pasivaduodami užpuldinė
ja vokiečius. Antai, perei
gą naktį atėjęs iš Paryžiaus 
pranešimas jau nebeskelbia 
naujų žymesnių ’laimėjimų 
gen. Neville pulkams. Vieno- 
je-kitoje vietoje, tiesa, jie 
kiek pasivarė į priekį. Vis 
dėlto daugiausia jiems pri
siėjo ginties nuo vokiečių už
puolimų.

Užtai vokiečius užgulė an
glai. Atėję trumpi karės 
ofiso ir korespondentų pra
nešimai liudija, jogei Arras 
fronte prasidėjo kova, kuriai 
nėra lygio dabartinėje karė
je. Svarbiausiu kovos cent
ru kol kas yra Scrape upė. 
Šioje vietoje anglai jau senai 
savo sunkiąją artilerija bom
bardavo vokiečių pozicijos. 
Vakar jiems galutinai pavy
ko atlikt savo darbą. Jų ra- 
nkospa čia pateko^ visa eilė 
priešo apkasų;\Wug belais
vių ir šiaip kitokio karės 
grobio. Taipjau padaryta ga 
na žymus progresas ir ties 
svarbiuoju Francijos anglių 
industrijos centru Lens.

, Turi jie laimėjimus ir ki
tose vietose. Viso vakar an
glų rankosna pateko apie 
pusantro tūkstančio priešo 
kareivių ir daug kitokio ka
rės grobio. Bet tai tik pra
džia tos kovos. Ji dar pačiam 
pusė deda viską ant 
karės dievaičio svarstyklių. 
Kuri jų nusvers priešą tai 
dar pamatysime.
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DIDELĖ KARĖS PASKO 
LA ANGLIJAI.

Busią paskolinta 
$750,000,000.

WASHINGTONAS, bal. 
24. — Žinios iš Washingtono 
skelbia, kad pasiųstas į Čia 
Anglijos užrubežinių reikalų 
ministeris, Andrew Bonar, 
Law daras su šios šalies val
džia sutartį kas del užtrau
kimo naujos karės paskolos. 
Oficialės tos sutarties smul
kmenos. dar nepaskelbta. 
Taipjau dar nežinia kiek bu
sią paskolinta Anglijai. Vis 
dėlto spėjama, kad naujoji 
karės paskola, kurios dabar 
jieško Austrijos valdžia, sie
ksianti septynių šimtp pen
kias dešimtis milionų dole
riu.

PAGAVO 20 VOKIEČIŲ 
SUBMARINŲ.

WASHINGTONAS bal. 
24. — Vienas dabartinės 
Balfouro komisijos narys 
pranešė Associated žinių a- 
genturai, jogei balandžio 10 
d., t.y. prieš išvažiuojant Ba
lfouro komisijai į Suv. Val
stijas, anglai pagavę į savo 
kilpas net 20 vokiečių sub- 
marinu.

IŠSIRINKO SOCIALISTUS 
ATSTOVUS.

LONDONAS, bal. 24. — 
Iš Petrorado pranešama, 
kad Saratovė viename ūki- /
ninku susirinkime išrinkta v
vien socialistai ir revoliucio
nieriai į žemietijų apskričio 
sueigą. Tas pats susirinki
mas priėmęs rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad valdžia su
teiktų kiekvienam žmogui 
sklypą žemės ta sąlyga, jo
gei tik jis pats apdirbs ją.

n

PRIE DARBO, AR 
KARĖN 1”

Tokį atsakymą gavo strei 
kuojantįs amunicijos dar 
bininkai.

COPENHAGEN, bal. 24. 
— “Prie darbo, ar — kar- 
ėn!” tokį atsakymą davė 
kaizeris Vilius streikuojan
tiems dviejų amunicijos fi
rmų darbininkams Ber- 
line. Mąt kuomet dvie
jų didžiausių amunicijos 

’utsche Watten ir Amunition 
Fabriks — darbininkai atsi
sakė grįžti darban, jas paė
mė savo žinion valdžia. Po to 
ji įsakė darbininkams pasi
rinkti vieną iš dviejų: su
grįžti darban, ar būti mobi
lizuotais ir pasiųstais į ka
rės frontą. Tatai, sako Co- 
penhageno pranešimas, pri
vertė darbininkus sugrįžti, 
darban.

Kitos žinios betgi skelbia, 
kad Amunicijos darbininkai, 
nors ir buvo priversti su
grįžti darban, vis dėlto varo 
miniose juoplačiausią agita
ciją, kuri statanti valdžią di- 
delin pavojun.

To “didelio pavojaus” var
dą, tur but, visi žino 
vadinasi revoliucija.

JUNKERIAI ŽADA SI 
KELT “REVOLIUCIJĄ

Neklausyt socialistų, pri
jungt užkariautas žemes
— sako jie.

HAAGA, bal. 24. — Gir
dėjote naujieną. Vokietijos 
juodašimčiai grasina Beth- 
mann-Hollwegui revoliuci
ja! Jei tikėt Haagos prane
šimui, Vokietijos junkeriai 
ve kokių reikalavimų stato 
valdžiai. Tęsti karę iki “ga
rbingos pergalės” ir pri
jungt prie Vokietijos visas 
užkariautas priešo teritori
jas. Priešingame atsitiki
me, t.y. jeigu Vokietijos ka
ncleris Bethmann-Hollweg 
paklausysiąs socialistų, ku
rie priešinasi užgrobimo po
litikai ir reikalauja taikos 
be prijungimų ir atlyginimo, 
tai jie, juodašimtiškieji jun
keriai, sukelsią revoliuciją! 

, Tai ką padarytų kiaulė, 
jeigu ji turėtų ragus...

I RUSIJA KARIAUS IKI 
GALO.

' WASHINGTONAS, bal. 
24. — Washington© valdžia 
(išleido pranešimą, kur sako
ma, jogei Rusija ir nemana
nti daryti atskiros taikos su 
Vokietija. Valstijos depar
tamentas aplaikė (manoma, 
ikad iš ambasadoriaus Fran- 
cis’o Petrograde) praneši
mų, kad Rusija yra pasiry
žus kariauti iki galo. ' Gir
di, Rusija, kuri tik todėl nu
vertė senąją biurokratų val
džią, kad ji ryžosi susitaiki
nti su Vokietija, mokės kaip 
apsidirbti su savo išlaukiniu 
priešu, kad atsiekus visuoti- 
vos ir pastovios taikos.

MEYEROLONDONO IR
RUSSELLIO TELEGRA-

MOS NEOFICIALĖS.
Internacionalis Amerikos* 

socialistų partijos sekreto* 
rius Morris Hillquit balas* 
džio 20 d. pasiuntė kabeliu 
šitokį užreiškimą čchedze^ 
socialistų atstovui Durnoje:

“Meyero Londono kab* 
legrama jums, o taipjau 
Charles Edward RusselKo 
ir kitų kablegramos Ke~ 
renskiui nėfa socialistų 
partijos autorizuotos. A- 
merikos socialistai pilnia
usia užsitiki, kad Rusijos 
draugai mokės išrišti sa
vo didžiuosius uždavinius 
taikos, demokratybės ir 
tarptautinio socializmo 
reikalais.

Morris Hillquit
“Internacionalis Socia
listų Partijos Sekreto
rius.”

SIUNČIA TURKŲ KAREI 
VIUS FRANCUOS 

FRONTAN.

Laikraščiai drąsina žmones 
“garbinga pergale.”

— Iš Copenhagen© praneša
ma, kad vokiečiai siunčia, 
daug turkų kariuomenės va
karinio karės frontan. Bėr
imas dabar esą tvenkte už
tvenktas turkų kareiviais.

Tuo pačiu laiku Berlino 
laikraščiai talpiną ilgiau
sių straipsnių apie “garbin
gą pergalę.” Vis dėlto, tas 
“maistas,” sako Copenhage- 
no pranešimas, nedaug te
stiprinąs nupuolusią žmonių 
žmonių dvasią.

TURKAI TRAUKAISI

Apleido Tigris pozicijas; an
glai veja juos Samaros 
linkui.

LONDONAS, bal. 24. —- 
Karės ofisas praneša, kad 
gen. Maudes pulkai išvijo 

tabilat pozicijų ant dešinio
jo Tigris upės šono. Anglai 
šioje vietoje pasivarė ketu
rias mylias j priekį. Jų ran-

Anglai tebeveja turkus 
Samaros linkui.

SOCIALISTŲ LAIMĖJ! 
MAS SILVIS’E.

SILVIS, bal. 24. — Maža
me Silvis miestelyj, Illinois 
valstijoj,- socialistai pervarė 
tris savo kandidatus į alder- 
manus. Socialistams dar 
stokuoja vieno aldermano,* 
kad įgijus pilną kontrolę. 
Vadinasi,, iš septynių alder** 
manų Silvis miestelio rotušė
je dabar sėdės trįs darbo 
žmonių reikalų užtarėjai.

hVMMam,
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NAUJAS BELGIJOS 
DIKTATORIUS.

manau sau 
klausiu ar-

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

Suv. Valstijose medvilne (bo- 
velna) auga ant 20,000,0 0 akrų 
žemes.

mums
‘vas pad 
del mus 

užleki

dop Dil
gėli kokias penkelcs 
prie

Suv. Valstijos įvairiose vi: 
lybėse turi 110 ambasadorių 
kitokių diplomatų.

— O ką ten surasime
— Nežinau.
Taria mes, tarėmės, į.

tarėme pa
varsnas — prie artimiausios
triobavietės ir jeigu nieko nesu-

AMSTERDAM, bal. 24. — 
Amsterdame gauta žinių, 
kad vokiečių valdžia pasky
rusi naujų Belgijos diktato
rių vietoj mirusiojo Bissin- 
go. Juo busiąs baronas Fal- 
kenhausen.

SUDEGĖ 20,000 BUŠELIŲ 
KORNŲ DAGOS.

kar atbėgo iš Gulbiniškių — 
perspėjo rodantis mums tran
šėjos architektūrą vyras.

Ir ištiesų, mes anksčiau nepa
stebėjome, kad toje j ovalinėje 
miegojo pailsusios moterįs.

Vos prašvito, iš giraitės pasi
rodė 17 raitų Vokietijos karei- 

senesnieji to 
sekančiai pa-

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., -:-

PERGYVENIMAI LIETUVOJ 
ANTRU KARĖS 

PUSMEČIU.
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I DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDBFPORTD į

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

1 arp valnų žmonių musų 
trioboje buvo vienas sužeistas 
kazokas, kuris štai ką pasakojo 
apie 
mes

DES MOINES, bal. 24. — 
Kilęs gaisras vietiniame 
grudų sandėlyj sunaikino a- 
pie 20,000 bušelių kornų (ku 
kuruzų) dagos. Manoma, 
kad tai turi būti blogadario 
padegėjo darbas. Nuostolių 
gaisras pridarė apie $35,000.

Manoma, kad tai piktadarių 
' darbas.

X TELEPHONE YARDS 2721

| DR. J. JONIKAHIS
1 Medikas ir Chirurgas
■ <3315 S. Halsted St., Chicago

kos stačiaukos ir lolukės, o ant 
viršaus supiltas didokas kalnas 
žemių. Inėjimui tranšejon iška
stas kreivas, keturių sieksnių il
gumo ir 6 pėdų gilumo ravas. 
Viduryje, pasieniais palikti že
mės suolai ir.ant jų užguldytos 
lentukės. Visas tranšėjos dug
nas išklotas baliniu šienu, o ant 
šieno sumesta: kėlios priegalvės, 
antklodės, kailiniai ir kelios

Paėję apie pusatnro viorsto 
pa matėme kokią tai neapgyven 
tą triobą, iš kurios išėjo žmo
gus ir lietuviškai užklausė:

Kas ten eina?

Per 30 
mėty ši
mtai iš
gydyt v 

yra ma-

Jie juokės ir staugi 
Iš džiaugsmo visi, 
Kad jųjų aukuro 
Liepsna taip šviesi.

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

Širdis ir Gyvenimas. <
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai j Augstesnįjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas. - ■

Kaina 15c.

NAUJIENOS
4840 S.aialsted Street, -Chicago, HL

pridarinėjome arti 3 pilnas 1 
pures stambių mėlynų 
Kurie budėjo valgė, o
tiems paliko. Užsimanę gerti 
vandenio, čiulpėme sniegą.

Nors sulyginamai puiku buvo 
gyventi pirtyj, bet... artinasi gai- 
gystė, o ten prasidės jodinėti 
žvalgų būreliai, šaudymasis...

Pribudinome miegojusius 
vaikučius ir moteris, ir jau ga
na gerai susitaisę šlypkes trau
kėme artyn Mozurgirės.

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

Suvienytų Valstijų Pačto- Bankos; Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbyseių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and GO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus j visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity j.

SERGANTI ŽMONĖS
• Aš sirgau du metu. Turėjau viso- 
Tiių daktarų ir vaisių ir jie manęs 
neišgydė.

Aš buvau nusiminęs, nusilpęs, ma
niau kad niekuomet nebepasveiksiu. 
Dabar man yra gerai: esmi tvirtas ir 
sveikas.

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

FRANK MILIUS, 
4545 So. Donore St., 1-mas 

Chicago.

Jos vardo ir kartos neb’liks.
Ar priešai praris ką vis mynė
Ir vergė visoms dienomis?

—Oi ne! mieli Broliai ir sesės!
Kareiviai šautuvus kuomet

nors padės —
Kol kraujas gyvybės mumyse

Kazokas ištraukė pluoštelį po- 
pierų iš bato aulo, tarp kurių 
žingeidžiausiomis mums buvo: 
Triviorstinis Suvalkijos žemla-

Koks čia paibelis 
i r, žiu geidaudamas 
čiausia sėdinčio žm

—Iš/kur tie žmonės atėjo?
-—štai už sienos mes turime 

savo tranšėją, kurion visi sle
piamės laike šaudyniosi. Šitie

*

gi žmonės bijo kad naktį vokie
čiai neužmestų bombų ant na
mo, už tad nakvoja tranšėjoj.

—Eime pažiūrėti.
\ —Eime.

Nueinu su nauju savo pažįs
tamu prie tranšėjos. Inlendam 
į vidurį. Puiki architektūra: 
viduryje stovi apie šeši stori 
mediniai ramsčiai, remiantieji 
storus tranšėjos balkius; skersai

..... . .............-i u .. ..........i................ii........ i ................ .....

PO reikalinga bus gerų
IU rVhIImJ šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amato pas mus greitu laiku. Vakari
nės ir dieninės kleso.s. Parūpiname 
valstijinį laisnj.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabūvu, laidotu
vių ir t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

Jaunas vaikinas, kurs visa lai 
ką ką tai rašė savo dieniuyje 
klausia moterų, ar jos jam pa

Jr dabar man neišeina iš min
ties ir stovi akyse sekanti tra
giška scena: pradėjus valgyti 
vienas, gal kokių penkių metų 
amžiaus, vaikelis pasiėmė-šmo-

pis ir lietuviškas laiškas, kuris 
štai kaip skambėjo:

—Aš gimęs Turlojiškės dva
ro kasamose 15 d. spalio, 1890 
meluose. Turėdamas dešimtį 
metų amžiaus1 su tėvu išvažia
vau Vokietijon, ten ėjau mokyk
lon, paskui pastojau karinti me
nei! ir dabar pasiųstas žvalgyties 
po senąją savo tėvynę. Jeigu 
mane užmuš, tad broliai lietu
viai, išimkite iš mano balno 25 
markes ir palaidokite ant kata
likiškų kapinių.

Jo pavardės nepamenu.
Priešpiečiai^ ankstyyesnięji 

pabėgėliai šiokiomis tokiomis 
palomis užtiesė stalus, ant ku
rių uždėjo kelis šmotus duonos 
ir 2 keptus indikus. Net seilės 
varvėjo matant taip gražiai iš
keptus indikus. Viena iš musų

turi: prie vieno radome net 
250 markių^ o visokių popierų 
tai pilni balnai. Aš užeidamas

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

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

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

— Kam skausmas mums dras 
ko krutinę

Ir mirties šmėkla'prieš akis?
—Kad priešių išgriovė Tėvynę 
Ir žudo čia mus ugnimis...
Ar amžiams tiražus mus

vienbalsiai.
—O! tai meldžiame į vidų; 

jau čia yra apie puskapis tokių 
kaip jus. Jau mes čiit antra sa
vaitė rjvvChanie.

Skaitydamiesi su mand'agu- 
mu, vyrai pirmiaus susodino 
moteris ir mažus vaikus. Vai
kučiams, rodos, nereikėtų daug 
mislyti, kas duoda valgyli: pa
dėta ant stalo — valgyk; bet ne

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, I1L

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau- 
dodamies. N a u j i e- 
n V Reikalavimą Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kiliems pasiūlyti—pa
siskelbkite N a u j i e- 
n o s c. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tuksiančiai per
skaitys jukų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi
ūk r] bi m n s atneš joms 
geriausių pasekmių.

N A U J I E N O S 
1H10 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

tarlon vieton, bet... pakapste 
sniegą, patrepsenę nuodėgulius 
liūdnai grįžome atgal.

-Nubėgkime prie dvaro kū
gių, — sako vienas iš draugų.

Pasirodė stebėtinas apsireiški
mas, ne tk tame, kad dvaro 
kugai išliko nesudeginti, bet ir 
tame navatnume, kad vienas 
kūgis buvo nukultų žirnių.

Išsitraukėm po didelį glėbį ne
kultu virkščių ir nuvilkome i

tuos 4 lavonus, kuriuos 
matėme pereitą naktį.
... Juos pagavę norėjome 

vesti savo štaban, bet nebuvo 
laiko, nes turėjome vikriai žval
gyties, tad1 perdurėme juos pi- 
kėmis, apkraustėpie ir paliko
me.

Taip šaliai pasakojo kazokas, 
tarytum kad ten jie nukirto 4 
kopūstus.

Paskui truputį permainęs toną

—žinoma, prašom, prašom 
bus smagiau, įvairiau.

Jaunuolis klūpodamas lies 
mintuvais, ant kurių žibėjo žva
kutė, kalbėjo tyliu, bet graudžiu 
balsu:

—Mano eilėse nėra poezijos, 
bet jose išreikštas tas širdies 
skausmas, kurį dabar mes ken
čiame. Štai šitie žodžiai para
šyti sustiprinimui musu dva-

—šitie kareiviai kas rytas 
skirstosi ir jodo po laukus, tie
sia oran rusvas, šilkines palas ir 
perduoda žines savo štaban kai- 

( po bevėliniu telegrafu; nedėlia 
i buvo 25 žino
jau tik 17 susi-

Palikę savo šlypkes suėjome 
triobon. Ten kada tai butą gy
venamo namo, vėliaus tvarto ar 
kluono, o dabar mums tarnavo 
nė lai tvirtove, nė tai pirmos 
klesos viešbučiu. Visų musų 
akįs nušvito, kuomet pamatėme 
pilnus pasienius sausų šiaudų, o 
viduryje eilę suolų ir stalų, 
šiaip taip sukalinėtų iš papuvu
sių nelygių lentų.

Tuojaus, suguldę vaikus ir 
nuilsuses moteris, pradėjome 
kalbėlies su senesniais tos trio- 
bos gyventojais. Jie, matyda
mi mus labai suvargusiais ra
mino ir klausinėjo ar mes ne
matėme, — ar da nesitraukia 
kurion nors pusėn armijos, nes 
jeigu katra nors kariuoenė pa
suks į šoną savo artilerijos ug
nį, tuomet mums čia bus ankš

tiniais l
“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4^ rub 

A D R E S A S.

pakriaušėj 
šaknų,

Vidurnaktyj buvo
Veselia velniu...

—Ką čia padarius su valgiu, 
Jau man po krutinę gruzdena, 
but neprošalį numatyti alkio 
kirmėlaitę, — kalba jaunas vai
kinas atsisėdęs ant mintuvų.

—Taigi, taigi, but nieko sau, 
kad nors žiaunę sausos duo
nos,-nors vaikučiams...

—Aš nenoriu valgyti, o kiti 
vaikai jau miega — pakėlęs gal
vutę, raminančiai kalbėjo 5 me
tų amžiaus Miliustinukas.

—Aš taipgi nenoriu valgyt, aš 
taipgi nenoriu... mums čia labai 
gerai gulėti — pasigirdo silpni 
kūdikių balseliai.

Suaugusieji žmonės sugrau
dinti ta ja jiega, kuri slėpėsi ku- 
dikių balsuose nutilo, o vaiku
čiai pradėjo migdyties.

Manau sau: ištiesų puiki trail 
šeja, laike pavojaus visi 
sime sutilpti.

Vienas iš musų kompanijos, 
da pirmu kartu pamatė tokią 
puikią tranšėją ir gėrėdamasis

įJaugyne am uolų 
Ten virto velniais,
Ir pats Dievas Tėvas 
Draugavo su jais.

“Naujoji
Podolskai a, 15 Petrograd, Russia

rnioj* h dlu*Hl* lybai
HR Mllwaulw A ta,, mt) CMeaara Av*. i- 

Jobo*. VALANDOS' Nuo > ilryt* U i ». 
rui N*4HBt>rnL» nuo * ii f’to ibi

Ateikit l/VD Ji I Aš jus paH V I llnl mane w I lllii dygiu

J. KLOVAS, (L ZAKER
Užkvicčiamc visus, kurie no

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom mil užsakymo pagul 
vėliausias niadas. Taipgi va
jom, ir prosinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270.

klausia įėjusių vienas iš nau
jų musų sangyventojų.

žinai ką kaip “augštoj klė
telėj pas motinėlę, uosio lovelei 
su njergužėle.”

/ / m, T ® w • i 33Narna a Lietuvą
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį^laikrastį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę meš gale 

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks 
i. Todėl, visi į darbų* -Pade 

ilite! Kas raštais, kas pinigais, kaš pata-

/N FHK PUSH”~BRITISH PRPG THEIR FIELD ARTILLERY IHTO POSITION

Kiaususieji atsiduso ir ve 
užvedė kalbą apie valgį.

—Gal reiks laukt ryto, m s ki
* 7 a

čia surasi naktį, juk viskas iš
naikinta ?!
* —Pamėginkime, o gal ir pa
vyks ką nors sumedžioti?

—Aš sutinku.
Susitarėme b vyrai ir išėję, iš 

pirties, tik rankomis mosavo
me nežinodami, kurion pusėn 
traukti.

—Eikime Pranciškavo linkon.
—Baisu — galima užrioglinti 

ant kariškos sargybos, o tada 
juk negqztume...

—Einame 
linkui.

FA RIMAS 
rn kai

PROF. DR. COATES
430 So. Slnle St., migstas, 

Prius Sieitel (’oonu < O«

—a? sine zooziai skiriami
tiems bežiedžiams, kurie 
giausia 
žemės:

a pas mane »» 
jie patyri, 
cialistas Jie 
alinta i&gydytl, 
ĮjaiSuok Ir žiu- 
ata ir stipru* 
turite ją navo 

Slankysite pas 
u jūs teisinga', 

moksliškai, ir 
tą | trvrnjūmi

Dr„ Ramse?
AKIŲ

kė bumelyje iv, neatkand'ęs, pa
dėjo ant stalo, pro verksmus 
tardamas:

—Aš.noriu mamos.
Viena moteris praliejo ramin-

n " 
tiktai, ik 

ai. 
Iii' (II < 1 (ifi(il)i >!• lt u> pi^iHUhis 
<i < I i d iii :t n }j u s pala r n it \ i mw H 

>>■ o j. yd> n,o

I lo J IMAS

/. vi' <



$85.58

Du 11.08

kenkti progres
tuo laiku kokias tai savo pramo
gas, bet apsišvietusieji 
Feme progresistus.
ir pelno.

droves, bet to reikalo jis mato
mai pats neišmano.

Utarninkas, Baland. 24,1917

Korespondencijos
FITCHBURG, MASS.

Juokų vakaras ir Martaus

Bologu, pasikalbėjimo Rožytės 
-»u motina ir tam

Tūliems net šonus paskaudo be- 
nemalonumą

Martus. Kuomet jisai ėmė gir
ti klerikalus, tad pasipylė klau
simai iš publikos apie tuos ma
karonus, kuriuos kun. Olševs- 
kis šinkavojo. Tuomet Martus 
iškeikė socialistkškus Amerikos 
lietuvių laikraščius. Da ir dau
giau nė šio nė to tas žmogelis 
pripasakojo, bet neužsimoka 
rašvti.

Rinkta a u kos nukentėjusiems 
del kares, surinkta $12.66.

WAUKEGAN, ILI

Du Broliu” scenoje.

' Bal. 15 d. vietinė

kiaušių veikalų, 
atsiskyrimą musų brolių nuo

Broliu.”
Lošėjai prie savo užduočių 

buvo sąžiningai prisirengę dėlto 
ir skaitlingoji, apie 300 žmonių, 
publika buvo labai užganėdinta. 
Daugelis verkė, prisiminę savo

ginamai gerai.

damas, ir pi

J. K.

BALTIMORE, Ml).

Lietuvių Tautiško Knygy
no raportas už 1916 m.

Įplaukos:

Nilo naujų skaitytojų . .
Bausiu iii nuo skaitytojų . . 8.08

$35.58

Draugijų aukos.

1)LK. Mindaugio Pas D-ja 10.00 
Dr. V. Kudirkos Pas. D-ja 5.00

C. Keistučio Pas D-ja 5.00 
Jono Nepomoseono Pas.

L \V W. 192 Liet. Skyr.

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

Naujienų agentai

Kurie užžiuri platinimą “Naujie- 
~-j” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.
. CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: J. Šlajus, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.

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

5.00
5.00
r no Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st.
5.00 Englewood Skyrius: B. Masiunas,
r A \ 8127 S. Normal Ave.5.00
5.00

SLUGS

metus....... h . . . . $85.58

Išlaidos:
Bandos už kambarį .... $48.00
Aitra knygini ................. 36.00

Už knygų “Kaip Pad. Modus .65 
Smulkios knygyno išlaidos 2.37

Pasidaro nedateklius 17.85

ir pavienius sekančiai:

......... 5.00
’-ja 5.00
. .. 10.00
......... 4.00
. . L00

Knygyno turtas:

“Lai- 
“Mote- 
“Kelei- 

Vien Lietuvnin- 
Dar. Balsas”.

Kova
•>

“Kardas”,
i 4

o‘vn 11 U °‘cl i->

Komisija.

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.

tis,

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

. Kaina 50c. •

1840 S Halsted St
V

Chicago, Ill.

f Vaikų Dienine Globa
B <- Parengė

J Bazara su šokiais ir Visok. Įvairumais 
Z SEREDOS ir NEDĖLIOS VAKARAIS, Balandžio 25-tą ir 29-tą 1917 S Nedėlioję prasidės 4-tą vai. po pietų.
| MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street Chicago
Ž Kviečiame visus atsilankyt ir užtikriname, kad busite užganė- 
W dinti, ir ateisitė antrą kartą. Bus proga pasilinksminti ir išlošti 
T gražių dalkų, taipgi sušelpsite viršminėtą Draugiją. Visus be skir- 
S t ūmo kviečia KOMITETAS.

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. MinkeviČia, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas, 

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15725 Finch Ave.
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika,
Spring Valley,
Kewanee, Ill.:

1330—15th Avė. 
III.: A. Jakubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash
: K. E. eBrtulis, 

Žičkus, 
459 Collinsville

St.

St.
Pana, Ill.: W.
Livingston, Ill
E. St. Louis, IB
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair 
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

175 Ames St.
Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 

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

15 Millbury
Montello, Mass.: P. Kurpius, 

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

135 Ames
Lowell, Mass.: .1. Boumil,

St.

Ave.
Ave.

Ave.

st.

st.

5(1 Charles SI.
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 

101 Oak 
Montello, Mass.: P. Stiga, 

■ \5 Arthur
NeW JERSEY VALSTIJOJ: 

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

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River 

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

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

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 W. 23rd St.

Cliffside, N. J.: K. StcponaviČe, 
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ:

St.

St.

St.

St.

102 Riverdale Ave. 
Brooklyn, N. V.: A. Struminski,

184 Grand „Sir.
Albany, N.Y.: M. Lazarko,

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

T45 E. Main 
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

235 E. Main 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hudsin Ave.

St.

St.

St.637 Lombard
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard 

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

I0WA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

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

2510 Correctionville 
OREON VALSTIJOJ: 

Portland, Orc.: Omdra News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

2120 St. Clair Ave. 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

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

st.

Rd.

St.
St.

St.

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Cp., 
Liberty Ave and Grant. St.

Kulpmont, Pa
Pittsburgh,
Pittsburgh,
Pittsburgh,

i.: Jos. Barauskas, 
Pa., F. Krasowski, 

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

2204 Forbes St. 
Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin Si
Duquesne, Pa.: K. Lidcka, 

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

1726-28 Jackson St.
MICIGAN VALSTIJOJ:

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

Saginaw, Mich.: S. Joškevičc, 
2707 Washington Ave.

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

Box 138
INDIANA VALSTIJOJ:

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 
3814 Dcodoj* St. 

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

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

Gary, Ind.: D. Bdssin, *
1214 Broadway.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORT©
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso ritmuose nuo $8.00 ir nu- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
augščiau. Pritaikome akinius ufcdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviBku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei pcrlti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jol gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma ar
kiniai uždykų. Atmink kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkis- 
nam gerai prirčnkam.

S. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate ir Reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AB buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virft 10 metų, Amerikoj 15 metų. AB duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AB rekomenduoju tik GERUS daktarus. AB eeu 
draugas žmoni S. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
A n T T 1? M n c»

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill
*AT£MFEI»

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

- 2.

o

10.

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

Kaina 50c.
a

•r

1840 S. Halsted St Chicago, Ill

■*

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

j

<

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.^—~ 

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas j rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra 
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiŠ- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

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

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

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis,

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

1029% Lach wood ave. 
Racine, Wis.: John Marais.

1005 Gideon Ct
CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.:,tV. Kelmelis,
( 62 Lewis St

Waterbury, Conn.: J. Pruselaifis,
775 Bank St

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

♦

Tf EVESKIO
? Čia gali Išmokti Anęlų kalbos nuo pradini 
H HglaugSčiauslab tdpgl Lietuvių, Vokiečių, B Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit
i j Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politifi 

-H Ekonomijos,Knygvedystes.DailiaraACio.Lai>
I I Skų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
B užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL i ; 

K| PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
■ MA LIETUVIŠKAI.

Į 3106

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuęmet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St,,................................... Chicago, BL
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nerviioti, sergą ir sunykęvvyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

' Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
degiomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Pancdėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subalos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Si yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmystė pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų 

yra geresnę negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano specialį 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parode ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite į mano raštinę ir leiskite man pa- 

, rodyti jums, kaip lengvai aš galiu jums suteiki i pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi savo sveikatos stovį globoti alsa- 

kąnčiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes j trumpiausią laiką. Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taij) jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsi! but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
į sveikatą.

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar
sėjusį vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
tikėjimu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami- 
naciją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš 
gydytas. _______ _

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir MminkiL 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai-priimnųš ir lengvai priimami. Del parankamo mano ligonių aš turiu 
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaisius ir išegzaminuoju kraują ir šla
pimą. Aš ne spėlioju, bet surandu įųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa
sekmes į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkviečiu atsilankyti | 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas irpatarimai dykai. Kviečiame atsilankyti.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASDIE. 9 ryto 
NJJDĖLIOMp 9:30

iki 8 , y ak . 
iki 1 po piet.< ,L

Prieš pačto ofisų.

Chicago, Illinois
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| Wrmit lieluri^ Dienraštis Amerikoje 
įMdžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.

& Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Oicagoje — per išnešiotojus 12 

ĮBotij savaitėje. Pačtu siunčiant, 
tkieagoje metams $6.00, pusei me
ta $3^0.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .......................... $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam .................. $t.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
JEuropoje, metams .............. $7.00

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

£*lytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš-
4 rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

>ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
Ittliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ta* rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
liEt, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
ft ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
MHH............. . ■■ ' z-;—::..—-:; ........ .z::. .... - ...... —r:

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

Redakcijos Straipsniai

Kuba ir kare.
Kodėl kįla šiandie karės? 

Ar dėlto, kad karaliai, prezi
dentai ir diplomatai nori ap
gint žmonijos teises ir lais
vę nuo despotų savavalės?..

kietijai.
Suv. Valstijos kongresas 
balsavo už kare su vokie
čiais, už ją balsavo ir Kubos 
(Cubos) kongresas. Vokie
tija nebuvo papildžius jokio 
kariško akto linkui Kubos. 
Jos submarines nepaskandi
no nė vieno Kubos laivo ir 
nenužudė nė vienos Kubos 
piliečių gyvasties. Kodel-gi 
ji šoko į karę? Apie tai ra
šo vieno didelio kapitalistų 
laikraščio korespondentas iš 
Havanos (Kubos sostinės). 
Viena priežastis buvus ta, 
kad kubiečiai norėję parodyt 
savo “nuoširdų draugišku
mą” Suv. Valstijoms. Kubos 
uostai, kad kokios, galėtų 
būti vokiečių panaudojami, 
kaipo bazos (stovyklos) sub- 
marinoms, jei Kuba but drau 
giškuose santykiuose su Vo
kietija. Dabar, kada Kuba 
kariauja su Vokietija, tai, 
žinoma,'to būti negali. Bet 
be šito noro patarnaut Suv. 
Valstijoms ir neisileist vo
kiečių submarinų į savo uo
stus, iš kurių butų taip pato
gu užpuldinėt Amerikos lai
vus, buvo dar viena, ir tai 
svarbesnė, priežastis, kad 
Kuba apskelbė karę Vokie
tijai, — būtent Kubos cuk
raus pramonininkij reikalai.

Cukrus yra Kubos pramo- 
nijos pamatas. Jo gamini
mas neša milžiniškų pelnų 
cukraus plantacijų ir dirbtu
vių savininkams. Prieš karę 
tiems savininkams darydavo 
didelę konkurenciją Vokieti
ja. Bet kada kilo karė, ir 
Vokietija tapo atkirsta nuo 
pasaulio rinkų, tai Kubos 
pramonininkai gavo progos 
smarkiai išplėtot savo biznį. 
Jie labai pralobo ir jie geis
tų, kad ir toliau jų biznis ei
tų taip-pat pasekmingai. Bet

Vo keti ja nebūtų įleista į tas 
rinkas, kurių ji neteko karės 
laiku.

Čia Kubos pramonininkų 
akis kreipiasi su viltim į tai- 
k in inkų pusę. Talkininkai,

tytojai žino, senai paskelbė, 
kad jie nepaliaus kovoję 
prieš Vokietiją ir po karės. 
Po ginkluotos karės pasibai
gimo jie rengia vest pirkly- dymo uždavinių,

First Lithuanian Daily in> America
Published Daily Except Sunday

• Y THK

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

12 cents. By mail one year, $6.00; 
six months, $3.50.
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Six months................................$3.00
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European countries, 1 year .. $7.00

išvien su talkinin-

»—v---«

j binę karę prieš Vokietiją, 
boikotuodami jos prekes, 
tarp kitko ir Vokietijos cuk
rų, c
kais tuo budu Kubos kapita
listams yra tiesioginis išro- 
kavimas.

Reikia prie to pridėt, kad 
Kubos cukraus pramonijoje

stijų kapitalo. Šis-gi faktas 
paaiškina, kodėl tarp Kubos 
ir Suv. Valstijų yra toks 
^nuoširdus draugiškumas”.

skelbimo pamate guli ekono
miniai. t. y. biznio reikalai. 
Kadangi biznieriai/ šiandie 
valdo valstybes, tai ir valsty
bių politika yra tokia, kokią 
diktuoja biznierių išrokavi- 
mai.

Teisingai 
pastebėta. 

Amerikos socialistų atsto
vas kongrese, drg. Meyer 
London, siuntė nesenai tele
gramą socialistų vadui Ru
sijos Durnoje, drg. čchei- 
dzei, klausdamas Rusijos so
cialistų nuomonės apie tai
ką. Telegrafu kreipėsi į nau
jąjį Rusijos ministerį, p. Ke
renskį (jisai, beje, nėra tik
ras socialistas), ir žinomieji 
Amerikos supatriotėjusieji 
.socialistai, Ch. E. Russell ir 
draugai, ragindami per jį 

(Rusijos darbininkus kariaut 
“demokratijos vardu” iki 
pergalės ant kaizerio.

šitos telegramos privertė 
drg. M. Hillųuitą, tarptauti
nį Socialistų Partijos sekre
torių pranešt drg. Čcheidzei, 
ikad Londono ir Russell’io ir 
draugų telegramos nebuvo 
partijos autorizuotos. Tame 
pranešime, be to, tarp kitko 
sakoma: “Amerikos sociali
stai turi didžiausio pasitikė
jimo jų Rusijos draugų ga
bumais išrišt savo didžiau
sias taikos, demokratijos ir 
tarptautinio socializmo stip
rinimo problemas”.

Ta pastaba yra visai vie
toje. Amerikos socialistai 
TURI pasitikėjimo savo 

I draugais Rusijoje, ir todėl 
Russell’io patarimai jiems 
buvo bereikalingi, —taip- 
pat kaip bereikalingas buvo 
ir Londono susirūpinimas 
del menamojo Rusijos socia
listų pasiryžimo įvykint at
skirą taiką su Vokietija.

Rusijos socialistai geriau 
mato sąlygas, kokios tenai y- 
ra, ir jie geriau mokės su
rasti teisingą kelią prie išpil- 

kuriuos

stato prieš juos gyvenimas, 
negu jų draugai, esantįs už 
tūkstančių mylių nuo jų. 
Taigi amerikiečiams reikia 
ne skubinties diktuot jiems 
ir lošti link jų teisėjų rolę, 

j bet stengties suprast jų žin
gsnius ir remti juos savo už
uojauta ir kitokiais budais.

1 Pasitikėjimas yra draugi
škumo pamatas. Jeigu žmo- 

■nės neturi pasitikėjimo vie
ni prie kitų, tai tarp jų ne-
.              ■"■■■■........................... ' <■ 1111J I. I

Apžvalga
“VOKIŠKAI-BIUROKRA- 
TIŠKALRADIKALIŠKAS” 
NONSENSAS.

“Lietuva” kalba apie pa
vojus, gręsinančius dabarti
nei Rusijos valdžiai. Sako:

Šiądien, kaip matyt, iš 
žinių, Rusijoj yra trįs jie- 
gos, kurios nori padaryti 

. Rusijoj betvarkę, ir iššau
kti kontr-revoliuciją. Pir
miausiai tame smarkiai 
drabuojasi vokiški šnipai 
ir slaptieji agentai, kurių 
Rusijoj visą laiką buvo de
vynios galybės. Vokietija, 
kaip girdėtis, yra. pasky
rusi milžiniškus pinigus, 
kad Rusijoj platinti tarp 
žmonių agitaciją prieš da
bartinę valdžią ir sukelti 
kuodidžiausią betvarkę. 
Šita vokiečių agitacija yra 
varoma visur ir po viso
kiais uždangalais, ypač 
tarp prastų žmonių ir dar
bininkų.

Apart vokiškų agentų, 
darbuojasi tuom pačiu ti
kslu taipgi visi Rusi jos at
žagareiviai ir juodašim
čiai, kuriuos išspirta nuo 
valdžios. Jiems yra svar- 

- bu nuversti naująją val
džią, nes tuomet jie turėtų 
progą grįžti į savo senas 
vietas.

Pagalios bene smar
kiausiai prie nuvertimo 
naujos valdžios darbuojasi 
radikališki, t. y. “raudo- 
niausi” socialisjtai. 'Šitie 
be abejonės, nenori, kad 
grįžtų senoji valdžia. Jie 
nori patįs paimti valdžią 
į savo rankas. Dabartinė 
betvarkė jiems išrodo ge
riausia prie to proga ir jie 
yra, kaip matyt, pasiryžę 
padaryti viską, ką tik jie 
gali, kad naująją valdžią 
nuvertus. Šitų radikalų 
yra nedidelė krūvelė ir ra
miais laikais jie nieko ne
svertu, bet dabartiniu lai- 
ku jie kelia didelį riksmą 
ir valdžiai, kaip matyt, y- 
ra nemažai su jais “trube- 
lio.”

Kadangi kaip Vokieti
jai, taip ir senai biurokra
tijai yra, kaip matėme, la
bai svarbu, kad Rusijoj ki
ltų kuodidžiausia betvar
kė, ir kad naujoji valdžia 
butų nuversta, tai, žino
ma, jiems.visai nesvarbu, 
kokiu budu ta betvarkė 
kils, —- bile tik ji kiltų. To
dėl kaip vieni, taip ir kiti 
—kaip vokiški. agentai, 
taip senoji biurokratija, 
—sau žinomais keliais re
mia ir stiprina tų radika
lų agitaciją ir darbus, — 
nes jie patįs atvirai savo 
vardu veikti negali. Jie 
kuodaugiausia leidžia au
ksinio vandens ant tų ra- 
dikalų-soeialistų malūno... 
kad jis smarkiau suktųs ir 
sutrintų naują ir dar ne
spėjusią nusistovėti lais
vos Rusijos valdžią. Tai

gali but draugiškų santykių, kontr - revoliucionieriais jie
Tai yra labai aiški ir papras
ta tiesa, tik, deja, pas mus ją 
tankiai draugai užmiršta. 
Vietoje stiprinti pasitikėji
mą prie savo draugų čionai 
ir kitose šalyse, dalis lietu
vių socialistų spaudos per 
mėnesių mėnesius dėjo visas 
pastangas, kad sugriovus jį. 
Ir tatai daroma buvo po “ti
kro internacionalizmo” vė
liava !

yra taip aiškus faktas, kad 
jo užginčyti jokiu budu ne
galima.

O iš to yra du išvedimai. 
Viena, kad dabartinių Ru
sijos radikalų - socialistų 
būrys yra visai netoks di
delis, kaip jis išrodo. Di
džiuma social-demokratų 
partijos prie jų nepriklau
so ir jiems yra priešinga, 
o jeigu jų riksmas yra ga
rsus, tai tik todėl, kad po 
jų sparnu dirba paslaptai 
ir kitos dvi galingos jiegos 
—Vokietijos, biurokrati
jos agentai. Antras išve
dimas yra tas, kad tie ra- 
dikališkieji socialistai, ku
rie nori versti dabartinę 
valdžią ir kelti naują —a- 
not jų, “tikrą” — revoliu
ciją, nenumano net to, 
kad jie, sėdėdami dabar 
ant medžio šakos, kerta 
jąją ne iš to galo: jie ker-

- tą šaką tarp savęs ir med
žio, ir jeigu ją nukirs, tai 
ne tik patįs stačia galva 
nusiris su šaka žemyn, bet 
nutrauks paskui save į be
dugnę ir naują demokra
tišką Rusijos laisvę. Ta
me yra didžiausis jų apja
kimas ir aršiausis pavojus 
visos Rusijos naujai įgy
toms laisvėms.

Tas faktas, kad iš Rusi
jos ateina labai mažai — 
ir tai neaiškių — žinių, 
duoda pamatą spręsti, kad 
vokiškai - biurokratiškai- 
radikališka klika daro na
ujai Rusijos valdžaii daug 
bėdos.
Pasakysime pirmiausia 

komplimentą “Lietuvai” už 
šituos jos išvadžiojimus: ji 
išreiškia ne vien savo nuo
monę, bet-ir visų neprotau
jančių “obyvatelių” ir revo
liucijos priešų. Kol revo
liucijos nebuvo, tai jie tvir
tino, kad jos nereikia, ir kad 
revoliucionieriai esą kenks
mingi visuomenei žmonės. O 
kada revoliucija įvyko, tai' 
jie buvo priversti pripažint, 
kad revoliucija yra geras da
lykas, bet jie ėmė skelbt, kad 
revoliucionieriai dabar eąą 
pavojingi revoliuciai. Visus 
revoliucionierius peikt jie 
nedrįsta, todėl jie atakuoja 
“radikališkus socialistus”.

“Naujienos” tečiaus, nors 
įjos ir nėra tų “raudoniausių 
(radikalų” šalininkės, skaito 
■savo pareiga užtart juos nuo 
tokių “aiškintojų”, kaip “Lie 
tuva”.

Ji pasakoja nesąmonę, pri- 
jskaitydąma radikališkus so
cialistus prie tų jięgų, “ku- 
irios nori padaryti Rusijoj 
betvarkę ir iššaukti kontr- 

' revoliuciją”. Tokio noro ra
dikališki socialistai tikrai 
įiieturi. Ir tą žino visi. Radi- 
Ikališki socialistai nori stumt 
irevoliuciją pirmyn, o ne at
gal. Ar jie nuosekliai' tą sa
vo norą vykina, tai jau kitas 
klausimas, Lbet sužiniaiš 

nėra ir negali but.
Antra nesąmonė yra “Lie

tuvos” pasaka apie tai, kad 
vokiški agentai ir senoji biu
rokratija “kuodaugiausia 
leidžia auksinio vandens ant 
tų radikalų malūno?’ “Lietu
va” tvirtina, vadinasi, kad 
'senieji biurokratai ir Vokie
tijos agentai paperka Rusi
jos radikalus, ir kad šie, rei
škia, priima biurokratų ir a- 
gentų auksą. Kas-gi tokia 
žiopla pasaka patikės? Ga- 
Jima manyt blogai arba ge
rai apie tų kraštutinių revo
liucionierių taktiką, bet kal
tint juos parsidavime cariz
mo bernams ir Vokietijos 

i šnipams, yra ne tiktai kvai
la, bet ir nedora.

Pagalios, jeigu “Lietuva” 
jau taip drąsiai imasi kal
bėt apie radikališkų sociali
stų neišmanymą, tai mes tu
rime nurodyt, kad nėra pa
mato manyt, buk visas išma
nymas yra tų žmonių pusė
je, kurie tiek daug šūkauja 
apie revoliucionierių pavo
jingumą. Atsiminkite pir
mosios Rusijos revoliucijos 
laikus. Tuomet taip-pat ra
dosi daug, labai daug gudra
galvių, kurie po caro mani
festo ėmė šnekėt, kad revo
liucija jau suteikusi žmo
nėms viską, kas jiems reikia, 
ir kad todėl tęsti .revoliuciją 
'toliau esą pavojinga. O kas 
paskui pasirodė? Kaip tik 
didžiuma žmonių pasitenki
no revoliucijos laimėjimais 
ir nurimo, tai carizmas vėl 
atgavo savo jiegas ir panai
kino duotąsias laisves.

Dabar, beje, carizmas jau 
yra sugriautas, bet ar sunai
kinti jau visi jo galios šalti
niai, ar išrautos jos šaknįs, 
ar žmonių laisvė jau pasta
tyta ant tokio tvirto pamato, 
kad ji galėtų atsilaikyt priėš 
visus kontr-revoliucijos pa
sikėsinimus? To juk dar 
nėra. Todėl didžiausia klai
da, stačiai nusidėjimas butų 
iš revoliucionierių pusės, jei
gu jie šiandie paliautų vei
kę ir atsidėtų ant geros Lvo
vu, Gučkovų ir Miliukovų 
valios.

Jeigu kraštutiniai radika
lai savo klaidomis gali su
trukdyt revoliucijos pasise
kimą, tai visgi ne tokiai “Lie 
įtuvai” išpuola kalbėt apie 
juos su panieka. “Didžiau- 
sis apjakimas” yra kaip tik 
pas tuos, kurie net ir po pir
mosios revoliucijos lekcijų 

,nesupranta, jogei pavojus iš
kovotąją! laisvei gali būti 
žmųnių apsileidime po. pir
mųjų revoliucijos laimėji
mų.

Prasidėjo navigacija.
Ncdėlioj prasidėjo navigacija 

didžiaisiais ežerais. Tą pačią 
dieną išplaukė iš Chicagos ke
letas laivų, išvežusių susyk virš 
4,500,000 bušelių javų į Buffalo, 
į vietiniui ir apielinkės malū
nus.

' Pirmuoju laivu, apleidusiu 
Chicagą, buvo laivas Tom Ban- 
bum. Juo išgabenta 500,000 bu
šelių kviečių, Antruoju išplau
kė Wolf. Jis išvežė 450,000 bu- 

plauke Christopher, ketvirtas— 
JIarvester etc.

Pirmoji partija, kiek žinoma, 
išveš iš Chicagos apie 17,000,000 
bušelių įvairios ryšies javų. Bet 
dar pasiliks Chicagos elcvato- 
riouse apie 24,000,000 bušeliai. 
Vienok ir jie taip* greit bus pa
imti, kaip tik bus galima.

Prasidėjus navigacijai pasi- 
liuosuos daugelis geležinkelių 
vagonų, kuriais gabenta javai, 
šitie vagonai galima bus suvar
toti kitokių reikmenų gabeni
mui. ■

Skaitytojų 
Balsai.
VISUR KIŠA SAVO NEŠVARIĄ 

NOSĮ.

Draugą nustojau skaitės, kuo
met patyriau, kad jis tinka ne
bent kunigų gaspadinėnis deš
ras vyniot, nes padoresnis 
žmogus ir to valgio negalėtų val
gyli, kuris butų suvyniotas to
kiu šlykščių šlamštu.

Aš ypatiškai nenoriu tureli 
jokių reikalų su klerikalų gauja, 
bet Draugo redakcija kovo 29 d. 
š. m. cituoja sakinius iš mano 
korespondencijų tilpusių Nau
jienose kas link apkaltinimo 
darbininkų vado —- Th. Mooney, 
San Francisco, ir kunigiškai iš- 
siburnoja: ‘Kas teisina bile kokį 
piktadarį, tas pats yra jam ar
timas ir jo sėbras.”

Mano pranešimai iš San 
Francisco buvo stačiai iš teismo 
rūmų laike proceso ir buvo pa
duodami teisingai, kas dabar ir 
pasirodė, bet Draugas ir čia ne
apsiėjo be pliovonių; neiškentė 
ncišsikcikęs, neiškentė nedu- 
męs akių savo skaitytojams.

šeiva.

Skaitytojų pastabos.
Puiki proga metodologui.

♦

Laikraščiai rašo, kad meto
dologijos kunigo ‘.‘nevisi na
mie.” Bet ir jis pats lai parodė 
savo konferencijose.

Antra, jis neteko pastovaus 
džiabo pliovonių lapo redakcijo
je. "

Trečiai — neturi parapijos nei 
šeimynos.

Ketvirta — tokiam vyrui rei- 
kalingas prasimankštymas.

Taigi, remianties šiais ketu
riais ^aktąis, {lupdų jam , nuo
širdų'patarimą -— gaut iš Chi
cagos miesto daržą, mėžt.jį, so
dinti ir raut. Tuomet ir jis pats 
taptų laimingesnis ir žmonių 
nemulkintų, tapęs farmeriu.

Švanki ir nešvanki 
šventvagystė.

Kunigų šlamštas patalpino 
tūlų ciceriečių fotografijas mas
karadiniuose kostiumuose ir 
parašė, kad tai esą nešvanki 
šventvagystė. Mat ant-tų rūbų 
yra ženklas — parodantis, 
ką sutonuoti tėveliai lais rubais 
prisidengdami gaudo.

Nejaugi, Draugo manymu, 
tokie rubai be bus ištiesų 
švan k i šven t va gys te ?

Lietuvos resklerika.

Brooklyniškis tautininkų or
ganas jau paskelbė deklaraciją 
Lietuvos neprigulmybės. Sulig 
deklaracija, Lietuvos neprigul- 
mybė bus po Rusija.

Deklaracija nesako nieko, ko
kia bus nepriklausomos po Ru
sija Lietuvos valdžios forma, ta
tai dar nuspręsiąs įsteigiamasai 
tautoklerų susirinkimas, kurs 
umu laiku busiąs sušauktas 
Brooklyno Grandstrytyj.

Chicagiškėse betgi tautoklerų 
diplomatinėse sferose tariama, 
kad valdžios forma turėsianti 
but š 1 i u p o k r a t i n e r e š- 
k 1 e r i ka. Į Lietuvos reskle- 
rikos prezidentus taikoma rink
ti daug užsitarnavusį Kauno 
ex-oberpolicmeistcrį kunigą 01- 
ševskį de Makaroną. Ministeriu 
kabineto sąstatas taipjau esąs 
nužymėtas, tik portfeliai dar ne 
visiems paskirstyti. Kabinetan, 
būtent, be daktaro Jono Šliupo, 
kuriam jau Brooklyno tapo 
inteiktas kultusministerio portfe 
lis, tarp kitų įeina: J. Gabrys de
Garieva — taikomas į švietimo 
meisterius, dėlto kad be ency- Oderiu.

klopedijos Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai ir be “atlaso” Vieny- 
bie Lietuvninkų, paraše dar Ge- 
ogarfiją ir žino, jog Nemunas 
teka į Atlantijos jūres; kunigas 
Laukaitis de Kramola—portfe
lis neųuskirtas; ex-caro ka
merdineris Mart. Yčas -— jam 
duodama jjrivilegija pačiam 
portfelis pasirinkti; Povilaikta 
Walerburiskis — kabinetan skil 
riamas tik dėlto, kad buvo Pa
ryžiuj, valgė kafešantane pietus 
su ministeriu Delagėr ir patsai 
bitą užmokėjo. Į karės minis- 
terio dynstą taikoma — nors 
yra ir priešingų tam — p. An-, 
drių Marių (priešininkai pama-' 
tuoj a savo spyrimąsi tuo, kad p. 
Marius vis rengėsi ir rengėsi 
vesti moterį ir nepajiegė, tai 
kaipgi, girdi, jis galėsiąs kariuo
menę vesti...). Iždo ministerio 
portfelis buvęs pasiūlytas kuni
gui Ežerskiui, bet tas užmiršęs

• — priimt, ar nepriimt, ir jo vie
ton paskirta kitas kunigas, regis 
bene pavarde Krasnickas.

Klerikalu atsišaukimas i 
tautininkus.

Mes, klerikalai, matome, kaip 
vis labiau ir labiau srnunkame 
žemyn; mes taipjau matome, 
kad ir jus, tautininkai, vis labiau 
ir labiau smunka te žemyn. Ta
tai atėjo laikas, kada nebegali
ma jau ilgiau sėdėti ir nykštį 
aplink nykšį sukti, bet turime 
ir mes, ir jus, susijungti ir bend
rai savo gyslas įtempę stoti dar
ban, kad iš tolesnio smukimo 
žemyn išsigelbėjus.

Musų, klerikalų, in tekinė 
žmonėse nupuolė amžinai, ir 
jūsų, tautininkų, įtekmė žmonė
se nupuolus amžinai.

Mes, klerikalai, leidžiame lai
kraščius, bet žmonės nei dykai 
jų nebenori skaityti; ir j!ųs, tau
tininkai, savo laikraščių žmo
nėms nebegalite įbrukti.

Tat ir musų žmonių mulkini
mo ‘biznis eina V-Mk 'ir Šįt ‘Jūsų 
bizniu negeriau.

. O visa tam priežastis — tie 
raudonkakliai socialistai, knr 
teisybę žmonėms skelbia ir su 
teisybe nori žmones išganyti. 
Paskui juos visi žmonės nusekė. 
Mums beliko keletas davatkų, ir 
jums keletas jūsų pasekėjų...

Ta t,-broliai tautininkai, pasi- 
duokime vėl rankas ii’ stokime 
bendrai kovoti prieš socfcilwius, 
kad nors tų paskutinių ke£ių da
vatkų nebenustotume.

Paėmęs.

Redakcijos Atsakymai
• .■■..I— i . II III ■

, Artistui, Kansas City. — Ko
respondenciją turėjome trumš 
pinti. Paj ieškojimo negalime 
laikraštyj spausdinti tokioj for
moj, kaip jis parašytas. Ar tam
sta turi kuo savo kaltinimus 
prirodyti, jei dalykas nueitų teis
man ?

! TRUPINIAI J
Anglijoj apie 10,000 moterų 

atlieka įvairius darbus ant ge
ležinkelių.

Minnesotos valstijoje yra 
1,300 stale bankų (valstijos 
bankų). 

— II — l.l III

Watertown, Wis., statomas 
naujas Ligonbutis už 100,000 dol.

Leola Bin n iš Seattle, Wash., 
apvažiavo visas Suv. Valstija* 
automobiiium.

Kansas City, Kan. parduota 
1,000 tonų šieno del Anglijai 
kareivių.

St. Louis, Mo. miesto valdjįba 
paskyrė 3,000,000 dolerių M 
budavojimo naujų mokyklų^

Ponia Russell Sag 
del Syracuse universiteto 1
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Jaunuomenes Skyrius SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS‘■ll"

Pavasaris

jaunimo Dirvonai
Bešališkumas

Tulelis

Apžavai

Laimė

A. Bimbo

uos

i kordai...
i plakus, 
muzikos 

žiban- 
►amok- 
i, liko 
meilus

verčiami
nepa-

be j ones 
mečiui 
rolu.”

Pirm visko aš 
savo dievaitį, sa- 

mtrajį Sara- 
krūvoj. Jis

KO < 
mokykla ne C- 
laikomi paša

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
matini supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c,

ikubšta viso- 
imais ko 
. Vienu 
Ar netie-

ž m ones, kurie 
m jusi, apie tas

į muose pradėjau 
temyli.

“Dieve mano! 
pamačiau “jį 
vo išdidų genijų, 
satę ir Paganinį’ 
sėdėjo prie žalio stalelio. Ant 
savo kelių i is laike kūdikį ko-

vaiko 
čiojo,
rojį boba, ir senuke, ir pats “Pa
ganini” šypsojosi. Tai buvo nu
sišypsojimai laimingo tėvo ir 
patenkintos motinos ir bobutes.

butų 
supratęs tų 

jam nei mums ✓ 
popierų 

kartu drg. 
, kad prie

“Nuėjęs nuo estrados 
kėši išdidži 
rėdą m

pažinti jį. 
“dčlko” 
vienam 

Taip nuo- 
gyvenimas 

Neatsili- 
Ir ji prade- 

galvoti. Ji bando

State Bank of Chicago
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.

La Salle ir Washington gatvių kampas 
Priešais City Hali

Ii jį. Aš žinojau iš knygų, jogei 
visi'įžymus žmones laikosi nuo
šaliai

šio ir piktumo,...
“Na, o užbaigų tamsta, be a 

žinai. Prabėgus pus 
s apsivedįžiau su gene

rjzau namo.
i mane 
ir tave

ciau
gyvenimo klausimus 
da bruzdėjimas 
įkaistų jaunuomenė

kurie su 
sidėjo arba dar tebesusideda vi 
suomenėj. Jaunuomenės 
vės atitinka visuomenės 
veins 
nė, musų 

yviau

tokiomis mintimis stojo 
mokslo, kaip girios liūtas.
bvou mokykloje vienų savaitę, 
antrų; gali ant knygos užsigulęs 
per dienas naktis, kalbos nežino
damas 
nai

troškimus. Taigi 
liškiai matoma, iš 

s ne

Ji tai priartindavo,

Tečiau
nimo Dirvonus, tas vargiai ga
lės mums primesti “moksleivių 

dymų.” Ten perdėm raudo- 
siulu eina vienas dalykas

rodamas, yt kiaulė sukriokiau.
Senė nesulaukus mano atsaky 

mo tęsė tuoliaus.

Pradžia, kajip žinia, vi- 
Be nesusiprati- 
ieiti. Jaunimas

■h ulę, su galva 
kinis romanais ir-tv
• d nepaprasto aug 
žodžiu, pradžia aiški

jogei prie 
klausyti 
nes 
komis, vabaliukus 
žus sutvėrimus, — 
niet is nepastebėj t 
Įstatuose aiškiai pa 
gos” tikslas šelpti 
abiejų lyčių lietuvius mokslei

nuo š;o pasaulio mamas
r aš svajojau
e kų gali svajoti jauna

Čicn nėr to židriojo dangaus 
Balselio vyturio gaivaus, 
čion saulė kaitina karštai 
Lr durnai sklandžioje tirštai

viai, kurie priklauso prie pažan
giojo susivienijimo. Kiti gi na
riai, kurie mokės tam tikras 
duokles, skaitysis nariais-šelpė- 
jais.

Kas gali būti 
prantamesnio?

Visuomenė ir Moks 
leiviai.

as daiktas 
savo nuos 

nebūtų įvykę j

Saulė gaiviais spinduliais, 
Maloniais, jautriais ir šiltai 
Sukrusti kviečia jau visus 
Pradėti darbus užmestus.

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra 
STATE BANK of CHICAGO. Žmonės turi čia 
pasidėję viso $11,972,000, o banko resursai 

siekia daugiaus kaip $37,000,000.
Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad ban
kas turi:

Kada galėsiu aš sugrįžti, 
Savo kančias užsimiršti
Tau krašton, kuriam gimiau 
Ir kur laimingai aš vargau?
2. IV. 17. Šarūnas

Bet tas atsitinka Lietuve 
Mano gimtinėj vargingo 
Tenai taip nuo vėjų šiltų 
Pabunda gamta iš sapnų.

dėjo v 
tikrinau
įžymiųjų žmonių gyvenimų jam 
tinka. Mano artistas žiurėjo 
gyvenimai! su panieka 
damas susitaikinti 
niekingumu 
pane 
smingumui

susirasinejimas nu
mes išvažiavome iš 

tyčia išrinko 
vietų, užmiršta 

žmonių. Ji sakė, jogei 
reikia gyvęnti ra- 
Sveika tos išroka- 

Tečiau, man rodos, 
daronuvekonominiu iš

galėsiu pri- 
įvairių pakraipų žino- 

Gaila, kad pastebėjęs tara 
r kilus m a 
drg. Pasui 

dramblio 
kyta: “Ban

mergelė.
“Kartų aš nusprendžiu .para

šyti jam laiškų (žinoma su ne
tikra pavarde ir su prašymu už
rašyti ant konverto “iki parei
kalavimo“), baisiai “poetiškų” 

Jis atsakė, ir mudu pra- 
susirašinėti. Aš . persi- 

jogei aforizmas apie

bortinių jų darbų, o ] 
torišku.” Dabar juk 
garuoja kiti asmens ii 
skirtingas veikimas.

Dabar 
projekto

Jeigu drg. Pašulnietis 
atidžiai perskaitęs 
projektų, tai nei 
nereikėtų bereikaliųgai 
gadinti. Jau antru 
Pašulnietis tvirtina 
pašalpos galėsiu “prisitaisyti” ii 
atžagareiviškiausi elementai

Pinigų ant rankų ir bankose... $12,542,000
Užtikrintais bondais, greit paver
čiamais grynais pinigais ... $1,233,000

Duotų paskolų ant deramų už
statų ........................... $23,000,000

Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno do
lerio. Mokama 3 nuošimtis.
Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Nuosavybes
X

Išsivystimas
Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

Vaikas klikdamas žiop 
žiurėdamį į tai, ir sto

tiškus mokyklas ir priklausan
čius prie L. M. S. A., ypač tuos 
kurie jau pasižymėjo mokslo 
literatūros ar dailės srityse.”

Rodosi, aišku kai ant delno

Kiekvieno darbdavio neteisin
gas bei žiaurus žodis sukelia 
pagiežos ir neužsiganėdinimo 
dvasių, kas padaro tų patį dar
bų daug sunkesniu, negu jis iš- 
tikro yra. Ir tiktai 
šio supuvusio surėdymo 
sitenkinimu ir dvasios troškimu 
jieškoti ko nors tobulesnio ir 
augštesnio gyvenimo, draugai 
nutaria susitaupimis keletu cen
tų stoti į mokyklų. Jie gal daug 
sykių nutraukė duonos kąsnį 
nuo kasdieninio valgio, kad tik 
sutaupinus daugiau dolerių, ir

Mano smuikininkas 
tres repandu 
joj, kuris g 
ko, kušliau 
praminė “ 
“antruoju 
pastebėdavo jame kų lai

Kregždutės po orų sklandi 
Musytės jau gaudyt baudi 
Ir garnys tenai ant slogi 
Barškina snapu ištolo.

jis lai- 
Kiek sykių, žiu- 

į jo užsimųsčiusį pro Pi
jai vo jau apie jo intimį 

gyvenimų, apie 
su juo d ra u.

nu 
nereikia skubinties su leisimu 
nei
Kada nekurie jaunuoliai bandė 
knisties moksleivių skalbiu itio- 
se, mes pasakėme, jogei tie skal
biniai priklauso ne dabartiniams 
moksleiviams ir lodei ten ras
tas dėmes negalima primesti 
šiandieniniai moksleivijai. Ar
gi čia

Apskritai imant 
me ir norime, ka

Įtinti proto 
dabar jau ; 
kokių elementų musų (noi 
visa) moksleivija susideda 
su tokiais siekiais apleido visuo
menę ir nuėjo mok y ties.

Dabar pažiūrėkime j mokslei
vių gyvenimų, kuomet jau jie 
mokykloje. Paprastai mokslei-

’ — kokis ta 
fa senė a įsikišu 
• mane aplankys 

► laiko aš bėgu 
’ bijau jos ištolo 

s minute arlin ir artii 
ęs slenki#
mane ji aplankys...

kalbi? Pavy
das”? Ai, ai, ai! Ar tamstai ne 
sarmata! Ar užmiršai mudvie
jų sutartį, sulig kurios prie pir
mo paminėjimo meilės tarp 
mudviejų turės kilti karė?

“Tečiau... paimk kačergų ir 
pamaišyk pečiuj anglis... Te
čiau, jeigu jau ant to eina, ta j 
aš papasakosiu tragikomiškų is
torijų mano pirmosios meilės. 
Tik duok iškalno žodį, kad ne
sijuoksi... Man butų nešina

ma 
menes 
suomene ir slenka. Šiuo mo
mentu gyvenimas virte verda. 
Kiekviena diena iškelia naujų 
klausimų.< Kad tinkamai išri- 
šus juos, reikalinga s 
nimų. Reikalinga 
Klausimai “kodėl” ir 
neduoda ramybės nei 
mųstančiam žmogui, 
latos besikuičiantis 
sujudino visuomenę 
ko ir jaunuomenė, 
da rimčiau 
rišti gilesnius, svarbesnius klau
simus. Suprantamas daiktas 
tas bendras pakilimas ūpo už
gavo ir, moksleivius. Žmonii; 
gyvenime yra tokių momentų 
kada tam tikri nuotikiai elektri
zuoja visus.

Pažangieji moksleiviai nutari 
veikti sykiu su pažangiuoju jau
nimu 
suomei sunki 
mų sunku a 
nepažįsta moksleivių, mokslei
viai jaunimo. O nesdprantamas 
dalykas visada atrodo kitokiu, 
negu jis ištikrųjų yra.

Kai-kuric moksleivių užreiš- 
kė, jogei, veikdami sykiu su 
jaunimu, jie taipgi neužmirš ir 
savų reikalų. Kas turi šiokį to
kių nuovokų apie moksleivių 
gyvenimų, tas gerai supranta, 
jogei pas moksleivius yra daug 
savo reikalų. Tuos reikalus jie 
ir privalo gvildenti. Juk joki 
filosofija negali darodyti 
žmogus pirm visko turi rupin- 
ties kito reikalais, o paskui tik 
savo. Ncsųmoninga ir neišmin
tinga reikalauti to. Sakmėmis •» 
lakštingalo juk negalima mai
tinti. Bet gvildenant, taip sa
kant, savo reikalus, moksleiviai «• 
noroms-nenoroms turės paliesti 
ir visuomeninius klausimus. 
Žmogus vienas be kito negali 
apsieiti. O jeigu tarp žmonių 
yra susinėsimai, tai jce turi iš
sireikšti tam tikruose santykiuo
se. Apie tuos santykius moks
leiviai ir turės kalbėti (jie jau 
ir kalba).

Taigi iš augščiau pasakyto 
pačios savaimi išteka išvados: 
1. įtemptas atsinešamas taip 
jaunimo ir moksleivių pranyks 
tik tuosyk, kada vieni kitus pa
sistengs aįsakančiai paginti. 2. 
Nereikia bijotids, kad mokslei-

liu savo vaiko lupas ir nosį 
“Urna, lyg traukiamas 

žvilgsniu, muzikantas 
galvų. Aš mačiau 
veidas paraudo ir 
tink ty via i išsitiesė, 
vus motinai vaikų, 
ko toliau 
menu... a 
ti ir bėgti

Turiu triūsų aš lyg vergo 
Vieton paukštelių čiulbančių 
Klausau rateliu ūžiančiu.

sro- 
ititinka visuomenės sro- 

Tiktai' būdama jautres- 
jaunuomenė karš- 

kilČiau atliepia 
Praside- 

visuomenėj,

> melai 
Tuomet moksleivis 

i išmoko per metus 
visai mažai.

gražių dienų už- 
pasižiūrėti į 

dar pinigų 
as butų sus-

zmonių 
Jisai parašė tikrų 

erikų moters širdies jau- 
kuri įstengė supra- 

Nėra reikalo ir aiškinti, 
kad ta jausminga širdis priklau
sė pian.

“Vasara c
truko, nes 
miesto. Mam 
labai ne 
Dievo ir 
man butiinai 
inioj vieloj, 
vinių... 
tai būvi 
rokavimu.

, “Mes įsigijonie kasdienjnį sve
čių, ypatoj 40 metų nevedusio 
generolo. Jis buvo labai žingei
dus ir meilus; man nepatikdavo 
tik viena jo silpnyb
daug vartojo dažų plaukams ir 
antakiams.

“Generolas atveždavo man 
gėlių ir saldainių. Manau ne 
kartų davė man suprasti, jogei 
generolas puikiausi partija mer
ginai, kuri neturi pasogos.

Kada generolas vadindavo sa
ve seniu, tai močiutė energin
gai protestuodavo.

“Bet mano širdis buvo užke
rėta tuo artistu. “Jeigu ne jis, 
tai niekas daugiau!” — nuspren
džiau aš su tokiu pasiryžimu, 
kokį daro romanuose 17 metų 
merginos. Ir, galin 
aš bučiau išpildžiusi 
prendį, jeigu 
vienas nemalonus atsitikimas.

“Kartų mes grįžome iš miško 
trjse: aš, mama ir musų ge
nerolas. Aš atsilikau. Jie ne
pastebėjo, nes buvo užimti iš
rišimu tokio svarbaus klausimo, 
kaip: kokioj giminystėj buvo 
generolo pusseserė su mamos 
žentu.

“Kuom t aš ėjau prošalį vie
no vasarnamio, kuris buvo pas
kendęs medžiuose, aš nugirdau 
pažįstamų balsų. Jis sujudino 
mane. Mano žingeidumas bu
vo taip didelis, kad aš (nors 
mano šųžinė ir protestavo prieš 
tai) sustojau ir pasislėpusi kru- 

klausyties ir

buvo 
uigštesnėj draugi- 

odžiai puolei ant vis- 
ja, nepaprasta. Jį 

mtruoju Paganini.” ir 
Sarasatc.” Moters 

ve h i i š-

baisus žodis.
siais dantims

N (irs nuo 
nuo “laimės“

-Taip tu j iešką i laimės. Bet 
kam tau jų jieškoti? Aš pas 
kiekvienų ateinu ne jieškonia ir 
nemeli’žiama. Matai čia ant to 
mažo žemės lopelio tūkstančiai 
gyvena laimę suradę 
kie j:e yra laimingi 
ant jųjų spjaudyk 
liek

kių 3 — 4 mėnesių. “ Prieš jį 
stovėjo murzina stora boba. 
Dar ketvertą* vaikų sukinėjosi 
čia patį. Paveikslų dapildė ki
tos djvi moteris, kurios sėdėjo 
prie staliuko: viena šerta bobutė 
kokių 80 melų, o kita kuprota 
moteris su smaila nosia, savo iš
vaizda labai panaši į mano “Pa-

tai Vėl atitraukdavo stiklinę ųuo

negali suprasti, kas te- 
yra parašyta; žodyno nega

li padėti iš rankų, ir tie pirmuti
niai ledai nevienų iš moksleivių 
nuvijo atgal j dirbtuvę ir atėmė 
energijos žengti toliau. Bet, 
kurie sulaužė tuos ledus ir pasi
liko mokykloje nutarė eiei pi
rmyn prie savo idealų. Pailsėti, 
bei pakvėpuoti tyru oru nėra 
kada, nes mat nori viskų sykiu 
išmokti ir su tais keliais šimte
liais

viai nepradėtų gvildenti savo rei
kalus. Visapusiškai begvilden- 
dami savo reikalus, jie turės pa
judinti visuomeninius ir jauni
mo klausimus.

Tatai mus ir verčia nuolatos 
įsimaišyti į moksleivių ir jauni
mo kZvirčius. Mums norisi bū
ti bešališkais ir sakyti lai, kas 
yra ištikrųjų. /Ant-kiek tai pa^ 
siseka, —- ne mums spręsti.

moksl 
dažnai pasitaiko, k: 
vis sėdi įsmeigęs a] 
ir taip kietai mušto, kad kelios 
valandos pavirstu penkiomis mi
nulėmis, ir tik tuomet atsitrau
kia, kuomet dvasios pradeda ne- 
atgauli ir širdį pradeda “kunku
liuoti.” Tuomet pravėręs kamba
rio duris pritraukia plaučius ty
ro oro ir vėl prie darbo. Ir taip 
savaitė po savaitei laikas slenka, 
dar lik jam rodosi, kad pradeda 
mokinties, o metai laiko jau 
praslinko 
pasižiūri
— suranda, kad 
Kaip štai viena 
ėjo jam mintis 
“kišenių” ar daug 
turi. Rodosi, kad t 
paudęs jį geležinėmis rankomis, 
kuomet pamato; kad paskutinio 
šimtelio nors tik pusė liko; “ne
ilgiau užteks, kaip vienam ber- 
tainiui**, sušunka moksleivis.

(taug jis

Su mažiau, dabartiniu laiku, 
kuomet viskas taip brangu, jo
kiu budu, negalima apseiti. 
Bet mokinys nusprendė būti tris 
melus ir iš tų šešių šimtų dole
rių pragyventi. Taigi dabar, 
draugai, žiūrėkime, koks jo gy
venimas ir kaip jis maitinas ir 
apsirengia. Eina į valgyklų, ku
ri yra pigesnė, neatkreipdamas 
atidžios į tai, kokį valgį gaus, bi
le tik vienu doleriu butų pigiau. 
Drabužiai nuplišo, kuriuos tu
rėjo, o nusipirkti nėra iš ko - 
nupirksi drabužius važiuok iš 
mokyklos. Ir štai musų moks
leiviai, kuomet eina gatve, lai 
susiima švarko skvernus, kad 
vėjas negalėtų atmesti, nes žmo
nės (svetimtaučiai) pamatys, 
kad vidus drabužio griaustinio 
sudaužytas, ir lik “pamušalo”, 
kur nekur dar šmotukai prili
pę prie drabužio, kaip “vambž- 
džių” guštos. Čia mes suranda
me neapsakomų skurdų iš ma
teriališko atžvilgio, bet dabar 
paimkime iš mokinimosi pusės, 
tai man rodosi surasime dar kų 
nors svarbesnį.

Kiekvienas moksleivis, įstoda- 
mas į mokyklų jnanė, kad per 
metus ar dvejus, jis užbaigia vi
sus mokslus. Jam rodėsi, kad 
jo gabumas neapsakomas ir mo-

savaimi šešius šimtus dolerių 
(bet daugumui užtenka trijų ir 
keįurių). Išlaidos per metus, 
jįau jeigu labai kietai gyvensi, 
ppsidarys trys šimtai dolerių. Dar sykį pasižiurėjo

išmoko per tuos dvejus arba tre
jus metus; o gi nelaimė, suran
da, kad dar nei liek neišmoko, 
jog butų galima imti 8]>ecialę 
mokslo šakų — reiškia, dar pri
sirengimo mokyklos neužbaigė: 
Jau nekalbu apie tuos, kurie, 
pritrukę pinigų, turi apleisti mo
kyklų neišbuvę metų arba dvie
jų). “Ir kas dabar reikia dary
li?'* Klausia pats savęs moks
leivis. Ir lik vienintelis atsaky
mas esti: grįžti vėl pinigų kal
ti. Ir štai vėl jam stojasi prieš 
akis visas skurdus gyvenimas. 
Pinigų jau nėra nei cento. Dra
bužiai nuplišo; begalinis mokini- 
mųsi sunaikino fiziškas jiegas; 
siekiai liko neatsiekti; ir vėt 
reikia pradėti naujų gyveninių. 
Juk jis tikėjosi išmokti daug; 
jog jis niaųė,J<iuL,_UŽgaųčjyjQSu. 
savo dvasios troškimus; jog jis 
svajojo, kad su tais keliais šim
teliais, galės palengvinti savo 
gyvenimo aplinkybes ir sykiu at
nešti milžiniškų naudų visuo
menei. Bet dabar kas liko: 
jaunystes dienai užbaigė moky
kloje, nematydamas skaisčios 
saulės, nei jokių gyvenimo lin
ksmybių; iš mokslo dar negali 
pelnyti duonos; tokiu bildu, 
moksleivis nuleido galvų, perli
pęs mokyklos 
kaip skurdo 
Dar musų gerbiama

ori tu 
nori ošaras 

jiems vis liek pat. Jie ly- 
iš (avęs šaiposi...
Aš esu laimė. Aš. kiekvie

nų aplankau ir į savo gyvenimo 
namelį persivedu. Lauk... Ir 
tave aplankysiu...

Susą

mano 
pasuko 

tik, kaip jo 
rankos ins- 
kad perda- 
Kas atsili- 

nežinau, nebepa-

As vis poškoj;
' , I

negalėjau surasti 
^slėpėsi...

Aš tankiai žiūrėdavau į tam
sų dangų, į žibančias žvaigždu
tes. Ir man rodėsi, kad tik tarp 
tų mažų kūnų laimė gyvena, gi 
.daugiau niekur ji nepasirodo. 
Bet gal gi ir kur kitur ji nepasi
rodo. Bet gal ii ir kur kitur 
yra? Gal ji plauko po orų, 
drauge su mažais paukšteliais? 
— Abejojau.

Vakare, temstant nuėjau ant 
nejaukių kapinių, kurios buvo 
mažais medeliais apsodintos ir 
tūkstančiais įvairių akmenų ap
statytos.

Koki tada mintis mano gal
voje buvo, — dabar nebeatme
nu. Tik tiek žinau,* kad nepap
rasta baimė ėmė.

Vaikeli! Girdėjau, tu laimės 
jieškai? — nuo tolo manęs už
klausė baisios senės paveikslas.

Jis taip baisiai mano vaidentu- 
vėn įlindo, kad ir dabar dar tc- 

i įsikišusius 
dantis ir išdžiuvusius kaulus.

slenkstį ir vėl
- skursta, 

visuomenė 
rodydama. 

“O”, sako, “praleido pinigus, iš
buvo bent kelius metus mokyk
loje, ir ar ne juokai — vėl su
grįžo pas mus sykiu dirbti.”

Visuomenė daro didelę klaidų, 
reikalaudama iš moksleivių ak
tyvi ško darbo, manydama* kadi 
ypata įstojus į mokyklų ir pabu
vus metus laiko dievas žino kų 
išmoko, ir kad moksleivis ga
li parašyti geriausius straips
nius, jeigu tik norėtų. Atmin
kime, draugai, kad mokslas ne
galima paimti taip greitai, kaip 
mums atrodo. Per vienus arba 
dvejus melus dar tik mokinys

‘ kaip Inu- 
bet mo

ji era gavo, 
neapsako

mai daug laiko ir spėkų. Iš ant
ros pusės, atminkime, jogei mo

li neturi tiek laiko, kad 
paaukauti valandas ]ai- 
rašvmo. Jog .jie jstojO į 

verčiami arba už- 
inių ypatų, kaip 

Lietuvos moksleiviai, be< pradė
jo mokinties iš savo valios, ir 
nori išnaudoti kiekvienų sekun
da mokinimuisi. Nes už kiek- t-
viena valandų yra užmokėta 
kruvinais centais, o užmokesnio 
iš niekur negauna. O juk pa
rašyti kas hoi's naudingo reikia 
pašvęsti kelias valandas laiko. 
Taipgi daugumas moksleivių 
dirba už valgį, klesas pasiėmęs 
turi prirengti lekcijas, mokyto
jui nepasakysi, kad rašiau kų 
nors, ir todėl neprirėngiau lekci
jų toliaūs dar ir panerto lėhio-

Drg. Pašulnietis įtaria mus 
kokiomis lai ypatingomis sim
patijomis link moksleivių. Esu 
kiekvienas moksleivių žingsnis 
yra pateisinamas.

kas akyliai sekė Jau-

“I s tori jos pradžia 
man tiška. Įsivaizdink 
lių, salė, užlieta elektros šviesa, 
eilės pusnuogių moterų ir tiek 
jau gražiais frakais apsirėdžiu
sių vjtu. Ir štai ant estrados, 
papuoštos gėlėmis, pasirodo 
“jis.“ Ilgi juodi plaukai dengia 
pečius, juodos akįs žiba kokia 
tai nenaturale šviesa ir šaltai 
žiuri pirmyn, jis savo gražia 
ranka nušluosto smuikų. Tyla... 
ned rusus preliudą jos 
širdis, tarytum, sustoj 
kada pasigirsta pirmi 
garsai. Nėra daugiau nei 
čios salės, nei matušė> p 
siu, nei išdidžių kaimynų 
tik muzikos garsai, b ki ? : 
ir žavėjantįs ir ugninėj ai

* Toliau įsivaizdink sau na- 
ivę, kų tik pradėjusią lankyli 
S'a tiškus balius met gaili-sių

st y Ii ir kaip mok in tie 
kslo dar visai nei 
Mokslas reikalą u ia

mas!
mes norėjo- 

jaunimas

riant, kokie visuomenės shiogs- 
niai, loki ir jaunuomenė. Kada 
aprimsta visuomenėj bruzdėji
mas, pasitraukia iš darbo lauko 
ir jaunuomenė. Jos darbai 
smulkėja.

Vadinasi, jaunuomenė, budia- 
mekas daugiau, kaip visuo- 

itžala, sykiu su tuja vi- 
slerika

Nejaugi lamstai dar neįgri- 
so iki šiol lįsti prie manęs su vie
nu ir tuo pačiu klausimu?... O 
dar vadiniesi mano ištikimu 
draugu,.. Ar-gi ištikimi drau
gai esti tokie storažieviai, kad 
klausti moters, 
io? Ka tamsia

Vyturėlis jau atskrido
Kuolinksmiausiai sau pragido;
Medžiai skleidžias, pumpuruoja 
Tarp pievų gėlės kyšuoja.
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ja; parašęs rašinį dar pasiųsk. 
Už krasos ženklelius reikia “de- 
šiiųtukas” užmokėti, o mokslei
vis kitą sykį už penkius centus 
pirštą atiduoti nuplauti (Gal 
draugai sakysite, kad už popierį 
ir už krasos ženklelius redakci
jos su mielu noru apmoka.

ti, kiek sykių redakcijos tai pa 
.darė. O-gi iriekiu 
kiais nenori duoti 
atsakymo, nes mat du centai tu
šuoja). Nekuria ms draugams 
gal atrodys labai keista, bet man 
teko girdėti iš daugelio moks
leivių: kad, esu pa rašyk rašinį, 
negana kad aukauji savo bran
ginusį laikų, atsitraukdamas nuo 
mokslo, bet dar ir už persiunti
mą turi užmokėti. Tas jau bus 
aišku visuomenei, kaip mokslei
viai taupina centus būdami mo
kykloje. Žinoma, atsiranda 
daug tokių, kurie į dešimtukus 
neatkreipia atidžios, bet tokie 
negali pasilikti ant ilgiau moky
kloje; išsisemia aukso šaltiniai ir 
greitu laiku turi apleisti mokyk
lą. Tiktai tobulas kontroliavi
mas gyvenimo aplinkybių užlai
ko moksleivį mokykloje. Tik
tai pergalėjimas pats savęs ir 
užmiršimas gyvenimo linksmy
bių pagelbsti moksleivius atsiek-

bu; jo vaitojimas virsta šauk
smu; ir lazda, ant kurios jis 
pirmas pasiremdavo, virto į ra- 
j airišką lazdelę jo rankoje.

Bet atgimimas nereiškia vien 
tik eposbų ar periodų istorijoje. 
Tas reiškia (langiaus kaip datų 
ir judėjimų. Atgimimas yra 
protiška pastovą ir metodą. Tai 
yra atbudimo žinia. Tai yra

prakeikimu prieš 
i. Ūkininkui, su

rasti užsiimanti žemdirbyste, y- 
ra . persekiojami ir užmušami. 
Kas atsitiktų? Aš sakau, kad at
siliktų? Tolinus da leiskime,

gijos ir skurdo, Kas, beabejonės 
turėtų, ištikti, — atsirastų kok 
sai vienas drąsusus ūkininkas

tiesa, kad atžagareivis 
priklausyti prie “Bangos 
les reikalauti pašalpos.

projekto pašalpa bus skiriama 
tik L. M. A. S. nariams. Tas su
sivienijimas esąs pažangus, nes 
esu du trečdalių narių socialis-
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ku gerbiamai visuomenei pačiai 
spręsti, ar jos reikalavimai nuo 
moksleivių yra pamatuojami ir 
ar jie pilnai atsako teisingumui? 
Ir ar tie visi visuomenės reikala- 

špildyti musų

cial visuomenė manys, kad aš 
noriu išteisinti moksleivius ir 
sakyti, kad jie negali prisidėti 
prie apšvietus darbo. Visai aš 
nemanau to daryti, nes pripažį
stu, kad nieko gamtoje nėra už
baigto arba tobulo, nes tokiu 
budu nebūtų 
rėdamas pas
priusvisuomenę. teisindamas 
moksleivius, aš nupiešiu ir mok
sleivių nedateklius bei blogąsias 
puses, kas, manau, pagelbės mo
ksleiviams atkreipti daugiau ati
džios i abelna gerbus i visos dar-

Atgimimas
Mes ir vėl apvaikscu 

prakilnų Renaissance, 
lai butų reikalinga a i ši 
publikai, kad francuzišl 
Renaissance reiškia atgimimų 
Po Atbenų ir Romos, dviejų se 
novės civilizacijos centrų nupuo 
liinui, (langiaus kaip lakstant 
metų Europa paliko tamsume 
Tada pasaulis ir vėl pradėjo pa 
mažu keltis iš los tamsumos ii 
gimė dabartiniai laika i. G imi 
mas musų pasaulio ir yščių tam 
sumas vra Atgimimas.

psvęsta per musų draugijų, viena 
iš linksmaiusių taip lygiai ir iš
didžiausių kalendorių je. Ket
virtų birželio apvaikščioja Aps-

lumbo Diena atmena alradinu 
naujo kantinento; bet tie yra til 
maži smulkmenas sulyginus si 
Atgimimu, kas pagelbėjo suras 
ti mus pačius. Lobaus, ketvir 
ta birželio Amerikoje ir keturio 
likta birželio Erancijoj apvaik 
ščioja atsitikimus, kurie gal nie

mimo laikai.
Ten po atgimimui atsirado 

nauja žmonija. Tai buvo lyg 
kad ubagas arba vergas, apreng
tas skuduriais ir pančiais, kuris 
staiga pamatė, kad jis yra iš ka
rališko kraujo, ir kad galybė ir 
garbė, aprašyta karaliams ir die
vams, priklausė jam. Ši mintis 
padarė iš vergo visai kitokį žmo
gų. Jo pančiai perlūžo; jo sku
durinė sermėga virto auleso ra

jaunesi esųs lygiu gyvenimo už
duočiai, jei tu jautiesi esųs jau- *nu, nežiūrint ant amžiaus ir 
globos ir jei tu jautiesi ištiki
mu, nepaisant ant jokių kliūčių 
ir sunkumų, tuomet tu esi dau
ginus kaip veiksnys; taip, tu esi 
atgimimas!

Pažiūrėkime ar mes negalėtu
me padaryti šitų puikų žodį aiš
kesniu. Atgimimas gratai mo
teris ar vyras, kuris gali sakyti 
— aš. Kad drįsti sakyti aš, mes 
turime turėti savo užsitikėjimų. 
Pavelykite man paaiškinti: 
Gamta suteikia gyvūnui tiek 
smagenų, kad tas žinotų kokius 
raumenis vartoti, idant galėtų 
atlikti jo kūno funkcijas — tai 
yra, nė dauginus nė mažiaus 
smegenų kaip lik vadovauti ir 
valdyti jo kūnų. Bet laikui bė
gant pas mus atsiranda dau
ginus sniegenų negu mums yra 
reikalinga tuolaikiniam valdy
mui kūno. Ir iš to kapitalo ar 
paviršiaus yra gimus civilizaci
ja. Tas, kuris gali sakyti aš pro-

vaikščiojamas, kaip yra apvaik
ščiojamas išgany tojaus. Tas 
kuris sako, aš protauju, aš no
riu, sutvėrė naujų pasaulį. Ka
da jis ateina jis atsineša su sa
vim atgimimų.

įtaikė periodo istorijoje, žipo- 
ma kaipo Tamsos Gadyne, nei 
vieno žmogaus nebuvo galima 
surasti, kuris butų galėjęs saky
ti aš.' Tuomet individualus dar 
nebuvo subrendęs. Tuose lai
kuose žmogus buvo užkrautas 
karalių ir kunigų, dievais, ku
rių buvo pilnas dangus ir žemė.

nigijųs tuo liksiu, kad pavergti 
vargdienį žmogelį. Vienas bu- 

tuomet žmogui, 
venti toje gady

nėje Europoje, lai jo paties su
silaikymas. Jo viela pasaulyje 
buvo panaši žmogui, kuris galė
jo dalyvauti perstatyme, į kurį 
jis buvo visai nekviestas ir ka- 

■s jam visai nebuvo 
Bet kaip ten nebūtų, 
įlįsti į tokį perstaty- 
ra, ir tokiose tik ap-ma ar t v

linkybėi
statymų tamsiųjų amžių
met jis pats neužėmė jokios ro
lės ir neg
girdimas

nuo ka 
nuo ku 

tuomet biivc 
kaii) tik atbal

uejo būti matomas nei 
tų, kurie tų perstatymų 

lošė. Tas pers ta to nežymaus
žmogaus rolę laike tikėjimo ga- 
dvnės, kuomet scena buvo die- 
vų rankose. Tuomet 
vien tik žiurėjo į ateitį 
ko neturėjo nuosavo, 
skolino savo politikas 
raliaus, o savo 
nigo. Žmogus 
niekas daugiau
sis, kopija, arba dar geriau, u- 
bagas dvasioj. Paskui atėjo tas 
indomus atsikėlimas iš miego, 
kų mes vadiname atgimimu; ir 
lyg per kokia raganystę, ubagas, 
kurio gyvenimas priklausė nuo 
sudžiovusios duonos kąsnio, pa
liko proto milionierium — sko
lintojas dievams iš savo pervir
šio. štai kų atgimimas suteikė 
žmogui. Jam davė tiek galybes,

lis; si yra mano religija; sios y- 
ra mano politikos; tas yra — a$.

Bet kai išaiškinti tuksiančio 
metų naktį, kuri pirm lakavo at
gimimų? Aš manau, kad aš ne
galėčiau atsakyti į tų klausimų 
keliais žodžiais. Kaipo viešpa
tystė, musų didžiausia turtas pa
eina iš žemės, ar-gi ne? Musų 
kviečių ir rugių laikai aprūpi
na mus kasdienine duona. Da- 
kiskime dabar, kad išdirbimas 
žemės nuo šio laiko yra uždrau
stas ir užsiėmimas žemdirbys-

sodinti sėklas. Puikus įvairus ža- 
liuinynai aptraukia veidų rudos 
žemės; oras atgauna savo puikų 
kvapsnį; ir auksiniai vaisiai ke
kėse kišo į saulę per trušius la
pus. Jo pa vyzdys tampa už
krečiamu. Kiti ūkininkai taip 
jau pradeda išdirbinėti savo 
daržus. Daržai virsta ukėmis; 
ūkės išsiplėtoja į tolimus pla
čius laukus, ir visa žemė 
niuoja rugiais, kviečia 
tais įvairiais vaisiais 
viskas yra atgimimu.

Viduriniuose amžiuose 
gija darė su protu tai, kų daro 
nekutios klaidingai vedamos 
valstijos su žeme; kitaip sakant, 
jei mes galime dalcisti lokių ap
linkybę, kurioje išdirbimas že
mes tampa prasikaltimu, kultu-

uždraustas vaisius bažnyčios, 
kaipo d'idžiausis prasikaltimas. 
Vyrai, apsiginklavę su ugnim ir 
kardais, ėjo naikinti protaujantį, 
o jo raštus paaukavo liepsnoms. 
Gerai, ir kas atsitiko tuomet? 
Tūkstantis metų pasaulio gyvy
bė buvo panaikinta 
buvo užgintas vaisius
lė tuomet buvo idealu. Pur 

irbė buvo duodama 
Skurdas buvo pal 
nes 
kaip tas nelaisvis, kuris niekad 
gyvenime nebuvo liuosas. Tada 
ten buvo naktis. Graikų žibu- 
ris, kuris buvo apšvielęs pasau
li sušildęs smegenis, išduodan-

Mokslas

cius vaisius, uzgęso visiškai. 
Ligos pasekė tamsumų. Ketu
rioliktame šimtmetyje juodasis
maras bėgyje sesių metų nusi
nešė su savim dvidešimts m i Ii-

* »

onų žmonių.' Ligos ir tamsa nu
traukė protų nuo sosto. Pasau
lis buvo tuomet pavirtęs į pa
siutusio žmogaus lagerį. Kiek
vienas žmogus tuomet buvo 
užslėgtas su [iragaro baime. 
°ragaro žėrėjimas buvo kiekvie- 
lo akyse; jo dirva ant visko, kas 

žydėjo. Nei prekyba, nei mok
slas, nei daina neužinleresavo 
nei vieno. Nei vienas tuomet 
žmogus nejautė nei alkio ai’ 
troškinio, ir šitas praradimas 
protiško apetito buvo tikru pra
nešėju ateinančio ištvirkimo. 
Pasaulis tuomet nužengė laips
niu žemiau, negu pirma buvo 
pasiekta.

Drauge, bereikalo 
teisini.

“Jaun. Skyr.” nekuriu bend
radarbiai iienusilenkė prieš mo
ksleivius už jų prisidėjimų prie 
“Jaun. Skyr.” bet atpenč atsira
do tokių, kurie išdrįso pakriti
kuoti moksleivius (lik ne visus) 
už jų nepastovumų ir už gau
dymų dolerių, nepaisant, kad ir 
iš darbininkams kenksmingos 
klesos. Musų “J. S.” vedėjas 
drg. K. A. per Jaunimo Dirvo
nus kad glosto, tai glosto moks
leivius nelyginant mažus kūdi
kius, kurie pats nepajiegtų at
sigint. Kų ne moksleivis jau
nuolis pasako moksleiviui jau
nuoliui, lai drg. K. A. darosi ne
suprantama, o jeigu moksleiviai 
iki šiol dar nėra pasakę kokiu 
tikslu prisidėjo prie “Jaun. Sk.” 
(tiesų, man berašant šį straip
snelį pa teini jau drg. A. Bimbos 
straipsnį “Visuomenė ir moks
leiviai”; ten prasitarta, kad jie

tarnaudami socializmo 
Tik neaišku, ar mok- 

tarnaus tarptautinio so- 
idealams, ar valstįji-

S. P.) ir ar tarptautinių 
vaduoda-

menę 
idealams 
sleiviai 
cializmo 
nio
socialistų principais 
nries eis į liaudį.

tų projekto šis pasakymas. Juk
•Z \

“Bangos” nariu gali būti kiek
vienas pilnametis ' žmogus.” 
Matote, kad įstatų projekte 
pabriežta, kad* “Bangos”

nėra 
nariu 

nariai.

minėtojo susivienijimo. Todėl, 
ar pagal įstatus pasielgtų “Ban
ga”, neduodama pašalpos tiems 
nariams, kurie neprigulėtų prie 
susivienijimo. O prigi 
kas. negalėtų priversti, 
laužymas konstitucijos

Leiskime, jeigu ir butų pa- 
briežta, kad prigulėti prie “Ban
gos” gali tik susivienijimo na
riai, tai ir tuosyk pašalpa galėtų 
pasinaudoti visokios pakraipos 
moksleiviais, nes į susivienijimą

mental
neapgalvotai sustatytas 
gos” įstatų projekt 
tosi, j 
tveria

me

matome, kaip 
Ban- 

Man ma
gu moksleiviai, kurie
Bangos” draugijų, jau- 
i socialistai, tad ir jų

Laimutei

te, atleisti man už šių pastabų. 
Aš norėčiau jūsų paklausti, ar 
gražu yra pasisavinti svetimas 
eiles ir, pasirašius savo vardų, 
leisti jus į laikraštį. Aš mačiau 
daug eilių visai ne jūsų rašytų. 
Gaila tik, kad neatsimenu tik
rųjų autorių pavardes 
kurie gali netikėti, bet štai fak 
tas. Prieš valykąs “Jaun. S.’ 
tilpo eilės “Sulaukę Velykų.’ 
Po jomis pasirašo Laimutė 
Tikrenybėj eilės yra paimtos ii 
Jovaro “Amžinos Dienos.” Ten

Apskritai imanti Laimutė 
mėgsta 
sai, lai 
timų autorių

Negražu ta
Saulute

lurgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Bill. 23, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery
Extra First ...............
First ...........................
Seconds .....................

Ladles
Oleo margarinas

Stalui ..........
Kepimui ....

Kiaušiniai:—

Paprastieji first 
Maišyti ..............
Check ...............
Purviįnikai ....

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

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui .. 

Vištos ...................
Viščiukai *...............
Antis................. ..
Žąsįs ......................... .

Paukščiai, išdarinėti 
Kalakutai (svarui) 
Vištos ....................
Antįs.........................
žasjs .......................

Veršiena:—

50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų ” 
90—*100 svarų ” . 
150—145 sv.; kauk

Jautiena NoJ
Ribs, (svarui) .22 
Loins .27
Rounds .16
Chucks .15
Plates .13

Bulvės, bušelis.............
Saldžiosios, gurbas

Daržovės:-—
Barščiai, statinė .Į..

No.2

22%

15%—
16 %—
17 %—

12%

No.3

16%
17%
18%. I

2,80—3.15
2.00—2.75

Salierai, pintinė
4.50— 41.50
4.00—4.50
1.50— 2.50

Agurkai, dėžė ... .< 
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė .. 
Špinatai, statinė ... 
Toniėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statinė ... 
Morkos, statįnė ....

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

Cukrus,, už 100 sv.:—
Standard, maltas .7... 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ....

MILTAI

Vasarių kviečių:— 
Special Brand .. 
Patents ..........
Straights ............
First Clears .... 
Prastosios rųšics

Žiemkenčių kviečių 
Patents ...........
Standard............
First Clears .... 
Second Clears ..

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

9.90
8.85
8.75

... 13.30
... 11.90

. ... 11.70
... 10.90
7.50—8.00

.......... 12.70

.......... 12.50 
10.50—10.90 
. 8.50—9.00

10.60
9.70

Gyvulių turgus

17,000 
2.000 

44,000 
17,000

12.25—13.50
9.90—11.35

11.00—12.85
. 7.50—9.50
8.00—10.75
7.00—10.25
8.00—10.00

16.00
16.00
15.90
14.25

CHICAGO, bal. 23. Gyvulių alga 
benta šiaip:

Galvijų .......................
Veršių .........................
Kiaulių .......................
Avių .............................
Paduodamos kainos:

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

Kiaulės:—
Sunkios (250-400 sv.) 15.75
Vidut. 200-250 ........... 15.70.
Lengvesnės
Paršai, geri

Avjs:—
Mitules ............  12.00—
Senės, geros ...............11.50—
Avinai, geri .............. .' 11.00—
Erai.............................. v 14.50-

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 23 j sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:

13.80
12.75
12.50
16.00

Galvijų Kiaulių Avių 
10,000 " " 

. 3,100 
. 2.500 

. 3.000 
. 2.500 
. 3,000 
. 1.600 
. 3,000 

JAVAI 
Komai .......................
Kviečiai .......................
Rugiai ...........................
Miežiai .......................
Avižos .........................

ŠIENAS 
Motiejukų, eriausias 
Motiejukų No 1 .... 
Motiejukų No 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas .. 
Dobilų suli 
Prerėjų, 
Packing 

šiaudai, ruginiai 
Kvietimai ... 
Avižiniai....

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

11,000 
6,00(1 

12.500 
7.500 
3.500 
4,500 
5,500 

10,000

ženklas Bankos Saugumo 
Chicago Clearing House

prie Chi- 
po jos at- 
nuo laika 

Clearing House 
ištiria savo

Bankos priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykj j metus 
revizoriai nuodugniai

0 rr bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi- 
i o-—i o() i s’ Paisai -vra suskaitomi, notos, bon- 
l.Jo—1.9.) I (Jai, mortgage) ir kitos apsaugos per- 

i-i)9 žiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodytai 
Abejotina tvarka arba atsargumas* 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo (bearing House Icisiq, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but (Hearing House na
riais.

'rhe Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesuban- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti* 

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmis ir išduoda penkias pilnas 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiu- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bank.dje yra. 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bondus po $ĮŲ0.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausk lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir I^enkil-

4,(1(10 
10,000

20.50— 21.50
19.50— 20.50 
17.10—19.00 
16.00—17.00

rųšics .. 17.00—19.00
sulig rųšies 14.00—17.00 

. 7.50—8.50 
10,00-40.50 
. 7.50—8.50 
.. 7.50—8.50

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDeJ

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.
kas panedelį ir 
vakare.

J. KLOWAS,
Tel. Canal 7270

Prof.
Šokiai at si bu n 

pėtnyčią, 7:45 v
Mes apsiimame išmokinti šokti j 

trumpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakių
Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

1843 So. Halsted St., Chicago., 
piles “Naujiem;” Redakciją 

Burnsidėj utarninkais ir ketvergais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd St.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loomis 
' ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Pancdėliais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St.* Chicago, Ill.
Kampas 18-tos gatv.

Didžiausias šios
nos klausimas yra

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

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

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

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

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

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

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

Pinigus siųskite adresu:

1840 S. Halsted St Chicago, Ill

TURĖKITE
PINIGŲ
Jus galite juos turėti. KiekvltaM 

gali juos (urėti. $5 iki
Kloters ar merginos, ar vadf ttt 

pavienios, senos ar jaune*. 
Mes skoliname del StockjraHhg

ležinkelio klerkams ir tL
Paskola ant algos padarom* I B 

minutes.
Paskola ant rakandu — | I 

landas.
Mes taipgi suteikiame pastai* 

ant pianų, sankrovos įrenfltaflk 
arklių, vežimų, apdraudo* Mta 
šių ir hjle kitų užtikrinimu 
nepaisome ką jus turite arba ta 
jus uždedate, mes norim dtanritf 
jums kad musų mokestis maitai 
šia mieste, 'ras yra d ei ko M 
turite veikti su mumis. Mei tnrta*

manymu, patirti, kad mes paltai 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
'4647 So. Halsted Straat, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras aafflta
Telephone Drover 211C. i

MOKYKIS SI.UT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpimo 
formų, siūti naminius daiktus 
arba aprėdalus. Diplomas kiek
vienam, kurs išsimokins. Va
landos dienų arba vakarais del 
jūsų parankamo. Už $10 išmo
kiname jus sint visokius drabu*
Z1US.

DRESS MAKING COLLEGES*
2336 W. Madison g. Western ar

Krasos dėžutė
• Atsiimkite laiškus! _ t 

Naujienų Administracijoj randasi.
laiškų šioms ypatoms: 

Stella Maculis 
T. Danta (3) 
K. Ivonaitis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Si m a n as J ešk e v i č i u s 
Mrs S. Žukauskas 
Antony Robish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras
K. Waitkus 
Stanislovas Wilimavičia 
Marta Samson
T. Strikol Ona Szmickienė (3) 
Joe Strol 
James L. Kostka 
L Galvanauskaitė
J. Duoba >
Košt. Bimkus
Joe Stroll
A. Jakubauskas (2)
L. Klimaitė
Jim Pel riš
Awgustyn Joskava
K. J, Korikus 
John Seliskyj 
K Bush as
Mr GirkalniŠkis 
J.* Aniolamskiutč 
Frank Mazaika.

————....... ....... ;
SKAITYK IR PLATINK .
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CHICAGOS ŽINIOS
Mokins auginti vištyčius

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Anpjiškai-Lietuviškas
Vaiku interesuose

Žinomoji

EPSTEIN

MACBETH
Tragedija

penkiuose aktuose.

Triukšmas bažnyčioj
Versta lietyvilį

(eilejnis)

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ra®-

nų” Administracijoje.

LIETUVIAI TeMYKITE!

Kazimieras Gugts

Chicago,

KODiiL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ

KAS YRA TAIP, D KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

Chicagos Darbo Federacija 
prieš mokyklų trustisus.

34 vyrus gavo 
kariuomenėn.

Dvi bombos išsprogdint 
Chicagoj.

Miesto Ofisas: 
027 lt Denrtiorn St 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Gąsdina kailinius 
išsivertę.

JPrivatiškų bankų klausimas 
Springfielde.

Streikas laivų 
statytojų.

Balandžio 28 d. L. R. Rožės 
Paš. kliubas rengia balių A. La
uterbach svetainėje, Cicero, III.

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

is mo 
u orga

apdarų — 50c. •
1840 S. Halsted St,

aikinams siutai nuo $3.00

J Galima gauti “NAU- 
I JIENŲ” Administraci- 

J joje, 1840 S. Halsted St, 
f Chicago, Ill.

Paternalizmas, 
bė, Privatiška 

vėjo gaudytojai, Praktiš-

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie-

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

vai. dienoj. Kapitalo interesų 
gynėjai, ypač samdytiniai tų ko
rporacijų
dojasi moterų darbu, stengiasi 
visokiais budais nepraleisti to 
biliaus tapti įstatymu.

Sherman T. Edwards, prezi
dentas American Feed Manufa
cturers Ass’n, mano pradėti pla
čių agitacijų, kad pamokinus

jo biznio, kurs stengiasi iš pas 
jkatiuųjų sumušti, išvyti 
kyklų paskutinį mokytoj 
irizacijos pėdsakį.

Minėtame laiške tiesiog ir sa 
koma: Jei, girdi, 
patvirtins Loebo

didžiojo biznio pakalikų pastan
gas išvyti iš mokyklų kiekvienų 
mokytojų — vyrų ar moterį —

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

legislaturon keli biliai, 
paversti 

bankus į valstybi- 
irba panaikinti. MILDA TEATRAS

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI
Vodeviliaus Permaina: 

PanedSlyj, Ketverge ir SubatoJ 
Paprastomis dienomis pirmas floras 

10c, Balkonas Še.
Subirtos vakarais ir nedėliomi* pir

mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED Ir 32-r« GATV*.

Parašyta
William Shakespeare’©

hr.KiH.Hn Į |. 
imi Į'miilvloįii Aiiglij, 

daugybę

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lyj 
Nuosavybė, Atlyginimas už rizikų, Materialistai 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Palaidojimo procesijoje da 
lyvavo Kriaučių Kliubas ir dau 
gybė pašalinių draugų. Nuo da 
rbininkų organizacijų buvo pa 
aukauti dideli vainikai.

Bal. 28 d. LMPS. naujojo kuo
pa turės pirmų vakarėlį J. Juk- 
niaus svet., Cicero. Vakarėlis 
bus su tinkamu programų ir šo
kiais. Patartina paremti naujas 
prdgresistes skaitlingu visuome
nės atsilankymu.

.. Cicero, III. — BaĮ. 25 d. LSS. 
138 kp. rengia svarbias prakal
bas J. .Tkniaus svetainėje. Kal
bėtojam bus LSS. keliaujantis 
kalbėtojas drg. Stilsonas iš Phi- 
ladelphijos, Pa.

Visi lietuviai turėtumėte atsi
lankyti į minėtas prakalbas, nes 
svarbu išgirsti kiekvienam, kas 
tai yra socializmas.

Drg. Stilsonas dar tik pirmų 
kartų kalbės Ciceroje, taigi pro
ga visiems be skirtumo išgirsti 
jo kalbų. Prakalbos prasidės 
7:30 vai. vakare; įžanga veltui.

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

ADAM WIDZIS, 
3222 S. Halsted St. Chicago, 

Tel. Drover 2186.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

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

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

judėjimu. Nes tokia yra didžio
ji biznio politika.

Taigi, šita kova tarp mokyk
lų trustiso Loebo ir Chicagos 
Darbo Federacijos esanti mirti
na kova tarp organizuotojo dar
bo, iš vienos pusės, ir Illinois 
fabrikantų ir Illinois samdyto
jų asociacijos — iš priešingos 
pusės.

ties jaunais vištyčių is, kad jie 
nedvėstų. Anot Edwardo, ačiū 
tam, kad auginantieji vištas 
žmones menkai nusimano augi
nime, žųsta kas metas bereika
lingai tiesiog milionai paukščių, 
šiek tiek sumanesniu auginimu 
tie paukščiai išliktų gyvi.
Mrs. Sanger kalbėjo 
Chicagoje.

Balandžio 21 d. į mokyklų ta
rybos narius tapo išrinktas ir 
vienas socialistas, drg. Ę. J. 
Blaha’s. ,|H

Taiigi dabar Cicero’s mokyk
lų taryboje yra vienintelis dar
bininkų atstovas, ir šeši kapita
listų atstovai.

Gaila, kad nekurie darbiniu- 
kai minėtame balsavime visai 
nedalyvavo. Darbininkams ne
reikėjo pamiršti tos balsavimo 
dienos, nes šie, kaip ir kiti bal
savimai, buvo svarbus.

Girdėjau, kad ir tūli socialis
tai piliečiai apie tų balsavimų 
visai buvo užmiršę. Draugės ir 
draugai, ištikrųjų gaila: drg/E. 
Conrad Carleson tik 8 balsais 
tapo neišrinktas į tarybos pre
zidentą. J. Aceris.

TotephO)1*- Jiumte.Jdt

Gar field viešbučio namas ta 
po pusėtinai apardytas,. Gi na 
me. ant Sheridan Road visi lan 
gai išbįrejo. Nuo trenksmo vi 
sa apielinkė sudrebėjo.

Chicagos mokyklų trustisus.
Darbo Federacijos viršinin

kai savo laiške nurodo, kad Loeb

Svrabus bilius yra svarstomas 
šiuo laiku Springfielde vaikų 
reikaluose. Mat iki šiol, gimus 
vaikui be šliubo, būdavo taip: 
tėvas turėdavo užsimokėti $550. 
šimtų dolerių jis turėdavo už
mokėti tuojau, o likusius $450 
reikėdavo išmokėti per 9 metus 
— po 50 kasmet. Tuo ir pasi
baigdavo tie rūpesčiai vaiku, gi
musiu be šliubo.

Nau jasai bilius, kurs taps įs
tatymu, jei bus priimtas kong
reso ir atstovų buto, reikalauja, 
kad vaikas, gimęs be šliubo, ga
utų tėvo vardų, jei teismas su
ras tėvų, ir kad tėvas rūpintųsi 
vaiku, gimusiu be šliubo 
pat, kiek jis kad rūpinasi vaiku, 
gimusiu ženatvėj. Paskui, teis
mas gali paskirti rupinties vai
ku, gimusiu be šliubo, tam tė
vų, kurį ras tinkamesnių vaiko 
auklėjimui.

Illinois valstijos legislaturoj, 
tam tikrose komisijose, šiuo lai
ku vedama smarki kova delei 
sumanymo 8 vai. darbo dienos 
šios valstijos moterims. Daly
kas mat tame, kad norime įsi
leisti įstatymų, kurs nustatytų 
moterims, užimtoms pramonėj, 
darbo laikų, ne ilgesnį kaip 8

Vakar, 2 vai. pp., tapo palai
dotas kriaučių kliubo narys — 
Izidorius šeikus, kuris, kaip jau 
buvo minėta Naujienose, žuvo 
per žiaurių kapitalistų priespau-

Chicagos Darbo Federacijos 
'viršininkai kreipėsi į kaikuriuos 
miesto tarybos aldermanus laiš-

Su mobilizacija, bent Chica
goj, ištikrųjų sekasi nekaip. Už
vakar, pavyzdžiui, arini j on ir 
laivyną n įaršyta vos 34 vyrai. 
Skaitlinė, reikia pripažinti, la
bai menka.

Tiesa, ne viena juk Cliicaga 
yra Suv. Valstijose. Bet juk rei
kia žinoti, iš kitos pusės, kad to
kių miestų, kaip Chicaga, yra 
taipgi nedaug.

imdymo kontrolės 
agitatorė, kuri nesenai išsėdėjo 
už skelbimų savo idėjos kalėji
me mėnesį laiko, laikė ncdelioj 
prakalbas Chicagoj — taipjau 
gimdymo kontroliavimo temoj. 

Jos kalbų dabojo įvairus val
džios depą r ta menių ats to vai . 
Buvo atstovai iš Suv. Valst. ap
skričio advokato ofiso, valsti
jos advokato Iloync atstovai ir 
policijos viršininko Schuettler.

Nors jie nepasako tikrai, į kų 
jie kreipiasi 
maistų
į savo plauko žmones, ba juk da
rbininkai, šiokie tokie biznieriai 
ir amatu inkai, ir be patarimų 
ir ne karės laiku, niekuomet ne
turėdavo valgyti maisto dau
giau, kaip lik tiek, kad ne ba-

privatiniai bankai e- 
mė, bostyti, tai ir įstatimdavių 
tarp£ pakilo sumanymai, kad 
reiki# kaip nors sutvarkyti tokių 
bankų dalykus, reguliuoti juos. 

Vienas po kitam įnešta Illinois 
valstij 
kuriais norima arba 
privatinius 
irius

Žinoma, tai virve ant kaklo 
privatiniam bankicriam. Todėl 
jie suskato rupinties, kad ne-

South Chicagoj jau nuo pra
ėjusio utarninko tęsiasi streikas 
400 darbininkų, dirbusių prie 
statymo Danijos kompanijai 4 
laivų.

Išpradžios, kaip ir paprastai 
šiuo laiku, manyta, kad streikas 
iššauktas vokiečių užmačiomis/ 
Bet paskui paaiškėjo, kad ne. 
Veikiausia streiko priežastis bus 
sekama: peštynes tarp dviejų 
unijų, arba kivirčai viduje uni
jos tų darbininkų, kurie yra 
imti statymu minėtų laivų.

suotų darbininkų varde rekala- 
ujama, idant jie, aldermanai, pa
sistengtų nedaleisti antram ter
minui dabartinio mokyklų tary
bos trustiso Jack Loebo. Tasai 
laiškas į aldermanus buvo pa
siųstas todėl, kad patirta, jog 
mayoras Thompsonas mano 
greitu laiku paduoti Locbo kan-

Englewoodo baptistų bažny
čioj , laike kunigo Smith T. Ford 
pamokslo, pakilo iš sėdynės tu
la moteriškė Wangeman, per
trauke kunigo kalbų, užreikšda- 
ma, kad bažnyčia yra ne tokia 
vieta, kurion vertėtų velti karės 
reikalai, kad užtenka jau sėti tos 
neapykantos tarp tautų.

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Specialistas moteriškų, vyrišky. Ir vaiky ligy 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., Įtampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

ElektriSka OlagrnoMt ir Gydymas
SpecialiSka medicina nuo 

užnnodijhno kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Lltrom

2221 S. KEDZIE AVĖ.
Netoli 22-ros grtv.

Valandos: 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

DR. M. HERZMAN
Ii š lt 115 1 J o s

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir ukuScris.

Gydo aStyias ir chronižkae ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray 4r kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3123 3. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

juos manoma. Ir ve, tūli žmo
nės mano, kad ačiū smarkiam 
privatinių baukierių sukruti- 
mui, privatiniai bankai Illinois 
valstijoj pasiliks, kai ii buvę.

4-• I RD I • f • 
t D r. Povilas Žilvitis X

¥ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
T OFISAS: 3103 8o. HahUd Street
B Tel. Drover 717© ■
J VALANDOS: 9—11 tento; JK
I 2—5 po pietų; 6—9 valy. X
O • GYVENIMAS: 3841 S. Unkm Aw. ■ 

Tel. Yards 507.
eOh 4 ws* 4 4MB 4-eBB J 1

Pbone: Tardė O

Dr. O. Blumenthal

tymais. Jie rašo į valstijos le
gislatures atstovų buto narius ir 
senatorius laiškus, prašymus, 
paaiškinimus etc., kur išdėsto
ma, kad jų bankai ne taip jau

tas vienu sykiu Dr. Carterio

P-n as John Keczewski, N 
kee avė., įžymus vertelga, 1 
ro savininkas, buv< 
metus. Jis atgavo 
rio gydymo vienas

P-ni Fosha, No. 
sako: “Dr. Cisrter i 
metų atgal. Mano akys yra 
Man butų malonu pasikalbėti 
apie mano stebėtiną gydymų.“

Reikalaukite Dykai Knygutė* 
vų Akių, arba ateikite | mano 
bu noru parodysiu utdyką savo 
vienam
UgU3

FRANKLIN O. CARTER, W. D.
120 HO STATE STHKET

Dnrįs į žiemius nuo The Fair
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto Ud 

t> po piet. NedėliomU nuo 18—12 dien|.

Aš noriu apskelbti 
savo 20 metų apeefaile 

I metodų gydymo
r v ’ v M Akių, 

kurias ai gydau be pavejame.
F Bk. A skausmo, chloro f oeenot vte* 

:t< *• i In iik ymu. šis yra ne 
bandymas, bet faktas, pare- 

r nitas mano 20 metų pasek-
\ vN j? mingos praktikos ir 500 ii-
\\ n S p ydymu, kurie yra-gvaraa-

tuoti, kad bus ant visados.
Sekanti yra paliudijimai ligonių, kurie yra 

nuo kreivų akių tegydyti Šiemeti 
P-as Geo. Ke- ~x n it .."OįL   

ble, 605 S. Alba- 
ny Avė, Chica- j 
go. Ugnagc vJjS&Pį 
sako: “Dr. Car- mJI
ter išgydė 
mano matos mergaitės kreivas akis be aki
nių. Man bus malonu pasikalbėti su kiekvie- 
su, kuris turi kreivas akis.”

IŠKABA BESI-
SUKANTI ŠVIESA 20 
Ml ill ANT STATE (i

P-nas Sindelar, No.'1715 String st. Chise®e, 
dirbo Sears Roebuck 7 metus. Jo akys buvo 
labai kreivos per .20 metų. Joe buvo atitaisy
tos vienu atsilankymu, be skausmo, chloro- 
formos arba akinių.

P-lė Sindelar, jos sesuo 
ta nuo kreivų akių. • Kurie 
lite nueiti ir pamatyti p-nę 
šerį.

Senatorius Hamilton Lewis 
atvykęs vakar Chicagon iš Spri- 
jigfieldo, Kur jisai turėjo kalbų 
su gubernatorium Lawdcri, už- 
jreiškė, kad Suv. Valstijom gra
sinąs vokiečių pavojus — 
iš rytų, o iš vakarų pusė 
Mexikos. Nes, girdi, Vo 
galinti pasiųsti 200,000 : 
ant Suv. Valstijų iš Mexil

O tuo tarpu, kasžin išviso ar 
yra Mexikoj 200,000 vokiečių? 
Ir be.to, kaipgi gali užpulti 
200,000 beginklių žmonių ant 
100,000,000 tautos? O vienok ti
kra neseąmones pasakojama 
žmonėm, rašoma laikraščiuose 
rimtu tonu. Ir, negalima abe
joti, kad štai ve ir tokioj Chica- 
Loj atsiranda žmonių, kurie 
Jani tiki. .

taipgi buvo iigydy- 
intereeuojatės ga- 
Sindehir ir ja •<-

P-naa Stanley 
Stack No. 2038 
N. Oakley 
mechanikas, tu
rėjo kreiva* a- 
kis per 22 metu* 
Jie buvo te^fdy- 

• mėtomomis.

lo. 2921 
bankerb ir teat-

■ nuo, vaikio per 8i 
regėjimą nuo Dr. Carte- 
r pusė mėty

4668 Aust in avė., Chicago, 
ilgydė mane nuo vaikio 15 

dabar sveiku. 
bu bile yp».ta

Vyriškų Drapany Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nau'ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertčs nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. T “ 
iki $7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, III

vaikus.
Vnlnndoe: Nuo 9 ryte iki ® vakare; tnodlHi 
mis nuo 10 Iki 18 dieną.

4«4» B. ASHLAND AYBU kam»M «Y Bk

Viena bomba užvakar naktį 
‘kspliodavo Garfield ir Prairie 
ivc. Kita gi bomba eksplioda- 
co privatiniame name, adresu 
1519-21 Sheridan Road.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta ra 

) Sėjimas.

r JT ^es vartojame paga 
rintą Ophthalmomete) 

tjp Ypatinga doma atkrei 
piama

J PAGELIOS VAKARAS Nei...lE.L-.ixE.io. Apr. 2».,’17 ’

I
 Rengia L.S.S. 81 Kp. ir L.M.P.S.A. 29 Kuopa |

' SVET: ZWIĄZEK POEEK I315 N.Ashlan d Avė. !
Svetaine atsidarys 5 vai. Scenoje statoma CtGIW

Uždanga pasikels 6:30 valandą. Sociale Drama, parašyta A. Sanberg I II IifiVjl klvJįLIZrVo

Darbininke! Mokykis švęsti Pirmąją Gegužės ir kovoti už būvį nuo Francuzų darbininkų, šitas K 
atsitikimas yra paimtas iš Paryžiaus atsitikimo karo metu. Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. GRIGAI- J 
TIS. Visi stengkitės išgirsti tos dienos prakalbą. Bus ir kitokių pamarginimų. _ fl

CFIIGAGIEČIAI! šelpkit kankiniusI Visas pelnas nuo šio vakaro skiriamas Rusijos politiškiemls X 
kankiniams ir LSS. namui. , Poprogramui-—šokiai. a

Inžanga 25c ir augšiau. Iškalno. perkant,—pigiau parsiduos. Tikietų galite gauti pas vkiekvieną L.S.S. 81 kp. ir L. M. P.- S. A. 29 kuopos narį. Kviečia visus KOMITETAS, j
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Chicagoj šiuo laiku įėjo į ma 
kalbėti apie tai, kad reiką 

linga taupyti maistą. Apie tau 
pymą ypačiai mėgsta kalbėti tu 
rtingesuie}!, kaip, pavyzdžiui, p 
as Armour, ponas Thompson, j kių stibmari 
Ži n omasa i Thompsono restora-

JOSERH C. WOLOH 
jaKTIIVlB ADVOMATAR

M /u. i- Hiate Ht., Ohlfcag*, D&.
'r,.) Os.nt.hi mi- mi

įt.Unk®, h nul.s»tw flfck
f-: te. h x nl I* J

Avn.. Sr
T»l. RT.

k®« link Kreb 
ofisą, kur mA 

parodysiu utdyką aavo metcKiy kiek- 
kuris interesuojasi, arba kas turi dra» 

kurie turi kreivas akis.

i K'im. h Ctelrwi|rin*
( Hj.į f'teltete.K M•>!*<■ tekų, Vyiilk^Į te
i 1> teV ų. iaipyl Oh>įdarą.
į OF1HAH: JK7S Mllwaulrw Av,.(
t Kampa* North A>», 
Į VALANJiOH: tel )• Ite/te ;
‘f ) :»(» iki S Jr 7 :>• iki » vakaro.

■J’

Mt'*>—>,■



Pranešimai Randai

N A U J I Ė N .0 S, Chicago, Hl

BRASARGA.—Draugijų pranešimus 
delbiame be užmokesties. Praneši- 

>etgi turi but priduodami iš va- 
laiškeliu arba telefonu. Pri- 
tą pačią dieną, kada spausdi-j 

jnmas dienraštis, nebegali but įdėti. 
»-*MNaujienų” adra.)

NAUJIENŲ B-VĖS NARIAMS 
PRANEŠIMAS.

ANT BANDOS
Storas ir 4 kambariai; beizmentas. 

Didelė barnė, gera del 2 automobi
lių. Storas geroj vietoj del groser- 
nės ir bučernės. Kampas 36-t( 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa

REIKALALJJAMA 
MOLDERIU- 

Gera mokestis 
pirmos klesos 
darbiniu kains.
Paimkite 5-tos

TAVO

vic-

(foundry) 
MASON DAVIS and CO.
So. Chicago Ave., Chicago. KALTI

J EIGU

Naujieną Bendroves panau
jintos konstitucijos projektas 
jau atspausdintas. Sulig pasku
tiniuoju Bendrovės dalininku 
apsirinki m o tarimu projektas 
tarėty but pasiustas kiekvienam 
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
nešimą atsilieps ir paduos savo 
tikra adresą.

Konstitucija eis balsavimui se
kamame visuotiname N-nu B- fe 
▼ės dalininkų susirinkimas, kurs 
turės neužilgo įvykti.

Del konstitucijos projekto 
kreipkitės N-nų B-Zvės sekreto
riaus adresu:

A. PETRATIS and CO., 
W. 35th St., netoli Halsted

Pajieškojimai

Io Motuzo, Juozapo Katkaus, girde-

Urbutės, taipgi pajieškau giminių. 
Aš esu Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vaškų parapijos, Bejeniškių kaimo. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žinote pranešti.

Antanas Germanavičia, 
970 McKinley Ave., Detroit, Mich.

i................ - -—  —-............-.................... t...... .. •

PAJIE.šKAU savo brolio Jono Vai
čaičio. Kauno gub., Raseinių pav., 
Viduklės par.; gyveno kur tai Pitts
burgh?) apielinkėj, dirbo mainose. 
Kas žinote, malonėkite pranešti jo

Petras Vaičaitis,
1840 So. Halsted st., Chicago, HL

TU

EXTRA '
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 ių. 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 
viota: 1922 So. Kedzie Ave, arti 22- 
ros gi v, Chicago, III.
■■ I.. 'it » '!'*'■ T 1 '■! f..... ’-

HA Bl If FC’.ihv

GARSI SANTOS KAVA

P. čereška,
1327 N. Robey st.

Kas pametė raktus Canalport 
avenue ir I nion ave. apielii

Pajieškau trijų draugų —< Jono 
Banaičio, Antano Vaickevičio ir Ka
zimiero šivirskio. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio apskričio, Krekenos 
parapijos, Zibartono kaimo. Malo
nėkite atsišaukti ar kas kitas, kas 
žinote, praneškite šiuo adresu:

Benediktas šikšnis,
720 W. 120 st., West Pullman, 111.

administracija.
DARBO keptuvėj už

North Side.
liu dirbti už pirmarankj, bet neno
riu. Ceistina darbų gauti Chicagoj. 
Esu vedęs, kalbu l-riom kalbom.

21 (L, 7:30 vaL vakare, po niiin.
1821 Wabansia ave, Liuosvbės

1356 So. Hoiiore St.,

Reikalavimai
Chicagos. Prašome skaitlingai 
atsilankyti. Rengimo Komitetas.

REIKALAUJAME DARBŠČIŲ JA-

MOKES ris. PASTOVUS DARBAS.

RAMS. A TSI SA ŪKITE SU PERI N-

mano svet. OPPENHEIMEB CASING CO., 
1)29—28 WES4' 36lh StBEET, 

CHICAGO, ILL.

Eūku< nes turime aptarimui 
daug daly nu šiam sezonui.

S. Dilis.

JO V.

REIKALAUJAMA: 100 DARBŠČIŲ 
MERGINU DIRBTU VĖN. GERA 
MOKES I LS. PASTOVUS DARBAS. 
PUIKUS SU ŠVIEŽIU ORU KAM
BARIAI. A'rsišAUKrrE super-

ant rteciu lubų.c c

sonas. įžanga
Kalbės .1. S Ki
dykai. Visus

OPPENIIEIMER CASING CO., 
1020—28 WEST 361h STREET

CHICAGO, ILL.

Brighton Park. Valgoiiiu-

Dar-
|)o mini. has ant visados.

J. MOLIS,
2350 S. Leavitt SI. Chicago.

ko visi ateikite, nes reikia išrin-

Kensington.

A. Montvidas.
VYRU

rinkti moteris ir vyrus.
Komitetas.

GEBĄS, PASTOVUS

DARBAS,

Cicero, Ill. — LSS. 138 kuopa 
bal. 25 d. 7:30 vai. vak. rengia 
prakalbas J. Jukniaus svetainė
je, 4837 W. 14th st. Kalbės d.

GERA MOKESTIS.

ATSIŠAUK IT

TUOJAS

DEL DARBININKŲ.

lankyti kuoskaitlingiausiai, nes RACINE RUBBER COMPANY
RACINE, WISCONSIN.

Dili.

is klatisi- 
Komitetas.

. Roseland, Ill

prakalbas J. Stančiko svet, 205 
E. 115 st., Kensington. Kalbės 
J. Stilsonas. Įžanga dykai. Vi
gus kviečia — LSS. 137 kp. Ko
mitetas. ......... .. ..... ......... ..... ...—ii.w ....................... -i ■ i

REIKALAUJAME klerkų ir mer
ginų pardavėjų. Geras pastovus da-

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomis per visą dieną ir nedė- 
lioms iki pietų arba tiktai subato- 
nds po pietų ir nedėliomis iki pie
tų. Atsišaukite tuojaus.
2050 Coulter St, arti Hoync Ave, 
Chicago, Ill.

NENORI

ATPIGINTI

VALGIU-

liAKSk SAN TVS MAYA. 4 fW- 
Visur parduodama po 28c ir I MA 
Dll 30(‘ ®

COFFEE
ARBATA

Friimnlaa*
ila, Graran- 1 A A 
luotą, vs) IBs U| II 

On para line »W
la po....

REIKALINGAS lietuvis siuvėjas 
prie moteriškų drapanų siuvimo. 
Atsišaukite tuojaus.
6254 Cymbart ave, arti 63-čios, Chi-’ 
cago, Ill. <

Pirk
Augink 
gink daržoves ir stebesies, kaip val
gis atpigs. Dirbti gali visose Chi

pas mus 2% akro 
vištas, laikyk karvę ir au-

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui 2-jų vaikų. Greitu laiku atsi
šaukite.

2239 W. 23rd PI Chicago, III.

nas ir si ryt kariai eina pro musų že
mę, i vidurį miesto, nueina į 40 mi
nučių. "Liuosų nuo darbo laikų ga
li sunaudot prie namų, imdamas iš 
ženles naudų ir sykiu žemė užaugs 
į dvigubų kainų. Ant lengvų išmo
kėjimų. $100 įmokėt, ir po $15 į 
mėnesį. Lotai po $39 ir augščiau. 
$10 įmokei ir $5 mėnesyje.

Skubinkis, tik 20 tų farmų betu
rime.

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

SVIESTAS
Geriausios 

smetonoe, g«- 
raanle, negu 
rar ju» ga
it gauti ..

WV8T BEDM
Milwaukee Av.
Milwaukee • A v.
Milwaukee Av.

W. Madieon Bt

im 
1084 
104*
1*1« W. M»dl»on Bt.
88B0 — "

1444 
ibis 
ten 
m? 
1811 
ISIS

RYŽIAI
Geriausia* 

10a va 
Ua, parai- 

Kuoda si Tįc Sank**, nuly- 1 /! p 
tink nu bent | i U 
tokią, H «nr

W. Qttoxe Av, 
Bin* I»)*»4 Av. 
W. NorlA Av.
M. St.
B.
W. Otk It.

COCOA/

till W.

SOUTH Mins 
MII Wantwortk 
bot , a. H *1*1 *4 

u» A*kl*»4

NOBTK WM 
M« W.
TB4 W. Nori* Mt
M44 Linco)*
>144 LlneoJ* A*
1411 M. Uteril

C1 ERB. Naujienų skaį-
1 tytojos ’ ir skaityto

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

BANKES COFFE STORE
1836 Blue Island Ave., Chicago. HL

.... -..— ------- »

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais,. viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

BEI KALINGA porterių j departs

mentinę sankrovų. Geistina patyru-

SIU.

Halsted and I llh St.

REIKALINGAS atsakantis duon
kepis (bakelis), kuris supranta sa
vo darbų. Gera mokestis ir trum
pos valandos. Atsišaukite tuoj:

Mai’ozas Bros.,
4617 So. Paulina st., Chicago,<*111.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

20 tap\Iojų

(> prie knygų apdarymo 
1 prie įrankių dirbimo

2 dažų dirbtuvėj

2 molderių
2 elektrmenų
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
1 prie kaurų audimo
5 siuvėjų*
3 prie, rakandų apmušimo
2 prię automobilių taisymo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui is Chicagos reikalin

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

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

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

REIKALAUJAMA vyrų, merginų 
ir vaikų. Pastovus darbas ir gera 
mokestis visiems. Puiki vieta kur 
gyventi. Užtektinai šviežio oro, su 
sodnais lotai ir tt. Atsišaukite i

EMPLOYMENT DEPT.,
Corn Products Refining Co. 

63rd st. ir Archer ave., Argo, Ill.

*»■■■■< iii. ■ Ki i I*   ....................................... ..... — mi ■■■■■■..................................   »

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

Wash Fabric Co.,
508 S. Wabash Ave, 2-ras augštas. 

Chicago.

Pardavimui
ANT’PARDAVIMO.

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

F. Warneke,
951 W. 19th St., • Chicago, IP

šku į ‘‘Naujienų” Ofisų No. 113; 
pamirškite indėti savo adreso.

kai
ne-

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tabako, kendžių, “ice 
čream soda”, ir visokių dalykų del 
mokslainės. Biznis gerai išdirbtas. 
Prieš mokyklų. Pardavimo priežastis 
—savininkas perka namų.
1811 So. Union Ave., Chicago, HI.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
ne pigiai. Pačioje lietuvių apielin- 
kėje,. Pardavimo priežastis — sa 
viniiikas negali kalbėti lietuviškai. 
2614 W. 42 St., Chicago, UI.

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

AR NORI PELNYT $1000;
Čia yra tikra proga, Naudokis!
2 pagyventų naujas mūrinis na

mas, kogeriausias, lietuvių apgyven- 
loj vietoj; turi but parduotas greitu 
laiku $1000 pigiau, nei kad verias. 
Tik $100 reik įmokėt, arba priimsi
me jųsų lotą Chicagoj, arba Gary, 
Ind. fiž pirmą Įm.okėjimą; likusius 
už namą randa išmokės; nepraleisk 
los pi’ogos ,tai yra viena iš geriausių. 
Rašyk arba a įeik pas savininki

A. J. PRANCKEWICZ, 
C-o CHANDLER, HILDRETH &

56 W. Washi.dglon SI,

fe................................................. ................................................ i. i .i 1

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., Chicago, IB 
fe-i---3--- j--- >..■■■■-,. ................. I, . ... .....—.

PARSIDUODA arklys, pakinkiai 
ir vežimas išvežio'jimui.
2200 W. 371h st, ' Chicago, BL

co. PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė. Vienuolika metų biznyje. Prie
žastis pardavimo — past i raukiu iš 
biznio. Atsišaukite j “Naujienų” ofi
sų laišku No. 113.

PRANEŠU MOTORCYKL1STAMS 
(tiems kur turi štyminius baisake-

žinėjimos. Jeigu turite netinkamų

arba jei norite mainyti, parduoti ar 
naujų pirkties, pirmiausiai kreipki-

PARSIDUODA l’ARMA
60 akrų, 30 akrų ariamos, 14 akrų ap
sčia dobilais, apie penki akrai gra
žios girios, kuri gamna pavartot į 
maleriolą, lentas; .midinkai nedi- 
džiausi, bet nauji. Žeme pirmos kle
sos su gražiais šaltiniais ir nekai
nuota; du šuliniai,pompos, vanduo

J. MIKŠIS,
637 W. 18 St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA bučernė už pigių 
kainų. Gera vieta. Pardavimo prie
žastis —• liga.
937 West 18 SI., Chicago, Ill.

keliai išdirbti, penkios mylios nuo 
miesto ir stoties, aplinkinės vielos 
pusėtinai apgyventos lietuviais ir 
lenkais ir visi jau pusėtinai prasi
gyvenę. Pardavimo priežuslis tos 
mano fanuos — turiu dvi farmas, 
pusėtinai toli vienų nuo kilos ir ne
galiu priderančiai apžiūrėti, lodei 
parduodu pigiai, tik už $1200; pusė 
sumos Įmokei iškalno, kitus — ant 
šešto procento. Taigi, lietuvi, ne
praleisk progos, o buk neprigulmin- 
gu nuo kapitalistiį, ‘buk pats bosu,

tį ir jųsų šeimynų sveikus. Rašyk 
šiandie, dar dabai’ laikas; pirksit 
nuo savininko, o ne nuo agento.

C. WILKAS, 
Box 74, Harrietta, Mich.

PA B SI D UODĄ bučerne ir groser
nė labai pigiai. Puikiam miesttlyj, 
netoli Chicagos. Vieta apgyventa 
lietuvių ir lenkų, prie didelių dirb
tuvių—kur gaminama karės pabūk
lai. Biznis išdirbtas, Dirba 4 buče- 
riai ir važiuoja 2 vežimai. Pardavi-

sę biznio. Kreipkitės: 
1345 S. 491h Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tabako, kendžių ir viso
kių dalykų del mokslaines. Pigiai. 
Prieš mokyklų. Pardavimo prieža
stis — savininkas perka namų. Alei 
kilę ii’ persitikrinkite.
1811 So. Union Ave., Chicago, Ill.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO -
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $150 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
menesių.

1520 N. Western Ave., Chicago.

TURIU paaukauti seklyčios 
setų vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, Brankos. 

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

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

Chicago. Ill.

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4848.

............. . ..................*............... ............ ......... ».«ii#i»iHWnii>fe............... mrni.

PARSIDUODA ęlektrikinis pianas 
pigiai, turi but parduotas prieš ge
gužio mėnesį; I 
1711 South UnionLAve

i .
' L

PARSIDUODA labai pigiai Union

Pardavimo prieža-

Raphael Kavaliuk
Wood St., Chicago, 111.

YPA'LLsKA PASABGA.
Jeigu Stanislovas Kozlowski ne- 

alsiims savo tavorų,- kuriuos paliko 
po num. 1741 W. 47th SI., j dešimts 
dienų laiko, jie bus parduoti sulig 
jų kainos.

MICHAL UGIANSKI,

PARSIDUODA kriaučių šapa grei
tu laiku. Biznis gerai išdirbtas. Ua- 
rduodu PIGIAI, nes turiu tuojaus 
apleisti Cicero. Atsilankykite ir pa

ti t e apie jį. 
Cicero, III.4806 W, 22nd St.,

PARSIDUODA — barbernė. Yra 3 
krėslai ir kiti visi patogumai. Vieta 
gera. Pardavimo priežastis —mirė 
savininkas. Atsišaukite tuojaus.

E. Jurkauskienė
2011 S. Halsted St., arba
730 W. 21st St., Chicago, HI.

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
■ menis tiesiai už ’'wholesale” kainas. ■ X Mes parduosime visiems. X
i Levinthal Plumbing Supply Co., i 
v 1637 W. Division St., Chicago, t A Corner Marshfield Ave. A

Kalbamu lietuviškai.

Telephone Yards 5032

% fei fe| y H |g h«Dl M* Stupnicki
3109 So. Morgan St, Chicago. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Tel. Drover 7012

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves,

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kns turi skaudamas arba silpnas akis, nr 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

.9 ryto iki 1 po piet.
-■ y“-'. . : <

į 118 N. La Salle St, Room

Puikiausia Ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina klrp! 
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių. .

PASEKMINGI MOK INIAI VISUR

čtal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

DYKAI
cmcM# h-luoiI

A**TUroMB3ta 
MatyMa

American (Ichool 
oi Languages

* KORE8PONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekviena* raB ilmefctt 
fil ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų autaUyt* 
I ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paranicu* H«kvtaMM|» 

kuris nori greitai iimokti Anglų, kalbos, bet neturi pno*M jM** 
kytioa i mokyklą ypatiikaL Geresniam persitikrinimui, »1nn- 
Čiame gražiai iliustruotų, su daugeliu paaifekinjmų KATALOGĄ 
DYKAI. Raiyk laiiką tuojaus; indėk dvi markes pririuntbmd 
KATALOGO. •
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 1 mo
kyklą ypatiikai, turime dienines ir vakarines klesa*. Mokina* 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kleeose irgi turi* 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradH*mokslią 
greitam ilmokiriirnui Anglų kalbos. Daugiau supranta n tiesas 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlįkyrius.

■ Viskas aiškinama Lietu v i ik ai
___________ __ Iflvi mokyklos: 781 W. I8th St, ir 1Ž41 W. 47th Bt,

Laiikus adresuokit: Afe®rie*>. School of Language*, 1.74) West 47th St, Cbkasa, 4X

Telephone Drover >6>>

Or. A. A. ROTH
Rusas Oydylojas ir Chirurgas

Ofiso valandos:
HI 9 ryto, mm 12 iki 2 po plel 
b mm 8 iki 8:30 va. NedMdle- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

T<kpbmir Vards 037

Gyvenimu ir Ofiaaa
II)49 H. SU, keYta S3 H.

Chicago, UI.
Speci*h»d»» ant

Moterišku, Vyrioką h Valką

ValandtM! 10—II ryto, 4—4 )>o piatą. V-—8 va
kare. N«d4Iiomi* 10—1 pt» plotą.

3354 S. Hilstid St. arti 34 St. Chicane

i Dr. G. M. Glaser
O Praktiku© ja 21 metal.
4 Gyvenimas ir Ofiaaa

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpų laikų.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpiiho-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes1 suteikiame 
praktišką patyrimų kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dienų ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigių kainą lai
ke Šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierų — bile stailčs arba dydžio, 
iŠ bile madų knygos. '
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali. ’•

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 

AhIDiuid Lentų Reiny Ir Stoginio Poplero* 
CARR BROS. WRECKING CO.

| 3003-3039 S. Bnlsted St, Cbicafo, III

Specialistas iš

AKINIŲ

WISSIG,

Kbh^m J 8-to* gatvė* 
Valaaio*: ūmo

ie. Stiklui Šlifuoti sulig jų«i 
ubui vidutiniška luina.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ataros krinta II aklą,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | kmis
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą aklą,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slavink lankagf M 

.reikalingas akini*.
Duokite apllnrėti savo akis spec ialistui akiq, knds tnrl II aattq |* 
tyrimo Bv. Vaitekaus parapif 
akiniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
Tklcivi SpeeiaH»tcu»
TftMYKlT MANO U1RASA.

1«O1 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ant Plati’* Apt iek os 2 -ras a1

ryto ill I va. Nedaliomis nuo 9 mto iki 13 
Tel. Ganai MM.

iš Seno K r a j a u s
VISAS LIGAS VYRU IR MOIERI,1.
UŽSISENl ILSIOS IR XEISG'I n<»M<>S JOS YRA

inkstų ir j utnuojHjimą Kraujo,
skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
Jeigu kiti n< pali jo jus išgydyti. ateikite 

maryti. Praktikuoja per daugeli metų ir

Daktaras
GYDO 

NEŽIŪRINT KAIP
Speciališkai gydo ligas pi 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmij, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums 
išgydę tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S vai. vakare. Nedalioms iii 12 dieną. 
J900 BLUE ISLAND AVE, kampas HMos gal, virau j Bankas. 1<1. Canal 3243.




