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Tik kariškosios valdžios įsi
maišymas privertė sugrįž
ti darban.

PETROGRADĄS, bal. 24 
— įvyko įvairių socialistinių 
srovių atstovų konferencija. 
Jos tikslas buvo

Anglijos valdžia be atidėlio
jimo privalanti suteikti 
Airijai savy valdą.

Mooney byla turės but 
tyrinėta išnaujo

Sugrąžins Rusijos žemes
PASKANDINO SUV. VAL

STIJŲ LAIVĄ.

Laivo įgula išgelbėta.

WASHINGTON, bal. 27. 
—Valstybės departamentas 
vakar aplaikė pranešimų, jo- 
'n vokiečių submarina, pas

endinusi dar vieną Suv.
Istijų pirklybinį laivą, 

. ercy Birdsall — 1,127 to-

glijai negeistinon pusėn... 
Sulaikymui neapriboto vo
kiečių submarinų 1______
valdžia kol-kas dar nesura
dusi tinkamų priemonių. Pa
skutinėmis savaitėmis pas
kandintų pirklybinių laivų 
skaičius nepaprastai pašo
ko... Jei tatai kartosis ir at-

WASHINGTONAS, bal. 
27. — Valstijos departame- 

■ntas aplaikęs smulkių ir 
nuodugnių žinių apie ką tik 
(užsibaigusį Berlino darbini
nkų streiką. Atėjęs prane- 

veikimo Šimas dar sykį patvirtina

sutaikyti 
apsigynimo šalinnikus su in
ternacionalistais. į. Susitai
kymas vienok neįvyko. ’ N. 
Leninas savo kalboj ragino 
darbininkus nugriauti laiki
nąją valdžią ir įstėigti prole
tariato diktatūrą? Betgi di
džiuma konferencijos nūs-

statytų tokias taikos sąly-

Copenhageno ir Amsterda-h
mo pranešimus, būtent, kad prendė laikinąją valdžią pa- 

; streikininkų skaičius ten 
siekęs 250,000 žmonių ir kad 
šalia reikalavimo padidinti 
duonos porcijas, darbinin
kai reikalavę dar ir taikos.

i Tik umus kariškosios val
džios įsi Maišymas privertęs

laikyti.

SOCIALISTAI PER
GALĖJO.

Miesto valdžia kėsinosi 
varžyti žodžio laisvė.

OTTAWA, bal. 27. — Va
kar Ottawoj buvo surengta 
didelis masinis susirinkimas. 
Susirinkime priimta rezo
liucija, reikalaujanti, kad 
Anglijos valdžia pagalios iš
pildytų senai duotąjį Airijai 
prižadėjimą suteiktit jai sa- 
vyvaldą. Toje pat rezoliuci
joje, beje, reikalaujama, kad 
šituo klausimu turėtų tarti 
savo žodį ir Kanados parla
mentas, kad privertus Ang
liją greičiau išpildyti Airijos 
žmonių reikalavimą.,

šaukia Austrijos parlamentą
MOONEY BYLA TURI 

BUT TYRINĖJAMA 
IŠNAUJO.

REZIGNAVO JUSTICI
JOS MINISTERIS.

su

duot> be persergėjimo. Lai
vo įiula išgelbėta.

Percy Birdsall buvo pasta
tytas 1890 metais. Paskan
dinta jis kelyj iš Bordeaux 
j New Yorką.

ORLAIVIU.
100

LAUKIA GEGUŽINIŲ 
DEMONSTRACIJŲ.

Junkeriai nerimsta; ragina

NEPRIJUNGSIANTI RU
SIJOS TERITORIJŲ.

nu talkininkai nušovė ar fe
nebepataisomai pagadino
šimtą vokiečiu orlaiviu.

*. C fe

priemonių prieš dąrbinin-

Jeigu to nenori Austrijos 
žmonės?

AMSTERDAM, bal. 27.— 
Iš Amsterdamo pranešama,

nepaprastai susirūpinę de-

“Distrikto prokuroras turi 
prisipažinti padaręs klai
dą; jeigu jis šito nepada
rys, aš skaitysiu savo pa
reiga atlikti tai” — pasa
kė teisėjas Griffin.

Kad parlamentas atsisakė 
priimti valdžios reikala
vimą.

i VIENNA, bal. 27. — Ru
dau oficialiame Austrijos 
'aidžios organe, Frenden- 
>latt vakar tilpo praneši
mai, mrjr iitH šakuma? 
kad Austrijos valdžia nema
nanti prijungti užkariautų 
Rusijos teritorijų — jeigu ši
to nenori žmonės.'

Mat nuo tūlo laiko Austri
joje eina'smarki agitacija 

taiką — be aneksijų ir 
5s kontribucijos. Šito 
jjimo pryšakyj stovi so

cialistai. Šitas tai ir priver
tė Frendenblattą prabilti. 
Baigdamas savo atsakymą 
Frendblatt sako: “Jei žmo
nės nori išgirsti valdžios pa
žiūras į taiką, tai galima už- 
reikšti, jogei ji neturi ma
žiausio noro varyti agresy
vu politiką linkui Rusijos, 
neigi mano padidinti savo 
teritorijas Rusijos ka.tais.”

Oficialis anglų karės sto- jej pjrmosios gegužes. Lau- 
vyklos pranešimas sako, kad pjama mat; kaci Vokietijos

DAYTON, bat 27. — Po 
ilgos kovos už žodžio laisvę I 
pagalios Daytono socialistai 
išėjo pergalėtojais. Mat 
miesto valdžia buvo , uždrau
dusi socialistams laikyti pra
kalbas ant gatvių. Dalykas 
atsidūrė teisme. Vakar tei
sėjas Martin išnešė nuospre
ndį, apkaltindamas miesto 
valdžią nelegaliu pasielgimu. 
Įstabu, kad miesto prokuro
ras nei nebandė ginti “savo 
reikalo.” , .

VOKIETIJA TURĖS LIKTI 
RESPUBLIKA.

[steigta organizacija agita
cijai už respubliką.

BIJ.OSI VOKIEČIŲ SUB
MARINŲ.

Tinkamų atsigynimo būdų 
dar nesurasta.

nų talkininkų orlaivininkai 
sunąikįnę ar nebąpatapomai 
pagadinę šimtą vokiečių or
laiviu, fe

Savo nuostolių talkininkai 
nesako. Jie, tur-but, ne ką 
mažesni. Vakar vokiečių 
pranešimas tarp kita pažy
mėjo, kad “šiomis dienomis 
nušauta virš keturiasdešim
ties priešo orlaivių”.

f 

ypač Berline, darbininkai tą 
dieną banady-s paskelbti ge- 

dų ir surengti eilę didžiulių 
demonstracijų.

Berlino atžagareivių or-

na valdžią “tinkamai prisi
rengti, kad pasitikus naują 
liguistą sumišimą”...

IR VĖL ATIDĖJO.
/s • ‘ '

LENKŲ SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

DAR VIENAS MAJORAS 
SOCIALJSTAS.

Granite City miesto mayo; 
ru išrinkta socialistas.

dėlioję, bal. 29 d., čia prasi-

gos suvažiavimas. Suvažia
vimas tęsis iki gegužės 2 d.

Tarp kita suvažiavime bu
sią svarstoma sekami klau
simai: priėmimas naujos ko
nstitucijos, sąjungos atsinė- 
mas linkui dabartinės ka
rės, santykiai su Soc. Party, 
įsteigimas nuosavaus namo, 
kur rastų sau prieglaudos 
lenku socialistu laikraščiai 
ir tt.

GRANITE CITY, bal. 27.
— Marshal Kirkpatrick, so
cialistu kandidatas i miesto

■ fe • fe

mayorus, sumušo abudu sa
vo priešininku paskutiniais 
miesto administracijos rin
kimais.

Jis didele didžiuma balsų 
tapo išrinktas miešti majo
ru, nežiūrint, kad prieš jį 
buvo varoma atkakli agita
cija.

tas nepasirodė atstovų bu
te.
LONDONAS, bal. 27. — 

Lloyd George ir vėl atidėjo 
Airijos savyvaldos projektą, 
kuris vakar turėjo būti pa
duotas atstovų butui. Pati 
valdžia dar jį tebesvarstan-

Anglijos valdžia buvo ža
dėjusi ant vakar die
nos atiduoti jį parlamen
to svarstymui. Bet, “paža
dėsi — patiešysi, neišpildysi 
— negriešysi”...

WASHINGTObfAS, bal. 
27. — Washingtone gauta 
žinių, kad Berne, Šveicari
joje, suorganizuota specia
lus komitetas, kurio svarbia
usias uždavinys bus — vary
ti juoplačiausią agitaciją, 
kad po dabartinės karės Vo
kietija liktų respublika. Ko
miteto pirmininku yra buvęs 
Berlino dienraščio, Morgen 
Post redaktorius — Dr. R. n.c . 1 . į .

• f 11 'u

Naujoji organizacija grei
tu laiku išleis laikraštį —• 
skleidimui pasekmingesnės 
agitacijos miniose. Laikra
štis busiąs pavardytas Freie 
Zeitung.

GALVESTON, Tex., bal. 
27. — Valdžia viešai prane
šė gabenimo kompanijoms 
negabenti jokių karės pabū
klų Mexikos pasienin, išski
riant tuos Užsakymus, kurie 
bus aplaikyti nuo federalės 
valdžios.
į., > ..... ...... . ...........

SAN FRANCISCO. — 
“Mooney byla turi but tyri
nėta išnaujo!” Tokį užreiš- 
kimą davė šiomis dienomis 
teisėjas Franklin Griffin.

Vadinasi, kapitalistų su- 
mokslo aukai pagalios turės 
būti nuimta nuo kaklo kil-

CHRISTIANIA, bal. 27.—r 
Telegrafas praneša, kad va
kar Norvegų justicijos mi
nisters inteikęs karaliui sa
vo rezignaciją. Priežastis 
— parlamentas atsisakė pri
imti valdžios patvarkymą, 
kuriuo butų žymiai susiau
rinta Norvegijos laikraščhį 
laisvė.

LONDONAS, bal. 27. — 
Anglijai nejuokais grūmoja 
vokiečių ' submarines. Jos 
valdžia, pradžioje taip išdid
žiai užreiškusi, kad paskelb
toji submarinų karė neturin
ti prasmės, kad Anglija len
gvai pajiegsianti apsidirbti 
su vokiečių snbmarinomis,— 
pagalios jau rimtai prabilo 

pie besiartinantį šaliai pa- 
. ’vojų. Vienas po kito Lloyd 

George’o ministerial grau
dena žmones būti tausiais, 
neeikvoti be reikalo maisto 

bliaus ir tt. Taip vakar 
amonės tarybos pirminin

kas Albert Stanley viename 
Londono pokilyj viešai už- 

z reiškė, kad dabartinis vokie
čių submarinų veikimas sta
to anglų valdžią ytin keblan 
padėjiman. Esą — vokiečių 

' submarinų veikimas galįs nu 
kreipti karės pasekmes An-

“NEUŽPULKIT MUS!”

PAŠOVĖ KUNIGĄ.

Piktadaris nepagauta.

KONFERENCIJA GE
GUŽĖS 15.Kuomet teisėjas Griffin 

užreiškė, kad Mooney byla 
turi but tyrinėjama išnaujo,; 
tai ten pat buvęs apskričio 
prokurofo pagelbininkas 
Cunha bandė darodinėti to
kio reikalavimo nepamatin- 
gumą. Teisėjas tečiaus su
stabdė Cunhą: “Nėra laiko 
aiškinimuisi ” w ^asąįęė iis. 
yrT^Wbįu^.. Aš manau, 
tamsta, pone, turėtum vykti 
pas generalį prokurorą ir 
prašyti jo, kad byla butų ati
duota atgal prisaikintųjų 
teismsui... Jeigu apskričio 
prokuroras šito nepadarys, 
aš skaitysiu savo pareiga at
likti tai.”

Prokuroro pagelbininkas. 
dar sykį bandė “aiškinties,” 
bet ir vėl pralaimėjo. Tei
sėjas stačiog rėžė Cunhui. 
“Skirtumas tamstos ir mano 
pozicijoje yra tik tame, kad 
sveikas esi užinteresuotas 
Oxmano (vyriausias valsti
jos liudininkas, kur kreivai 
prisiekė nuteisimui Mooney, 
ir bandė papirkti Rigall’ą) 
reikalu, kuomet man rupi, 
kad su Mooney butų pasiel
gta teisingai.” Čia jau tei
sėjas atsikėlė ir išeidamas 
pratarė: “Aš žinau savo pa
reigą, ponas Cunhane, ji 
man daugiau nei aiški.”

Palyginkite šituos teisėjo 
žodžius su Chicagos kunigų 
“laikraščio” burnojimais, ir

Laikys kariaujančiųjų 
šalių socialistai.

STOCKHOLM, bal. 24. — 
Gegužės 15. tapo nuskirta 
kaipo diena kariaujančiųjų 
šalių socialistų konferenci
jai. Konferencijoj bus ta- 
įvykinus TaiKą n 
monių pavartojus tam tiks
lui atsiekti. Iki šiol betfi 
dar nežinia, kurios šalįs bus 
konferencijoj atstovauja- • 
mos ir kas atstovaus.

40,000 KAREIVIŲ

Pasiųsta prieš vokiečius 
Francijos frontan.

\

LISBON, bal. 27. — Žinios 
iš Portugalijos sostinės, Lis- 
bono, skelbią, kad Frantijos 
fron'tan esą pasiųsta apie 
40,000 portugalų kariuome
nės. Kelis syk tiek pasiųsta 
j-Afrikos kolonijas. Valsty
bės viduryj irgi nemaža ka
riuomenės. Viso mažiukė 
Portugalija tuo budu turin
ti sumobilizavus apie 7000,- 
000 kareivių 1

-

Kokia didele naujiena!

26. -

re-

ištrukęs.

Iškėlė parašą vokiečių 
kareiviai.

VILLA NETEKO 1000
VYRŲ.

tux v J J. j /m I /CAXtA-AJl .l/VLAA

hardt, kuri dabar guli New Yorko ligoninėj. Jai pada-. 
ryta pavojinga operacija. S arah Bernhardt turi 71 m. 
amžiaus

8, bal. 
pranešė

'as-

socialiu

CAMDEN, N. J., baL 27. 
— Nežinomas piktadaris, ne
gras, užpuolė baptistų kuni
gą Joseph' Childry iš Had
donfield, N/J., ir atėmęs iš 
jo du doleriu (daugiau netu
rėjo) pinigų, mirtinai pašo
vė. Kunigas mirė. Piktada
ris pabėgo.

PETROGRADAS, bal. 27. 
Telegramos iš Petrogrado 
skelbia, kad vokiečiai varto
ja įvairių priemonių, kad pa
lenkus Rusiją prie taikos. 
Tam jie panaudoja ir karės 
frontą. Taip, vienoj vietoje 
Rygos-Dvinsko fronte vokie
čiai iškėlę drobule su para
šu: “Neužpulkite mus! Mes 
taipjau neužpuldinėsime.” 
Kitose vietose vokiečiu or
laivininkai mėtą tam tikrų 
atsišaukimų j rusų apkasus, 
kur sakoma, kad ir Vokieti
jos žmonės stoja už pertrau
kimą mūšių ir padarymą ga- 
rbingos abiem kariaujam | bfelaisvėn.v Pats Villa betgi 
čiom pusėm taikoą.

CHIHUAHUA, bal. 27. — 
Carranzos generolas Mur
guia praneša, kad įvykusia
me ties San Migvel de Ba- 
bicora mušyj banditas Villa 
netekęs 1000 vyrų užmuš
tais, sužeistais ii’ patekusiais

ŠAUKIA AUSTRIJOS

■ irma svk susirinks nuo

ekonominiu fe
klausimu.”

pradžios dabartinės karės, 
.kuomet Austrijos žmonių at
stovai turės progos susirin- 
'kti.

Siadiem
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Chicago, Ill

Didelis iš Didžiausiu Balius su Programų
Rengiamas Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško Kliubo.

Scenoje statoma dviejų iiriIDOl NEDĖLIOJĘ,
veiksmų komedija— I I IVkjLv I Balandžio 29 dieną, 1917 m.

Revoliucijos die
nos Petrograde

Vieno apsivedimo 
istorija.

iš Rusijos laikraščių).

Istoringas Darbininkų Ats
tovų Tarybos posėdis.

Kovo 3 dieną Darbininkų 
Atstovų Taryba laikė posė
dį ypatingose apystovose.

Baltoji Tauridos rūmų sa-

įima sakyti, teisėtas pasielgimas, 
lėčiau, draugija sujudo. Žmo
nės išreiškė savo pasibiaurėji- 
mų, nepasitenkinimų. Visi jau
tė tos tragedijos baisumų. Dvie
jų žmonių širdis nūdien buvo su-' 
žeistos. Dvi šeimvni pradėjo

, sugriautas gyvenimas,

ŠV. JURGIO PAR. SVET., 32-ras Place ir Auburn Ave.
Pradžia 5 valandų vakare. Inžanga 25c ir augščiau.

Visiems žinoma, kad Kliubo vakarai yra rengiami daug įvairiau kaip kitų, ir į tuos vakarus 
atsilanko daugiausia publikos ir vis buna mandagiai priimti. KLIUBO KOMITETAS.

^<BKH*****l««H»*^*4<«4«4>*Hh***4****4>*4>*4*^ait«M**4*eM.«H**4**4***!**4<«»

Koncertas ir Balius
Rengiamas Susivienijimo Lietuvių Am. 129 Kp., NEDĖLIOJ, Bal.-April 29 d., 1917 
PULASKIO SVET., 1711-15 So. Ashland Avė. Muzika Brolių Sarpalių.
Pradžia 5-tą valandą vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatai.

Programas susidės iš dainų, muzikos ir kalbų, kuriame dalyvaus įžymus Bi
rutės Choras, taipgi dainuos P. P. Jakutis, P. P. Stogis ir kiti. Taigi, gerbiamieji 
ir gerbiamosios, kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį puikų vakarą.

Vakaro pelnas skiriamas nukentėjų sięms nuo karės lietuviams ir S. L. A. 
prieglaudos namo fondui. Kviečia visus atsilankyti, KOMITETAS.

lai turi nutraukti kaukę nuo

Durna laikydavo savo posė
džius, buvo kimštinai prisi
kimšus darbininku ir karei
vių atstovų. Posėdį atidaro 
Valstybės Dūmos atstovas, 
socialistas N. S. Čcheidze. 
Jis kalba:

—Piliečiai, darbininkai ir 
kareiviai! Sveikinu jus suki
lusiųjų žmonių ir sukilusios 
kariuomenės vardu. (Smar
kus aplodismentai). Tegy
vuoja viso pasaulio proleta
riatas! (vėl smarkus aplodi
smentai). Tarptautinio pro
letariato vėliava jau pakelta 

•,— tegyvuoja ši valanda!
(Aplodismentai).
Čia — vieta, kame posė

džiavo paskutinioji trečio
sios birželio Valstybės Du
rna. Tegul ji dabar pažvel
gia čia, tegul pamato, kas 
dabar čionai savo posėdi lai
ko. Ten, dešinėj, sėdėdavo 
Xjuouasimciu atstovas. — N. 
R.), o mes tupėjome antai 
ten, kamputyj, mes, mažiau
sieji... Tegyvuoja visi mu
sų draugai, kur kadaise sė
dėjo čia, o paskui, ir iki šios 
dienos, kankinosi katorgoj 
(audra aplodismentų). Te
gyvuoja musų draugai — 
musų pirmosios, antrosios ir 
trečiosios Durnos draugai! 
(Audringi aplodismentai).

DraugaiP Jūsų buvimas 
dabar čionai, tai ženklas, jog 
neužilgo šitas vietas užims 
visuotinojo Įsteigiamojo Se
imo deputatai (Smarkus ap
lodismentai).

Čcheidzei pabaigus kalbė
ti, Taryba užsiima svarsty
mu reikalų. ,

Šiame posėdyje tapo pas
kelbtai caro Mikalojaus an
trojo nuo sosto atsisakymo 
aktas. Skaitymas akto iš
šaukė vėl aplodismentų aud
rą.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

PUIKUS
BALIUS

SU LIETUVIŠKAIS ŠOKIAIS 
Parengtas

Lietuvių Janitorių Vyrų ir
Moterų Pašalpos Kliubo

NEDĖLIOJĘ,
Balandžio- April 29,1917

J. MIKNIAUS SVETAINĖJ
4837 W. 14th Street, Cicero, Ui.

Pradžia 4 vai. po pietų. 
Tikietas 25c porai.

Gerbiamieji! Šiuo užkvie
piame visus Lietuvius ir Lie
lures skaitlingai atsilankyti i

it prie puikiausios inuzi 
J mai pasišokt! ir sma 

asilinksmintl.
Kviečia KOMITETAS.

Hnks

sėdėjo restorane ir

iK'ism in

geriau negu

- Bet kodėl jiedu

prisiega ’

lių minčių.

, o

Kaip rudens metu senas lizdas.

kurie,pabėgo,' nieko

atsakomybę aid Dabar

surado,

jos, jis išsižadėjo visų savo blo-

Trumpiau sa-

■> ir parodytų dangų.

susižiedavimu.

Savo anonimiškus 
kuriuose apsireiškė n 
du sudegino. Nors ji

jonėse.

kartų jiedu pajautė vienodumo 
kančias, kada buvusieji draugai 
apleido juodu.

Kodėl žmonės šalinasi nuo

Dėlto, — atsakė jis, — kad 
žmonės pavydi mudviem laimės.

ne žmonės šalinasi, bet jiedu ša
linasi žmonių. Ypatingai jis bi
jojo sueiti* su savo buvusiais

šals, — jis puikiai matė jų skep 
tiškus nusišypsojimus ir supra 
to, kų jie reiškia. “Taip, jis pa

kedayo nuduoti” ir tt. Jo arti 
mai draugai buvo tos nuomo 
nes, kad meilė yra tokis klastin
gas dalykas, kuris anksti ar ve

mų, bet patįs —taip sakant — 
lekiojo dausose. Paskui, kad 
užmušus nuobodumų ir vieno
dumų ir parodžius savo baimę, 
jiedu pradėjo lankyti viešus

du užėjo
teatrui užsibaigus, jie- 
į restoranų, 
savo pi 
kad jinai

Ji prūde
lis. Jam 

lai daro nepasirodė, 
del jo, bet del “pašalinių vyrų.” 
O kada jiedu susėdo prie stalo, 
jis urnai nutilo, nes jos veide 
pastebėjo kokių tai nepaprastų 
išreiškę. Jam rodėsi, kad ji 
_ ___ i*..*.. .. “.....x.vi:
niams vyrams.” Jiedu tylėjo. 
Jo veide malėsi nepasitenkini
mas.

do restoranų.
(latvėj jinai susimaišiusiai pa

klausė:

tau, kokiomis akimis žiuri į ta- 
. • • ___ . „

nebelankė restoranų.
Savaitę prieš vestuves jiedu 

praleido, besirūpindami apie bu
simų butų. Kalbėjo apie kau
rus ir rakandus, derėjosi su 
krautuvninkais. Tuo keliu poe
tiškas gyvenimas persimainė i

Jiemdviem užsinorėjo eiti pa- 
vaikščioti. -

Jiedu ėjo netardami nei vie-

kas tai trečias. Jis bandė per
keisti savo upę ir būti smagiu, 
bet tai nenusisekė.

nes jau

tatai įžeidėjų. Ji pagreitino 
savo žingsnius ir stengėsi laiky- 
ti.es kuotoliausia nuo jo. Atsi
dūrė lies jos namais.

- Laba naktis! — trumpai

naktis!— taipjau

Kuomet jis ėjo gatve, jo eisė-

liuesai ir giliai. Jis pajuto, kad 
pasiliuosavo nuo kokios tai sun-

nėšių rodėsi jam kokiu tai rojų. 
Jis išsitiesė, sukoncentravo savo 
išsiblaškiusius mintis ir pradė
jo galvoti apie savo praeitį. Da
bar jam atrodė, kad jo praeitis 
buvo šviesi ir linksma. Jis 
smarkiai žengė pirmyn ir jautė, 
kaip jo aš auga su kiekviena se
kunda, jo rankos, tarytum, pa-
virto į sparnus

.lis neabejojo, kad dabar vis
kas turės užsibaigti. Jis nega
lėjo suprasti priežasties, nejautė 
skausmo./ Jam buvo aiškus tik 
pats faktas. Su tiro faktu jis 
skaitėsi, kaip su kuo tai neišven
giamu. Prisiartinęs prie savo

1 Penktas Prisakymas
X Br. Vargšo vieno akto tragedija
O Vakarą rengia

f Dr-ste Liet. Brolių ir Seserų Am.

Subatoj, Balandžio April 28/17
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ. 2242 W. 23rd Pi.

Pradžia 7:30 v. vakare. Tnžanga 25c ir augščiau. Ant šokių 25c porai

rogramą išpildys Dr-slčs Lietuvių Brolių ir Seserų Am. 
Dramatiškai-Muzikai iškas Skyrius.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites: Kas mylite sceną ir dailę 
esate kviečiami atsilankyti ant šio vakaro, nes čia pasilaiko gera 
proga pamatyti gražų programą, nes šitas veikalas perstatų mums 
lietuvių gyvenimą parubežyj. Parodo kaip musų brolius lietuvius 
Rusijos caro valdininkai neatsižvelgdami ant nieko, bile tiktai įgi- 
Ijus garbę ir turtą, žudydavo visokiais budais, šaudydavo, kardavo 
ir į kalėjimus kišdavo be jokio pasigailėjimo. Kviečia Komitetas.

Daktaras WISSIG,
Seno Kr a jau s

iŠ niGTEKŲ. N ■
______NEIŠGYDOMOS jQ8 YRA 
jausmus, skausmus nugaroje, koš&jimą, ’ 

. - - . - -i. ,-aitru kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja pei daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NedeKoms iki 12 dien-. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Rankos. Tel.‘ Canal 3263.

Specialistas iš
" GYDO VISAS LIGAŠVYRŲ IR MOTERŲ. 

,vv*nĮbiNT «r*w (wramwittsijOR IR NEIŠGYDOMI 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos sk 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. J<

namų, jis sutikt) senų draugų ir 
užkvietė jį pas save paplepėti. KAZIMIERAS GUGIS

jo iki pusiau nakties; jiedu kal
bėjo apie įvaikius dalykus: atsi
minimai prUTities, bėgantieji 
reikalai, posėdžiai parlamente 
buvo jųdviejų pasikalbėjimo te
ma. Nei vienu žodžiu, nei vie
nu garsu nebuvo priminta apie 
susižiedavimu. Tai buvo stebė
tinai malonus vakaras. Jis na-

tvirtesniu, jis pradėjo išsireikš
ti aiškiau ir suprantamiau, min
tis plaukė pačios savaimi; jam 
jau nebereikėjo dailinti kiekvie
nų fražų, kiekvienų žodį, kad 
neįžeidus ko nors. Jam pasiro
dė, kad jis vėl rado save, nume
tė nuo savęs juaskų. Jis palydė
jo draugų.

apsivesi! - 
draugas.

Kada jis sugrįžo atgal į kam
barį, jį apėmė kokis tai antipa
tijos jausmas. Jis atidarė lan
gus, pasikniso po stalčius ir u 
mai suprato, kiek daug jis nu
stojo ir kaip žemai jis nupuolė.

Jam pasirodė, kad jis nusidė
jo prieš savo sužiedotinę, kas 
dalį savo sielos atidavė kitam — 
niekis, kad tai buvo vyras!

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų. Ir ulk^ ligų- 
Ofisas ir Gyvenimą*:

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

Ofisas atdara# iki 10 vai. ryto, 1—3
po pietų

*02-104 Nation*! ■**/■ 
!• 80. La flaila Bt.» OMmc*. 3 

T«l. Otntral UIMII1. Atfara 
niūkė, katvargo ir aubatoa ntanw < 
t iki 8 vai. vakare, »• aMMrie 
IBM MILWAUKO AtA, UkU*« 

Tai I Uuaabelit •*

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3923 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Hutaican receptas sn 4idllau«l» atydu. 
Nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie* 

tnviika aptieks Bostons ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, • ai prisiu
siu per express.

X. Si<lla.%Jislcis
Apttekortuu ir savininko 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Ncdeliomis pagal sutarimą.

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

Tclepbon# Drover

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

SpccialhtM Mcterllkv, VyrlShų, Valkų 
ir ehr»MDh« Ii<«.

VnIandlM: 10—11 ryto, 4—i jpo pietą, f—} 
karo. Ncdšliomi* 10—1 >>• pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

0R. W. YOSZKIEWICZ

liIetuviskas akių gydytojas 
Kns turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
'"NTA'juHonAM. toto 9 r v to iki 1 po piet.

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:

1840 Sb. Halsted St., Chicago, Ill

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 Augštesnįjį Gyventai.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, UI

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

1840 S Halsted St.,_______ Chicago, Ill.

• ---------------------------------- ------------------------ ----------- ------------------------------------------------- --------------------------------------- -.......III.......... .M.-..........-—..—....-................   i I. ,1. I....

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam ilusipirkti 
-knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
— Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, 1U.

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

Chicago, nt
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Korespondencijos
BUCKNER, ILL

Nors rengiamasi prie to ap- 
vaikščiojiino nuo senai, bet del 
geresnių pasekmių, mes turime 
platini apgarsinimus fabrikuo
se, kur tik dirbmpa. Todėl so-

ir
šis-tas.

Šio miestelio darbininkai su
pranta kame jų išganymas, ka- 

✓ nie išsiliuosavimas iš vergijos 
ir del to jie skaitosi socialistais 
ir kovoja už socalizmą.

Bak 17 d. čia atsibuvo mies
to valdybos rinkimai, kuriuose 

- štai ką laimėjo socialistai:

socialistams ir tik viena demo
kratams. Miestelio mayoras, 
raštininkas (klerką), du tarybos 
nariai, iždininkas ir policijos 
viršininkas — visi socialistai. 
Demokratams teko tik viena vie-

šai republikonai — iš viso jie te
turėjo tik vieną kandidatą (į 
raštininkus), ir to paties neper 
varė.

Miestelio administracijon iš
rinkta ir vienas lietuvis socia
listas, LSS. 238 kuopos narys ir 
organizatorius drg. V. A. Mačiu
lis, (Wm. Mitchell).

šinitį valandų, rinkimų dienoje, 
tarp demokratų ir socialistų.

Čionai yra daug lietuvių ir vi
si sutikime gyvena.

Darbai šiuo tarpu čionai eina 
gana gerai; ypač anglių kasyk
lose uždirbama neblogai.

Miežio Grūdas.

ROCKFORD, ILL.

PRIE DARBININKŲ 
ŠVENTĖS.

Gegužės, nebetoli. Tą dieną viso

švenčia ir kelia savo galingą bal
są prieš dabartinę išnaudojimo 
sistemą: rengia prakalbas, de-

Todėl ir Rock fordo darbininkai 
ir darbininkes rengiasi pasitikt 
tų dieną Su demonstracijomis ir

bo dieną.
1 d. gegužės, 7:30 vai. vak. 

prasidės parodinės demonstra
cijos nuo 7 St. ir 6 Avė. iki Co- 
Iliseum Hali, kur bus prakalbos

* M * ® ♦ IS ♦ *

eialistai, unijistai ar taip susi
pratę darbininkai ateikite į So
cialist Headquarters, 319 E. Sta
te st. pasiimt apgarsinimų ir pla
tini tarp darbininkų. |

Taipgi turiu primint apie vie-j
Bus parda-

pasargos žodis
IOWA STATE 

SAVINGS BANK •
Kapitalas ir Perviršis—

$120,000.00. !
S. E. Cor. Fourth and/

Jackson Sts. i
SOUX CITY, IA. ;

Suffrin Prisirengė Dabartiniam Laikui
UEFRINO pamatas parduoti pigiau, negu kitos sankrovos ypatingai pasirodo šiame sezone. Kiti 

hJĮ prisidengia priežastimis ir visokiais išrokavimais kelia kainas augštyn. Suffrin savo kainų nekelia.
Sulyginkite Suffrino kainas
ėliokite. Privalote pirkti du

Galite pas jį gauti ąpredalus už tuos pačius pinigus, ką ir praeitą metą, o jus tikrai tuonri naudojatės, 
su kainomis kitą sankrovų Cbicagojc< Nusistebėsite, kiek galite sučėdyti perkant pas Suffriną. Neat 
iš 4ų stebinančių specialių paaukavimų pas Suffriną Subatoje.

kiekvienas turi turėt. Ant zen- 
klelio-bns angliškas užrašas 
‘T d’. Gegužes. 8 vai. darbo die
ną. Mes reikalaujame taikos ir 
solidariškumo tarp viso pasau
lio darbininkų. Viso pasaulio

Todėl ir mes, Rockfordo lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kes, turime eiti sykiu su kitų 
tautų darbininkais, kovot už pa

demonstracijoj kas tik gyvį 
Nepamirškit.

S. Darginavičius.

i "... -t....*

Lietuvos Šelpimo 
Fondas

Lietuvos šelpimo Fondo Finansų 
Sekretoriaus nuo Kovo 1, 1917 

iki Balandžio 1, 1917.

Kovo L 1917 balansas . .$14270.4 
Per L. Š. F. vietinį skyrių

Baltimore, Md., nuo į>p. Bulo
tos, žemaitės ir Bulotienės pra
kalbų $17.01, ir nuo kitų įvai
rių rengimų $17.27 ............... $34.2

III,, nuo krikštynų pas L Rajun- 
čių ..................................................

Per 1-’. Pikeris nuo Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių A- 
merikoje 4 kuopos draugiško

Per “Keleivį” nuo varduvių 
K. Rinko, Montello, Mass. ...

Per “Keleivį” nuo krikštynų

Dienos

nuo teatro ir publika suaukavo

Per Lietuvių Dienos Komie- 
tetą, Roseland, III. apielinkės 
nuo parengto vakaro pelnas. .

Per “Naujienas” kučia pas 
Gagelius, (’hieago, III. $4.20, 
vestuvėse Krušeliausko su Pi- 
ragutės, (’hieago, III. $6.80, su
rinko Liet. Raudonos Rožės

5.00

$82 .)

$65.7;>

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

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

-- ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank. 
GEO. C. W1LCE

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA. LIETUVIŠKAI

1900
5V. KASPAR 

prezidentas
DTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros.
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

' J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

8.

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.

1840 S. Halsted SL, Chicago, Ill.

218 S.L.A. kuojfų iš Minden W.
Va....................................... .......... ..

Per “Naujienas” surinko D.
L. K. Gedemino Dr-ste, Chica
go, m ............................. ..............

Viso per Kovo mėnesį 
įplaukė..............................     • $47d.56

70.55

63.00

Viso su balansu.............. $14;745.98
■’ Išlaidos
'T. L. Dunduliui, L. š. S. fi

nansų sekretoriui, už techniš
ką darbą už Vasarį men. 1917 
$10.00 ir už štampas, popierą 
ir smulkias raštinės išlaidas, 
$6.88 ........................................... $16.88

Pp. Bulotai ir Žemaitei už 
kelionės lėšas, pragyvenimas 
ir smulkios išlaidos už du me
nesiu, Sausio ir Vasario 1917 426.88

A. Žymonfui už Bulotų ir 
Žemaitės paveikslus ................... 8.00

Pasiųsta į Petrogradą “žibu
rėliui” 3500 rublių kursas 
$29.25 .....................................  . 1023.90

Viso išlaidų per Kovo me
nesi ....................................... $1475.66

Balandžio 1, 1917, lieka pas 
L. .š. F. Iždininką, K. Šidlaus
ką ......................... ’................. $13270.32

1917

Chicago, III.
Dundulis

Naujienų agentai
Kurie užžiuri platinimų '‘Naujie

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos gailina gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: .L Šlajus, 

“Naujienose”, 1810 S. Halsted St.
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st.
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ave.
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^ Rosclando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

801 — 8th 
So. Chicago, III.: Max Feldman, 

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

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

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

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

1330—15th Ave.
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

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

\459 Collinsville 
Springfield, Ilk: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair 
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ: 

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury 

Monlcllo, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

J. Botimil,

St.

St.

St.

Spring Valley,
Kewanee, Ill.:

Pana, Ill.; W.

Lowell,

St.

St.

st.

Ave.
Ave.
Ave.

St.

St.

st.

st.
st.

50 Charles St.
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 

101 Oak St.
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 

Cliffside, N. J.: K. Steponavičc, 
Box

NEW YORK VALSTIJOJ: 
Yonkers, N. Y. H L: Weiss, . 

•102 Riverdale Ave. 
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Str.
Albany, N.Y.: M. Lazarko, 

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

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

235 E. Main

St.
17.

SUFFRIN PARDUODA DAUGIAU HART, SCHAFFNERIO IR MA-
> RX’O, NEGU VISOS KITOS SANKROVOS ESANČIOS ANT MIL-

WAUEE AVENUE IMĄNT SYKIU.

Geriausi Aprėdalai Chicago] po $15
Gražus pilki, rudi, žali, gražus mėlyni, seržos ir vilnoniai, gvarantuotų
materijų, pasiūti sulig naujausia mada, aplinkui su diržais arba ■■■
pusei, viena arba dvi eileš knypkių, su prisiūtais iš viršaus arbawL ■
paprastais kišeniais. Puikiausi fasonai Chicagoje, specialiai' Su-^^į ■ M..... . ......
17atoje po .............................................................................................................................® =====

Šilkiniais Pamušalais Aprėdalai po$20 ir $25
Hart Schaffnerio ir Marx’o naujausi parėdai kiekvieno populiario fa-
šono ir materijos. Žali, mėlyni ir rusvi, pasirinkime I-11
puikių spalvų, visai pamušti geru šilku. Aprėdalai, ku- | j*

riuos dėvėsi! didžiuodamies. Specialiai Subatoje po.. ~

Aprėdalai su 2=dviem porom kelnių $12.50
ir augščiau. Didelis pasirinkimas visokių kainų. Jei norite dvi poras 
kelnių del savo aprėdalų, lai galima juos gauti pas Suffriną—lai yra tikra viela. 'Turime 
lokius kiekvieno stiliaus, svalvos, materijos ir rųšies.

Kuokas ir bolė dykai prie kiek
vienų vaikams aprėdalų už $4.95 
ir augščiau

$5.00 šilkiniai Marškiniai speci
aliai Sukatoje $3.75.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikių Aprėdalų

DAVID SUFFRIN
Vienintelė Sankrova prie Kampo nuo Milwaukee Ave. ir Division gatv.

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson 

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Md.: J. Aleknevicz, 

W. Lombard 
Filipovicz, 
437 S. Paca

Baltimore,
Ball i more,

Avė.

650
Md.: J
Md.: F.

St.
St.

637 Lombard St.
IOWA VALSTIJOJ:

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

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

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

NEBRASKA VALSTIJOJ:
Omaha, Nebr.: W. Waskel, 

3223 O
Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

So.

So.
St.

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

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

2120 St. Clair Ave.
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
/ PO Box 407.

st.

rgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 
' Liberty Ave and Grant St

.: Jos. Burauskas, 
Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave. 
Katkus, I 

2204 Forbes St.
Pa.: F. Tevlovich, 

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

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

1726-28 Jackson St.
MICHIGAN VALSTIJOJ: 

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

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

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

Box 13R
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

(Jinton, Ind.: J. Kairaitis,
. 315 N. 8th St. 

Gary, Ind.: I). Bassin,
. 1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Kenosha Wi^t K. Paukštis, 

809 Park St. 
Racine, Wis. rTony Ve^ola,

> Racine, Wis.

Kulpmont, Pa. 
Pittsburgh, f
Pittsburgh,
Pittsburgh,

Pa.: J.

JoBn garais.
’ '1005 Gideon C

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis St 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

775 Bank St. 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 

286 Wallace St.

A TELEPHONE YARDS 2721 £

I DR. J. JONIKAITIS | 
j Medikas ir Chirurgas f 
ffi 3315 S. Halsted St., Chicago B

MACBETH
Tragedija

penkiuose aktuose.
Parašyta

William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon 
(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
Šis Veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje. 
Kaina apdaruose 75c, be 
apdarų — 50c.

1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.
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Kas Išganys Liaudį?
, Knyga padalinta j skyrius: 

Parašė ir išleido K. šeštokas.

4

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. Chicago, Ill.
t S

SiGarsinkis ‘Naujienose’
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į Pirmu Halini; Dienraštis Amirikoįe 
X*idiia NAUJIENŲ BENDROVE Ine.

^Kasdien, išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji kaina:
CMcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicago j e metams $6.00, pusei me- 4is3.5o.

Į Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metę ...............  $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem lučnesiam ................ $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Kuropoje, metams .............. $7.00

First Lithuanian Daily ii* America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

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

Outside Chicago, by mall, one 
year.... . ............................. $1.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Kalytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
irl rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Jmrdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
hM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
ted, arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|ę ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokčt.

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

Redakcijos Straipsniai
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Bet dabar jau jie ima at
vesti. Kolkas juk, jeigu ir 
galima grįžti, tai ne Lietu
von, o tik Rusijon. O pagrį
žusių gal laukia; tarnavimas 
kariuomenėje, arba bedarbė 
ir dar didesnis gyvenimo 
brangumas, kaip Amerikoj.

Suv. Valstijos, tiesa, ren
giasi įvest konskripciją. Vie
nok ji, jeigu ir bus įvesta, tai 
palies ne visus suaugusius 

! vyrus. Vedusieji ,amatinin
kai ir daugelis kitų bus pa- 
liuosuoti nuo tarnavimo.

Bet ir kariuomenėn paim
tieji ne visi gaus eiti į fron
tų. Tik išlavintieji kareiviai 
galėtų but tuojaus išsiųsti 
Europon; o tik-ką paimtuo
sius rekrutus reikia dar pir
ma išlavint, kas užims kele
tą mėnesių laiko.

Dar ilgesnis lavinimo lai
kas yra oficieriams. Ameri
ka turi jų neTiek daug, kad 
galėtų urnai suorganizuot 
armiją iš šimtų tūkstančių 
vyrų. Taigi, pirma negu

Naujas angliakasių 
laimėjimas.

Telegramos praneša, kad 
175,000 d a r b in i nk ų k i e t ų j ų 
anglių kasyklų tapo pakelta 
dvidešimčia nuošimčių algos.

Visai nesenai tokį-pat al
gų pakėlimą laimėjo ir 250- 
000 minkštųjų anglių kasyk
lų darbininkų.

Jeigu angliakasiai butų 
laikęsi Samuelio Gomperso 
politikos, kuris ragino dar
bininkus eiti išvien su kapi
talistais karės laiku, tai 
butų reikėję dar gerokai pa
laukti geresnių algų.

Bet angliakasiai butų nie
ko nelaimėję ir be organiza
cijos. Tik galinga unija pa
darė juos taip pavojingais 
kapitalistams, jogei ir strei
ko neprisėjo kelt, kad pri
vertus juos nusileist.

Organizuota kova yra ne 
tiktai pasekminga, bet ir 
apsieina su mažiausia aukų.

Vėliavos 
paniekinimas.

Kasdien ir kasdien kapita
listų laikraščiai talpina po 
keletą žinių apie Suv. Vals
tijų “vėliavos paniekinimą.” 
Tai tas, tai kitas žmogus, gi
rdi, iškeikęs vėliavą, nuplė
šęs ją arba po kojų pamynęs. 
Šituos piktadarius policija 
areštuoja, teismai baudžia, 
o neretai ant jų užpuola ir 
šiaip žmonės.

Nėra pagirtina žaidimas 
vėliavos “garbe”, bet nėra 
pagirtina ir mėginimas, “pa
niekinti” ją. Vėliava juk y- 
ra negyvas daiktas, taigi ji 
negali nė pasididžiavimą, nė 
pažeminimą jausti. Jaučia 
ne daiktai, o žmonės.

Bet norint žmonių jaus
mus perkeisti', reikia ne er
zint juos, o suteikt jiems ki
tokį supratimą. Tada ir ka
pitalistų spaudos šauksmai 
apie “vėliavos paniekinimą” 
neturės pasisekimo.

/

Klerikalų 
melas.

Tarp daugybės dalykų, ku
rie dabar dedasi Petrograde, 
buk įvykęs toks: Darbinin
kų minia, suagituota socia
listų kalbomis apie Th. Moo
ney’o “pakorimų” San Fran- 
ciscoje, padarė užpuolimų 
ant Suv. Valstijų ambasa
dos. Reikėjo šaukt policijų, 
kad išvaikius minių.
į Taip skelbia telegramos.’ 
Jos, suprantama, .yra nuda

žytos tam tikra spalva. Te
legramos perstato dalykų 
taip, kad parodžius blogumą 
tų socialistų, kurie agitavo 
minią, ir tos minios, kuri už
puolė ant Amerikos pasiun
tinio buveinės.

Bet kas moka bent trupu
tį protaut, tam yra aišku 
iminėtojo atsitikimo prasmė. 
Petrogrado darbininkai iš
reiškė viešą protestą prieš 
Suv. Valstijų valdžių, kuri 
leidžia kapitalo agentams 
nekaltai kankint darbininkų 
vadovus.

Galėjo but, kad Petrogra
do darbininkai, lygiai kaip ir 
jų agitatoriai, gavo ne visai 
teisingų informacijų apie 
Th. Mooney’o likimą, nes ji
sai, kaip skaitytojai žino, 
nėra pakartas. Bet galėjo 
but ir taip, kad “pakorimą” 
sugalvojo telegramų agentū
ra, kad parodžius Petrogra
do socialistų nežinojimų.

Vienok, kaip ten nebūtų, 
faktas palieka faktu, kad 
progresyviai Rusijos darbi
ninkai žino apie juodašim
tišką kapitalistų suokalbį 
ant Th. Mooney’o gyvasties, 
ir kad jie norėjo užtart savo 
klesos draugų, išreikšdami 
papeikimą Amerikos vald
žios atstovui Petrograde. Ši
tokiu darbininkiško solida- 
riškumo pavyzdžiu Ameri
kos kapitalistai, žinoma, .pi
ktinasi, bet Amerikos darbi
ninkai gali tik pasidžiaugti.

Nenuostabu, kad kapitali
stiškos telegramų agentūros 
stengiasi apjuodint Petro
grado socialistus ir darbini
nkus. Bet aršiau, negu tos 
agentūros, elgiasi musų kle
rikalai. Jų čikagiškis orga
nas — tas pats, kuris kartu 
su kapitalistų agentais buvo 
apšaukęs nekaltai pasmerk
tąjį Mooney “piktadariu” — 
tas Chicagos klerikalų šlam
štas paskelbė, buk minėtoji 
Petrogrado darbininkų de
monstracija tai buvęs mėgi
nimas sukelt revoliucijų, nu
verst naujų valdžių ir tt.

Tokių begėdiškų išmislų 
net kapitalistų spaudoje nė
ra. Klerikalų “Draugas” su
mušė visus melavimo ir be-, 
gėdystės rekordus.

Pradeda atvest.
Išgirdę, kad dabar galima 

pagrįžti Rusijon, daugelis 
žmonių ėmė karščiuotis. Kai 
-kurie ryžosi tuojaus pakuo- 
ties daiktus, kad kuogrei= 
čiausiai apleidus šios šalies 
laisves ir kitokius gerumus.

pradėjus siųsti didelę karino 
menę Europon, Amerikai 
reikėtų ne tiktai įgyt pakan
kamai išlavintų kareivių, 
bet ir palaukt, kol suspės iš
silavini reikalingas oficierių 
skaičius.

Bet da yra klausimas, ar 
Amerika apskritai norės 
siuntinėt dideles armijas Eu
ropon, žmonių talkininkams 
tur-but netrūksta. Daug 
labiau, negu kareivių, jiems 
reikia maisto ir amunicijos. 
Prie dabartinių komunikaci
jos sąlygų, ir Suv. Valsti
joms ir talkininkams butų 
daugiaus išrokavimo, kad 
laivai gabentų iš Amerikos 
ne kareivius, bet karės reik- 
menas.

Taigi išrodo, kad, gyve- 
inant šioje šalyje, yra ma
žiaus pavojaus patekt į ka
riuomenę, negu parkeliavus 
Rusijon.

Tą žmonės ima suprast ir 
jau jie netaip skubinasi pa
kuot savo daiktus, kaip po 
pirmutinių žinių apie Rusi
jos revoliuciją.

Kada karė pasibaigs, tai 
da ir tuomet reikės apsižiu- 
•rėti, pirma negu apleidus šią 
šalį. Duonos ir uždarbių 
Europoje gal dar ilgą laiką 
bus permaža. Kad tik kar
tais nepriseitų po karės? a- 
,žuot keliavus namon, traukt 
iš Lietuvos savo gimines? 
Visaip gali but.

“Dvi mokyklos”.
■X.,---- - ------------ -

Drg. V. Bergeris pasakė 
dabai sąmoningą juoką St. 
Louiso socialistų konvenci
joje. Jisai, girdi, pripažįs
tąs “tik dvi socializmo mo
kyklas: istoriškų ir isteriš
kų” (“isteriškas” paeina nuo 
žodžio isteriką, arba isterija 

.—karščiavimasi, nesusival
dymas, didelis nervišku- 
i.mas).
f Tas juokingas pasakymas 
■tinka ir lietuvių socialistų 
srovių apibudinimui,

Mes turime “istoriškos 
mokyklos” socialistų. Tai y- 
ra tie socialistai, kurie vi
suomenės atsitikimus aiški
na, kaipo istorijos apsireiš
kimus. Jie stengiasi supra
sti juos, kad žinojus, kaip 
jais pasinaudoti savo idea
lo įvykinimui, ir kaip su jais 
kavoti, jeigu jie yra kenks
mingi darbininkų klesai.

Bet mes turime ir “isteriš
kos mokyklos” socialistų. 
Tai yra tokie socialistai, ku
rie mato visokiuose atsitiki
muose tik gerų arba, blogų 
žmonių valią. Jie yra labai 
- i ‘ ) j j Jį. s** y -•/■
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greiti pagyrimo hymnus gie
doti arba smerkti ir niekinti.

Paskutinių 10-11 mėnesių 
kova lietuvių socialistų tar
pe, tai buvo kova tarpe tų 
dviejų “mokyklų”^

“Isteriškoji mokykla” ši
mtus kartų “palaidojo” In
ternacionalą, įgąsdino są- 
jungięčius “social-patriotiz- 
jungiečius “social-patriotiz- 
mo” šmėkla, paskelbė, kad 
darbininkai “neturi tėvy
nės”, ir be paliovos šaukė 
prieš '“oportunistus”, “klai
dintojus”, “parsidavėlius” ir 
tt. ir tt.

Ar ta visa isteriką padėjo 
sąjungiečiams kiek giliau 
suprast socializmo ir visuo
menės klausinius? Paklau
skite bent kurio sąjungiečio, 
ką reiškia “social-patriotai” 
arba “social-patriotizmas”, 
ir pamatysite, kad retas jų 
tepajiegs .duoti aiškų ’atsa
kymą. Jie žino tiek, kad tai 
yra kokie tai baisus dalykai, 
nuo kurių turi kraujas su
stingt gero socialisto gįslo- 
se,—bet tai ir viskas.

Bet jeigu “isteriškoji mo
kykla” nepajiegė išaiškint 
net dažniausiai vartojamo jų 
žodžio prasmės, tai apie ki
tokius klausimus nė kalbėt 
neapsimoka.

Socialistai gerai padarys, 
jeigu jie dabar pasistengs 
užmiršti isteriškus šukavi
mus ir duos daugiaus darbo 
ne savo nervams, bet protui. 
Kas diena atneša naujų sva
rbių ir painių klausimų. Jie 
reikia suprasti. O kad su
pratus, tai reikia galvot ir 
svarstyt. Nekenks ir pasi
mokini daugiau nuo tų dra- 
ugų^ kurie yra labiau išsila
vinę.

Isteriką niekuomet negali 
atstot rimto protavimo ir 
žinojimo.

PASTABOS.
Klerikalų ir tautininkų lai

kraščiai dideliu džiaugsmu 
skelbia “žinią” (nežinia, iš 
kur gautą), kad p. Yčas pa
tapęs Rusijos apšvietos mi- 
nisetrio pagelbininku. Pir
miau jie džiaugdavosi, kad 
Yčas turėjo “garbės” pabu
čiuoti carienės ranką.

Lietuviški redaktoriai vie
nas po kito dumia Rusijon. 
Išvažiavo V. Kapsukas, tuoj 
išvažiuos (per Norvegiją) 
.A Rimka; girdėjau, kad da 
ir keletas kitų rengiasi ne- 
užilgio važiuot. Zeceriai tu
rės daugiau džiabo.

Kurie nori grįžti Rusijon, 
tai turi pasiskubinti, nes tik, 
iki birželio mėnesio jie nebus 
imami į (Rusijos) kariuo
menę. Vėliau pagrįžus, ne
gautų nė pasilsėt po kelio
nės.

Vieno amerikoniško laik
raščio reporteris, kuris “spe
cialiai” užsiima rašymų 
straipsnių apie Rusiją, klau
sė manęs kaikurių informa
cijų. Tarp kitko jisai pra
šė paaiškint, kas yra tasai 
ponas Duma, kurį taip daž
nai mini telegramos. Aš 
jam atsakiau: “Tai yra ne 
ponas, o ponia — buvusiojo 
Rusijos caro numylėtinė. 
Prieš-pat revoliucijų juodu 
kažin ko susipyko/ ir ponia 
•Durna pridirbu jam visokių 
nesmagumų.į’ Už tų infor
macijų aptųjrėjau JŠ reporte
rio didelį AČių.?/ y ?

Stebiuosi! kad amerikonai 
dar nepradeda "botus” dėti 
ant Vokietijos revoliucijos,^

Ar tik ne šliupas bus pa
leidęs tą paskalą, kad jo žen
tas patekęs į “ministerius” ? 
Mat,, važiuot į svečius pas 
paprastą p. Yčą, tai butų 
perdaug menka misija to

kiam didvyriui. O t, jeigu 
žentas “ministeris”, tai kas 
kita!

Bet kas-gi, po šimts pyp
kių, padarė tą Rusijos revo
liuciją ? Tautiškai-klerikališ- 
ka spauda jau “prirodė”, kad 
jos nepadarė nė socialdemo
kratai, nė socialistai revoliu
cionieriai, nė darbininkai, nė 

i ūkininkai. Štai kaip ji įvy
ko: Caras nugriuvo nuo so
sto, kada buvo užmuštas 
Rasputinas, o prieš Rasputi- 
ną kovojo Iliodoras, o Iliodo- 
ro “dešinioji ranka” buvo 
venas lietuvis. Taigi tas lie
tuvis ir padarė revoliuciją. 
Jeigu ne lietuvių tauta, tai 
carizmas dar gal butų keletą 
šimtų metų viešpatavęs Ru
sijoje.

Patriotiškoji “Lietuva” sa
ko, kad priverstinas karei
viavimas yra “ne tik teisin
gas, bet reikalingas”. Bet 
didelė didžiuma lietuvių ma
no visai kitaip.

Ar gali žmonės prašalint 
tą, ką Dievas duoda? Žino
tina, kad gali. Dievas juk bu
vo davęs Rusijai carą, o da
bar jau caro sostas tuščias.

Tautininkų “Neprigulmy- 
bės Fondą” vėl reikės krik
štyti kitaip, nes dabar jau 
tautininkai nenorės, kad Lie
tuva atsiskirtų nuo Rusijos.

Klerikalai savo - laikraš
čiuose taip daug i^r taip pla
čiai rašo apie /socialistus, 
kad priseina tyrinėjimą pa
daryt: ar tik nebus sociali
stai papirkę jų? Nes juk 
uždyką niekas taip nerekla
muoja svetimo vardo.

A. Bernotas, rašydamas 
Petrogrado “Naujoje Lietu
voje” apie Amerikos sociali
stus, nė žodžiu neužsimena 
apie J. O. Sirvydą.

Kapsukas taip ir išvažia- 
vornepalikęs “tinkamo pava
duotojo”. Kas dabar bus su 
“Kova”? Kas bus su L.S.S.? 
Kas bus su lietuvių socialistų 
judėjimu Amerikoje? Kas 
bus su Internacionalu?.. Bai 
su ir pamislyt.

Kalnavertis.

Durna Revoliucijos 
Išvakariais.
(žiui’. vakar, nr.).

Posėdis vasario 28.
Vasario 28 posėdyje įnešama 

paklausimai: delko suimta ats
tovai darbininkų profesionalės 
organzaicijos ir delko valdžia 
paskyrė naujus sąnariui V. Ta- 
rybon, nors senieji nebuvo at
sisakę.

Toliau stota prie nagrinėjimo 
paklausimo valdžiai, kaip ji ma
no prašalinti kliūtis, trukdan
čias armijos aprūpinimą ir žmo
nių maitinimą.

Pirmasai kalba Miliukovas. 
Klausimas apie santykius tarp 
valdžios ir V. Durnos arba, tie
siau pasakius, tarp valdžios ir 
žmonių yra vienintelis šių laikų 
klausimas, nuo kurio priguli vi
sų kitų klausimų išrišimas, sako 
Miliukovas. Jis stebisi, kad 
valdžiai reikėjo viso mėnesio lai
ko, kad supratus, jog jai nėra ko

vyko V. Dūmon be žado. Ištiek
si!, ką gi begalima pasakyti su
griovus V. Tarybos ir V. Durnos 
beužsimezgančius bendro dar
bą vimos santykius, suvaržan
čius Senato veikimą, skiriant 
naujus senatorius čielais būriai^ 
Per du pastaruoju mėnesiu mu
sų vidaus reikalai žymiai pa
krypo blogojon pusėn. Kaip tik 
tame laike, kad gera vidaus tvar
ka mums ytin yra brangi, kuo
met reikia didžiausio tautos vi
sų spėkų įtempimo, kuomet 
mes* stovime prie pat karės pa
raižęs ir trokšte trokštame, 
kad karė nepasibaigtų ant nie
kų, musų valdžia lyg tyčia tęsia 
visuomenės jiegų spietimą ku
pė ton, kad pa rodžius visuotiną 
musų galę. Žmonės eina pir
myn, valdžia gi traukia atgal. 
Kas laikos valdžios pusėje? Nei 
įstatimdavybės įstaigos, nei že
mietijos, nei pagalios pati bajo
rija.

Toliau Miliukovas, pasirem
damas Puriškevičiaus liudymu, 
sako, kad valdžia tiktai V. Du
rną baido sumanymais apie 
dvarponių žemių užėmimą, o 
Rusijos gilu m on siuntinėja žan
darus ir žemsargįus. Tiktai de
mokratija gali gauti viršų šio
je karėj pritariant .piliečiams ir 
jiems susiorganizavus. Pinigi
nius poperėlius galima atspaus
dinti ir be žmonių žinios. Didc- 
liausį mokesčių ir palukų užsie
nio paskolų sunkumą tepa jus 
žmonės karei pasibaigus, bet vi
daus paskolos tegali pasisekti 
tiktai, žmonėsm pilnai pritariant 
valdžiai. Bet kaipgi žmonės ga
li valdžiai pritarti, jeigu toji val
džia ima kovoti su žmonėmis. 
Užsieniuose net dauguma socia
listu eina dabar išvien su vai- 
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džia, matydami jos rupesnį apie 
žmonių reikalus, pas mus gi 
areštuoja darbininkų atstovus. 
Karės pramonės komiteto už 
tatai, kad jų buvo norėta įsteig
ti taikos kameras, kurios persū
dytų nesutikimui fabrikuose ir 
vcpgtų streikų min. Ritticbo pa
siaiškinimas apie maitinimo rei
kalus primena, sako Miliukovas, 
Suchomlinovo pasiaiškinimą a- 
pie šovinius. Toks pat pasigiri- 
inas, toks pat dūmimas akių 
žmonių atstovams pramanyto
mis skaitlinėmis. Nesant jokios 
abclnos organizacijos manoma, 
buk V. Durna turi neliktai kalbė
ti, bet ką nors ir veikti, bet ką 
tai jau musų dalykas. Mintįs iš
reikštos iš šitos sąkyklos plečia
si, gyvuoja ir veikia visoje ša
lyje. Žmonės neleis mažinti 
tautos apsigyvenimo jeigu da
barties paraižos laike, prie ku
rios mes prisislinkome galutinai. 
Jeigu šalis persitikrins, kad su 
barline valdžia negalima prie
šo nugalėti, ta i Rusija jį nugalės 
ir neveizėdama tos valdžios, bet 
yisgi nugalės.

Kerenskis sutinka su Miliuko- 
vu, kad mes įžengiame j karo 
paraižos laiką, bet nepritaria jo 
tolesniems išvadoms, pažymėda
mas, kad nereikia užmiršti, jog 
jiegos mažinusi netik pas musų 
priešininkus, bet ir pas musų 
sąjungiečius. Dabar kaip tik 
laikas paklausti: su kokiomis 
pajiegomis mes stojam prie ga
lutinų karo žygių. Dvasia Ru
sijoje krinta žemyn, šalyje ima 
siausti suirutė, su kuria sulygi
nus 1613 metai — vaikų pasa
ka? Suirutė suardė pamatus vi
suomenės gyvenimo. Jus kalba
te apie pasaulio valdymą, apie 
Europos žemlapio pertaisymą, 
apie Konstantinopolio užvaldy
mą, o valdžia nepajiegia apginti 
savo valstijos. Ar mes numa
nome; kad asmeniškus reikalus 
reikia padėti po apačios valsti
jos reikalų? Ne. Jus (blokas) 
peikiate valdžią, kritikuojate mi
nistrus, gi tvarka pasilieka ta pa
ti, kaip buvus. Valdžios veiki
mas visai sunaikino šalies ukj.
Žinomas franeuzų anarkistas 
Hei*vė lig karo taipgi platino

bepasakyti,nes atsidarius posė 
džiui ministrų pirmininkas at-’čių

nuomonę apie valstijos sugrio
vimą, musų dabartinieji minis
trai tokie pat anarkistai. Vie
nas sugriovė visuomenes min- 

išreiškimo organizaciją

(spauda), kitas suardė kelius, 
trečias sunaikino maitinimo 
tvarką. Pas jus nėra noro veik
li, šaukia Kerenskis kreipdama
sis prie V. Durnos, jus tik plepa
te, naikindami žmonių miniose 
norą veikti. Kam be reikalo 
monyti akis neįvykdomais reika
lavimais pasaulį valdyti; verčiau 
reikia rimtai pagalvoti, kad kuo- 
greičiausia užbaigus ^į kruviną
jį karą ir sustatyti minimališkus 
(visųmažiausius) reikalavimus, 
sulyg kurių galima butų pada
ryti taiką.

Levaševas (dešinysis) kaltina 
kadetus, kad jie 1914 metais 
trukdė išlaidų padidinimą vals
tijos apgynimo reikalams ir rei
kalavo naujokų skaičiaus suma
žinimo, ant 130.000. Vokietijoj 
įvesta darbo tarnystė, tą patį 
manoma padaryti Francijoje ir 
Anglijoje, pas mus gi apie tai 
niekas dar nėra~nei užsiminęs. 
V. Durna turi pasigauti priemo
nių greitesniam priešininkų nu- ~ 
galėjimui.

Karaulovas sako, kad koliai 
V. Durna kalbasi, žmonės šąla ir 
alksta. Iš neišbrendamos klam
pynės tegali šąlį išvesti tiktai at
sakomoji prieš žmones valdžia. 
Reikia^paskirti iš žmonių atsto
vų išrinktą komisiją, kuri kon
troliuotų valdžios veikimą ir pa
didinti ministrų atsakomybe iki 
mirties bausmės.

Po visų prakalbų Durna 
vienbalsiai priima paklausimą* 
valdžiai, kaip ji mano vidaus 
tvarką pagerinti.

Pagalios priimta ir pripažinta 
skubinas paklausimas valstijos 
sekretoriui apie naujųjų V. Ta
rybos sąnarių paskyrimą šiais 
melais. Sulyg įstatų naujųjų ’ 
sąnarių negalima skirti senie
siems neatsisakius.

Taipogi priimta toks pat pa
klausimas, delko suimta darbi
ninkų atstovai ir delko varžoma 
veikimas visuomenes organiza
cijų, veikiančių karo reikalams.

Sekantis posėdis paskirta ko
vo 2. Puriškcvičius protestuo
ja prieš kraipymą V. Durnos at
stovų kalbų ir skundžiasi, kad 
laikraščiuose išspauzdipta visai 
ne tai,.ką jis V. Dūmoje kalbė
jęs.

Valstybės Taryboj.
V. karyboje posėdžiai prasidė

jo 27 va s. Buvo prisirinkę daug 
pašalinės publikos. Pirminin
kavo ščegloviiovas, užšaukęs 
“ura” už sveikatą caro ir vei
kiančiųjų karo laukuose rusų ir 
jų sąjungininkų armijų. Pro
fesorius (iriminas paprašė bal
so pranešimui kairiosios V. Ta
rybos grupės nuomonių apie da
barties svarbiausius valstijos rei
kalus, bet V. Taiybos pirminin
kas neleido. Tuokart Grimmas 
paprašė leisti apreikšti protevtą - 
prieš varžymą teisių V. Tarybos 
narių, bet ir to pirmininkas ne
leido. Tuokart Grimmas ir visi 
kairieji V. Tarybos sąnariai pa
sitraukė iš posėdžių sales, tiku
sieji gi sąnariai ėmė kalbėtis apie 
blaivybės palaikymą valstijoje 
tolimesniam laikui.

NETURĮ TIKSLO SUVAB- 
ŽYT SPAUDĄ.

Saiki kritiką busianti 
pakenčiama.

WASHINGTONAS, bąl. 
27. — Prez. Wilsonas laišku 
į Arthur Bristone’s New 
Yorke, tarp kita sako, kad 
norimu pravesti šnipų biliii- 
mi valdžia nei nemananti su
varžyti spaudos laisvę. Ji
sai sako, kad tokiam patvar
kymui, kuris turėtų apginti 
jį nuo piliečių kritikos, hyį,. 
pats butų pr.iešingasr~SaikiI 
inteligentiška kritika turi 
but pakenčiama, sako Wilso
nas.
> | i » i» į iŠ .1.1 ^IĮM>

Skaitykite ir Platinkite 
“Nan j ieniif, 
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Kad
Reikia vilties, kad užsižiebęs

Kada mano akyse

dr užkliuvo mintyse.
'i

“Bangos s su

siu.
griovimą.

Ir taip tiesų jus paminėt,

reikia

Jeigu

litot turite po tam, ro neišeis
K. A.

A. Binibo.

nuosavybės supratimo besivys-

siurbia iš oro maistą, reikalingąlaimimo Dirvonai.

Kons- ne; nei-gi apie medį, kaipo tu-

Tuo-

Buda-

vio

A. Dvylis.

j imas šios šalies armijom

lesnis laipsnis nuosavybės

Meiliuos žodžiuos niekadūjų 
Nėra laimės jums tikros.

Šviesos spindulys 
tamsos viešpatystėj.

Bačka žodžiu — 
šaukštas dalyko.

Lengvatikiams tinklus pinėt, 
Kad Įgijus sau garbės...

ti daugel įvairių permainų laike 
istoriškų periodų.

musų
Mes

vo priešus ir tamsiu tojus, tuo
met ta valanda yra verta dau-

norime kalbėti apie

tas gyveninio a pys lovas, kurios 
davedė darbininkų klesą iki laip
snio žūt but, mes turime trupu-

Nes didžiumos svajonės neišsi
pildė. Aplinkybių priversti, jie

man visuomet stovi prieš

vo begalinių svajonių gyvenimo 
faktais. Įstoję į mokyklą, jie

DABARTINĖ TVARKA IR JOS 
ATSIRADIMAS.

neprisideda prie apšvietus dai 
bo. Visados turėkime mintyje

rių nuveikti nepavelina skau
džios moksleivių aplinkybės. 
Taipgi laikas visuomenei pasi
tikti moksleivius ne su panieka 
arba su pasityčiojimu, bet pasi-

Favojus.
Militarizmas

sakant, tuomet visas pasaulis, 
visos gamtos dovanos lygiai pri-

uos lentos su Europos valstybė
mis.

Bet šiuo
rupi. Mes

Reikia sąžinės tvirtos...
B. V

nuo darbininkų klesos ir 
ano esą “ponais.” .Jiems

ir visai jo giminei, ir visi vis
kuo bendrai naudojosi — apie 
privat šką nuosavybę jie tada 
neturėjo mažiausio supratimo.

keistumo nėra, kadangi jie žino, 
kuomet liaudis susipras, tuomet 
mulkintojų jau daugiau nerei
kės. Bet kuomet tenka išgirsti 
tai iš progresyvių moksleiviu,

dos žmonijai, nekad darbo žmo
gaus visas gyvenimas. Jeigu 
musu vienas rašinėlis pagelbės

jo šaknjs skečiasi ir siurbia iš 
ten sau reikalingą maistą. Gy
venimui progresuojant, kartu

Dabar, supra n tania, 
persimainys*.
Valparaiso, Ind.

konsulo prašymą (o jam juk nė
ra prasmės neišklausyti), tai 
prasidės ir ateivių verbavimas 
“tėvynės gynimui”...

Buvo laikai, kuomet žmonės 
ant žemės laisvai gyveno, visi 
bendrai dirbo ir savo darbo pro
duktu bendrai dalinosi. Ką vie
na žmonių giminė, grupe turė-

suomenei ir moksleiviams susi
prasti,. Laikas visuomenei pa
mest žiurėjus į moksleivius, kai
po į nepaprąslus žmonęs arba 
kaipo į viską žinančius ir reika-

gi mes nemisliname apie juos

tvirtesnieji gyvūnai stengiasi 
pavergti silpnesniuosius, pasku
tinieji įieško arba, dirba įvairias 
prieglaudas, iš kur jie kovoja

ko- 
ne
ne •

se užpuolimo ir gynimos ir ap
sireiškia nuosavybes jausmas. 
Instinktyviškas nuosavybės jau
smas ir primityviškame žmonių

pratimas apie savastį, nėra tik
rai žinomas ir jo besivysiymas 
yra neaiškus, tamsios praeities 
istorijoj, vienok yra autentiškas

kins įrankius vienas žmogus 
vartojo pagaminimui reikalin
gų gyvenimui reikmenų tais pa-

suoja ir teisia labai teisingai, ga-' ir geriau pažinus visas tas .prie- 
lop prieina prie išvedimo, kąd žastis, kurios pagimdė tuos var-

vunai. Prie Įvairių ’gyvenimo 
apyslovų tarp gyvūnų apsireiš-

Pėtnyčia, Balandžio 27,1917

Jaunuomenės Skyrius

išeiviams.
Šiomis dienomis Chicagos ru

sų konsulas kreipėsi-į Wasbing- 
toną su vienu prašymu. Prašy
mas sekantis: pavelyti jam ver
buoti rusų išeivius Amerikos 
armijai. Esą išeiviams grįžti 
Rusijon dabartiniu laiku nepa
togu. Bloga komunikacija. 
Bet tai niekis, Girdi, talkinin
kai kovoją už paliuosavimą pa
saulio nuo prūsų militarizmo. 
Todėl rusų ateiviai, stodami į 
Suvr Valstijų armiją, kovos už 
tas pačias idėjas, už kokias ko
voja ir Rusija.

To negana. Ten pat išrodo- 
ma, jogei ateivių priedermė, 

miją. Girdi, Rusijos išeiviai 
šioj šalyj rado sau prieglaudą.’ 
Jų gyvenimas čia nesulyginamai 
geresnis, negu jis buvo tėvy
nėj. Jie čia daugiau uždirba ir 
todėl geriau gyvena.

Išvada aiški — ranka ranką 
privalo mazgoti. Jeigu Ameri
ka jiems suteikė tiek “gerybių”, 
tai ir jie turi kuo nors atsily
ginti. šiuo gi momentu geria li

<

Iki šiol moksleivių gyvenimas 
buvo absoliučiai nežinomas, mi
sų jaunimui. Jaunimas turėjo 
klaidingą supratimą apie savo 
draugų gyvenimą. Ir nieko 
nuostabaus, jeigu įvykdavo tie
siog nedavanotinų nesusiprati
mų.

Dabar kas kita. Nepermato
ma migla pradeda sklaidyties. 
Sužibo ir šviesos spindulys tam
sos viešpatystėj. Moksleiviai 
pradeda drąsiau, atviriau kal
bėti apie savo reikalus. Jie jau 
ncbeslepia savo gyvenimo nei 
blogųjų nei gerųjų pusių.

Reikia pasakyti, jogei daug 
šviesos metė ant moksleivių 
gyvenimo A. Bimbos straipsnis 
••Visuomenė ir moksleiviai.” * <
Jis dar ir tuo svarbus, kad pa
judino daug įvairių klausimų; 
parodė, kokie esti santykiai tarp 
moksleivių ir visuomenes ir ko

Visuomenė ir Moks= 
leiviai.

vendami tekiomis svajonėmis 
jie neprisirengia prie visuome
ninio veikimo. Ir pasidekavo- 
jant neprisirenginiui paduoti vi
suomenei ranką, kuomet apleis 
mokyklą, šiandie turime šimtus* 
draugų, kurie buvo moksleiviai, 
bet lik keli'jų pasirodė visuome

ti sunkią gyvenimo naštą, nuo 
kurios pasiliuosuoti tik po mir
ties bus galima. Bet vietoje tų 
tuščių, išpustų svajonių, jeigu 
tie musų draugai butų svajoję 
apie visos žmonijos pagerinimo 
būvį; kad tapti darbo žmonių 
nenaudotojum, bet vedėju jų 
prie geresnes ateities, prie palen
gvinimo sunkių gyvenimo aplin
kybių, tuomet butų prisirengę 
prie pasitikimo darbininkų ir 
pagelbėjimo jiems kovoje už 
geresnį būvį. Ir kuomet darbi
ninkai laimės kovą, jos vaisiais

Tolinus, moksleiviai daro klai
dą, nekeldami dienos klausimų 
savo susirinkimuose. Daug yra 
tokių moksleivių, kurie visai ne
nori nei klausyti, kuomet yra 
kalbama apie žmonijos netikusį 
suvedimą,. Girdi, mano jauš* 
mus užgauna; ką mes pagelbėsi- 
nie; arba koki mums nauda iš 
to? Ir kuomet tenka girdėti iš 
tų moksleivių, kurie eina pėdo- 

neperspėjus tos klaidos. Nes tai 
yra skaudus nesusipratimas, 
kuris plakė per šimtmečius žmo
niją ir dabar dar randa vietos 
net moksleivių tarpe. Atminki
me, moksleiviai, kad kasdieni
niai klausiniai visuomet yra tie
sioginiu budu surišti su pačio
mis gyvenimo aplinkybėmis. 
Moksleivių priedermė yra visuo
met išdiskusuoti tuos klausimus 
aiškiai ir protingai, kad aplei
dus mokyklą-butų aišku, kokie 
klausimai mus paliečia daugiau 
ir kad atsiradus reikalui daly-

vauti visuomenės veikime, mu
sų pozicija butų aiškiai nustaty
ta, kokiais keliais, mes turime 
eiti. Tuosyk nereiktų kalbėti 
apie lai, kurioje pusėje mes esa
me, — ar einame su darbinin-

Ii tamsos-
stoję į karą prieš išnaudotojus, 
turėtume užtektinai faktų.

tokiu tiktai budu mes galėsi
me būti naudingi žmonijai, ir 
musų nors mažas mokslas, bet 
pastatytas ant gerų pamatų su- 

j budavos “namą”; kuriame tilps 
i laimės gyvenimas ne saujaliai

Nors mes, moksleiviai, mato
me, kad visuomene perdaug no- 
ri iš musų; nors teisia mus per- 
skaudžiai, nepažindama musų 
aplinkybių, bet visgi musų prie
derme csan^t mokykloje darbuo
tis del visuomenes. Nors musų 
laikas yra daug brangesnis už 
tų, kurie ne mokykloje, bet at
minkime: kad niusų darbo viena

akis ir parodė nąują gyvenimą 
ir naujus gyvenimo , idealus. 
Taigi, moksleivių priedermė yra 
paaukauti kelias valandas pa
rašymui ko nors naudingo, kad 
tas rašinėlis prisidėtų prie žmo
nių apšvietimo. Ir tiesiog ne
atleistina ^nuodėme tiems pro- 

žmones, kurie visuomet yra pa
sirengę tarnauti visuomenei, nes 
visų yra vienas priešas, —- tai 
“išnaudotojai.”

Kaip moksleivių, taip visuo
menės yra vienoki siekiai — pa
gerinti būvį. Bet pagerinti bū
vį kitokiu budu negalima, kaip 
lik progresyvei visuomenei susi
vienijus su progresyviais moks
leiviais, skleisti socializmo prin- 

nins. Dabartiniu laiku, kaip tik 
ir atrodo, kad moksleiviai su
prato, jog be socializmo nebus 
žmonijai išganymo. Tatai pa
rode jų prisidėjimas prie prog. 
visuomenes. Nors ilgai svyra
vo moksleiviai ir manė, kad jie 

suomenei būdami bepar t yriš
kais, bet pasekmės buvo tokios, 
kad visuomene pradėjo visai ne
atkreipti atidžios į moksleivius, 
ir nei viena partija nenorėjo pa
duoti rankos. Dar praėjusiais 
metais moksleivių susirinkime 
buvo pakeltas klausimas, “kad 
moksleiviai turi prisidėti prie 
progresyvus visuomenes, nes ki
tokiu budu moksleivių įtekmė 
visuomenėje visai išnyks.” Bet 
buvo nemažai moksleivių, kurie 
tautiškos “košės” turėjo galvo
se ir nenorėjo pripažinti, kad 
kiekvienas, žmogus, kuris varto
ja savo protą, turi stoti socialis
tų pusėn ir bendrai veikti. Bet 
šiais metais pasirodė visai ki
taip. Pamatė moksleiviai, jog 
kuomet socialistai pasmerkia ka
res ir kraujo prailejimus, tai tuo 
pačiu laiku tautininkai, su kle
rikalais tyli; maža to, jie drau
džia žmonėms protestuoti prieš 

tik socialistai yra 1 darbininkų 
draugai; kad jie vien tik eina su 
skriaudžiamaisiais. Nors, žino
ma, atsiras ir tokių moksleivių^ 
kurie nenorės eiti su progresy
viais išvieno, bet galima tikėties, 
kad tokiu bus visai mažai.

Gal šis mano rašinėlis ir ne
patenkins nekuriu draugų, bet 
visgi jaučiu, kad jis prisidės prie 
nušvietimo kai-kurių klausimų.

-Nors iki šiol dar nieko nebu
vo girdeli iš • progresyvus visuo
menės, kaip ji žiuri į mokslei
vius, kurie padavė ranką susi
pratusiai darbininkų klesai ir 
nutarė tarnauti jos idealams, bei 
iškalno galima sakyti, kad ji 
(prog. visuomene) supranta to 
atsitikimo reikšmę. Turime su
prasti, kad moksleivių, nukry
pimas prie progresyvės visuome
nes parodo ir tai, kaip lietuvių 
inteligentija žiuri į socializmo 
principus ir į socializmo prie
šus. Mes, progresyviai moks
leiviai, turime viltį, kad musų 
armija augs did in kasdieną, o 
vieno moksleivio prisidėjimas 
prie musų reiškia musų prie
šams skaudų smūgį, nes jų ei
lės vis eina relių ir relių ir pa
lengva spėkos nyksta, kuomet

taipgi turime viltį, kad 
y ve visuomenė atkreips 

daugiau atidžios į moksleivius, 
ir reikalui atėjus paduos ranką 
tiems, kurie bus verti to. Mes tiki 
mes, kad progresiv. laikraščiai 
pradės žiūrėti į moksleivius iš 
kitos pusės ir suteiks vietos sa
vo špaltose moksleivių balsui, 

torių lupų, kad esą mes negali
me apie jus nieko kalbėti, nes 
nežinomo, kokiame vežime va
žiuojate, ir taip ilgai nelaukite 
musų užuojautos, kol parodysite 
savo tikrą veidą. Tas jų atsi- 
nešimas buvo labai aiškus, k no

mą fondo prie LDLD. Nei 
nąs laikraštis nepratarė ne per 
pus lupų apie moksleivius; ro
dos, kad nežinojo, kad randasi 
tokie gyvūnai, kaip moksleiviai. 
Už tą, žinoma, jų (prog. laik
raščių) negalima " kaltinti, nes 
nežinodami moksleivių pažval-

Dabarknis pasaulis pilnas į- 
vairių gerybių, visos rinkos per
pildytos įvairiomis prekėmis, 
matosi visko pakankamai ir,, 
rodos, mums reikėtų gyventi 
pertekliuje-- musų vargams ir 
aimanavimams reikėtų užsibai 
gti. Anaiptol! Gyvenimas 
nuolat darosi sunkesniu, kas- 
diep atsiranda vis nauji ir nau
ji šaltiniai vargų.

Pažiurėjus į šiandieninio pa
saulio tvarką, į visas gerybes ja
me esančias, musų širdįs sopa, 
mes bemąstydami susinervuo
jame, užeina apmaudas per 
drebančias lupas išsiveržia šauk
smai: “Kodėl mes vargo ir bado 
prispausti skurstame kuomet 
pasaulis paskendęs turtuose; juk 
mes viską pagaminame, tai 
del mes savo triūso vaisiais 
sinaudojaine? Kodėl mes 

Taip, gerbiamieji ir gerbia
mosios, mes viską pagaminame 
pradedant nuo mažytes adatėlės 
iki milžino garlaivio, nuo men
kos lūšnelės iki puikiausio pa- 
lociaus. Ačiū ihusų triūsui, pa
sišventimui ir gabumams šian
die pasaulis paskendęs turtais, 
o mes gamtos sūnus ir dukterįs 
paskendę varguose.

Dabar kįla klausimas — ka- 
me-gi priežastis, kame kaltinin
kas pagaminusis visus tuos var 
gus, visas tas nelaimes, kurias 
mes šiadie kenčiame?

Kad kiękvįenąm i 
miau atsakiii/iį minėtą klausimą giniu, su žemdirbyste atėjo dėjo samdyti kitus už tam tik-

I1?'

ii-..

Tuosyk susipratę moksleiviai 
sekia tą visą istoriją ramiai ir 
kiekvieną išsireiškimą kaip vie
nos taip ir antros pusės, disku-

bimui savo nuosavybės ir sam
dininkų klesa, kuri dirbo paskir
tą darbą už tam tikrą atlygini
mą. Kada vieni žmonės pra-

įnyn savo viršenybę.
Primityviškas dvikojis netu

rėjo jokių įrankių. Jo rankos 
tarnavo pagaminime visų gyve
nimo reikmenų. Jis neturėjo 
savasties jausmo apie gabalą 
žemės, ant kurios jis apsistoda
vo laike savo persikėlimo iš vie
nos vietos kiton — nei lazdą, 
kurią jis vartojo kaipo įrankį 
del apsigynimo, nebuvo galima 
pavadinti jo.

Mažu pamažu primityviškas 
žmogus, vadovaudamasis savo 
nuomone, surado kai]) vienos 
rųšies lazda tarnavo kokiam 
nors tikslui ir kaip antros rųšies 
tokis pat įrankis tarnavo tam 
pačiam tikslui daug geriau lie

laptį del tūlų mierių jis taikė to
kius įrankius, kurie geriau atli
ko savo užduotį iki galutinai 
apsireiškė būdas prilaikymo 
tinkamų dalių medžio į tinka
mas formas: lazdos, saidokus, 
bumerangus ir t. p. Vienok 
mes nežinome ar jis jautė sa
vastį ant įrankių ir prietaisų, 
kuriuos jis pagamino.

Ir taip laiks nuo laiko žmo
gus tobulino savo įrankius, tai
kė juos prie ateities vartojimo. 
Tas įrankių tobulinimas, toki 
darbo aplikacija reiškia inierį, 
taikomą prie busimo gyvenimo 
budo ir tokis mierio taikymas 
yra nuosavybės esenci ja (gaiva •

Laiks nuo laiko žmogus tobu
linasi, gyvenimo aplinkybės iš
šaukė įvairias permainas ant 
žemės. Persikcitus klimatui 
staigu apsireiškė pas žmogų di
delis reikalavimas drapanų. Vi
są tą jis pagamino sayo rankų 
darbo gabumu, kuris vedu ne 
vien prie išdirbinėjimo kailių, 
bet ir prie išdirbinėjimo audi
nių. Sunaudota darbo spėka 
gimdė vis aiškesnį ir aiškesnį 

suprąnta-l jausmą savasties su gyvulių au-

JAUNI VYRAI

VAIKU SKYRIUS
Laike pastarųjų keletos savaičių mes pri

rengėme didelį skaičių vaikų siutų, kepurių, 
hliuzių, ceverykų, ir visų kitų daiktų, reikalingų 
del kiekvieno gerai besirėdančio vaiko. Musų 
siutų eilė yra labai įvairi. Pinch back, ant abie* 
jų pusių susegami siutai, puikių vilnonių audi
mu, dvi poros kelnių , vėliausių spalvų.
VAIKŲ SIUTAI po

$4 $5.50 $6.50 $8

Ateikite į musų sankrovą 
Jus gauste tokią štailę 
kurios Jus norite.

ŲS gal but jieškote siuto suAdenu knypkiu 
dviem knypkiais; ant abiejų pusių suse
gamų; išviršaus prisiūtais kišeninis; su 

diržais užpakalyj; su diržais aplink — kų-nors^ 
naujasnės stailės

Hart Schaffner & Marx 
ir kitų puikiai pasiutų siutų.

Jie yra typiškos jauniems vyrams stailės; 
pasiūti del jaunų vyrų, lankančių augštesnę mo
kyklų, kolegijų, arba dirbantiems raštinėse. Mes 
turime taipgi puikių eilę drapanų del vyrų, ku
rie nori daugiau konservatyvių ir dargi stailėje 
esančių.

• J 4

/ šie siutai yra labai puikios ypatybės vilno 
nių audimų, puikių spalvų ir geriausio darbo.

$15 $18 $21 $22-50 $25
Musų skrybėlių eilės yra ypatingai pritrau

kiančios; Mes nuolatos parūpiname naujausias 
stailės, puibas spalvas ir <S O.SO Q 
išvaizdas, Skrybėlės ... VtJ

John B. Stetson Skry- m 
belės vėliausios stailės V

ČEVERYKAI. Musų eilės ceverykų padarytų 
geriausiai, kaina pagal išgalę. Kuomet jus at
eisite, reikalaukite mu- ir»
su specialių po............  ** VtJ

Bach Bros
Namas Hart Sehaffnerio and Marx’o 

Puikių Aprėdalų
sheim čeverykai Stetson Skrybėlės

žmogus galutinai suprato savas
ties reikšme, c

Atsiradus aiškiam supratimui 
apie nuosavybę, žmonių giminė 
pasidalino į dvi grupi, klesi; sam 
dančioji klesa, kuri reikalavo

ra s algas, tuosyk pnisidėjo ka
pitalizmo išsivystymo gadynė. 
Darbdaviai stengėsi mokėti dar
bininkams tokias algas, kad jie 
galėtų šiaip taip su savo šeimy
nomis pragyventi. Nuo to pra
sidėjo darbininkų išnaudojimas^ 

Susitvėrus įvairioms korpora
cijoms, apsireiškė lenktynių pe- | 
riodas tarp kapitalistų, -kurie 
lenktyniavusi su
rinkų ir pelno, kaip pašėlę* M 
vėsi j svetimas šalis ir atiil

H
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NAUJIENŲ S, 'Chicago, m

Išmanymas
išsirenka

m asAtgimimas

Paduodamos kainosVaksuota
13.50

Furgaus Žinios

17.66

40.50

LIETUVIAI TĖMYKITE!

No.2

12%

Iš JAUNIMO GYVENIMO

9.60

Krasos dėžutė

PRANEŠIMAS

Chicago, HL1840 So. Halsted St
SKAITYK IR PLATINI

10,000
7,500 
7,000 
7,000 
3,300
1,500 
1,000

4,000 
3,000 

22,000 
15,000

2.500
3.000

500

13.10
12.90
11.20

14.50
12.75 
.13.00

45.85
15.80
15.65
13.00

11.00
10.00

12.40
-9.50
10.75

nuo $15 iki 
nuo $7.50 iki

Ruginiai 
Baltieji 
Tamsieji

15.65
11.60
15.25
11.50

K Bushas
J. Aniolamskiutė 
Frank Mazaika.

Vasarių kviečių:— 
Special Brand . 
Pa ten I s 

Straights ........
First Clears ... 
Prastosios rųšies

Paprastieji first 
Maišyti .............
Check ...............
Purviniikai

Suris:—

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji ..
Kiek menkesnis ...
Mituliai .......................
Sotckers and Fęeders 
Veršiai, parinktiniai
Karvės, vidutiniškos .
Buliai .........................

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

12.25 
9.90—11.35 

11.00- 
. 7.50
8.00-
7.00—10.25
8.00—10.00

10.70
. 8.50—9.00

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

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui 

Vištos .:.............
Viščiukai ................
Antjs......................
žąsis ....................... .

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .................
Antjs.......................

liepė už magišką išdirbystę 
Bet kas buvo tuo pirmu žomgu 
kuris pirmas pradėjo arti civi
lizacijos daržą

knygos 
b arba 

šita Pul-

popiera 
ją apgina.

19.00—20.00 
17.50—48.50 
16.00
17.00—19.00 

n—17.00
. 7.50—8.50 
10,00
. 7.50—8.50 
.. 7.50—8.50

DEL “BANGOS

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškai komunizmas.
3. šeinųma arba giminingasai kolektyviz

mas. \
4. Feudal) ška nuosavybė.
5. Buržuaziska nuosavybė.

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

nitnos susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, balandžio 29 d., 10 vai. ry
to, Mark White Square Parko

ralių Frederiką II sako: “tas mo
narchas sako, kad pasaulis bu
vo apgautas trijų apgavikų^ iš

Bus skaitomos lekcijos iš “A- 
beluos istorijos” ir “Apie žemę 
ir kitus svietus.”

Visi kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

jo būti girdimas, ir 
spausdinami.

(Bus daugiau)

.. ..12.05
... 11.20

7.50—8.00

zius.
DRESS MAKING COLLEGES^

2336 W. Madison g. Western ar.
1850 Wells gatvė.

<SARA PATEK, MOKYTOJA-

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

ADAM WIDZIS, 
3222 S. Halsted St. Chicago, 

Tel. Drover 2186.

ležinkelio klerkams ir lt.
Paskola ant algos padarom^ | 8 

minutes.
Paskola ant rakandu — | I 

landas.
Mes taipgi suteikiame pazMNg 

ant piany, sankrovos irttų^Mfe 
arkliu, vežimų, apdraudoe 
šių ir bile kitų užtikrinimą. M

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvl*Hu* 
gali juos turėti. $5 iki BZM.Mb

darže ir pasodino seną Graikų ir 
Romėnų civilizaciją vietoje dai
gų. Tas žmogus darė su protu 
lai, ką ūkininkas daro su žeme,

nas 
vo nuleistas 
Masque 
praeivių 
kurie 
veido

ginklų priešais prietarus ir ku- 
nija tai buvo juokas. Neklai
dinga visai butų pasakius, kad 
juokavimas tai buvo atgimimo 
argumentas. Garsus rašytojai . t. '

tų laikų išjuokė pragarą ir vel
nią iš žmogaus galvos. Vienas 
svarbiausių dalykų, ką juokda
rys įieško, tai prašalinimas vy
liojančių apžavų
verčia dvasišką į

me; bepartyviškumui negali bu 
t i vietos tarp musų.

P. Kaminskas.

pagundinimo. čia jau įgi
jimas mokslo, atidarymas jų 
akių, Adomui ir Jicvai yra didis 
susikrimtusiems. Jiedu bijo švie
sos ir kovoja prieš ją. Ar-gi ga-

teisėmis ir išduoda penkias pilnai 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieito®- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai III i nota 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankete 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Auk** 
Mortgages. Taipgi Aukso Moitgagm 
Bondus po $1QO.OO ir $500.00

šis bankas yra atsakančiausii !!*► 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir LcnkUk-

lun. Mc. ; antras, sumanymas 
^erti draugiją “Banga.” “Bau
bs” sumanymas

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago,..11!

rengę ar ne; ar turi kuo už mo 
kslą užsimokėti ar ne i

mš kur-gi galima žinoti,
J>! gyvenome kas sau;

nei kiti nesistengem

tu.” Jis yra autorių 
“II. Margaute Maggiore 
“ M a rga u te 1 lidysis.” 
ęio epika tikrai verda 
ruoja su puikiausia humoristi- 
ka. Jinai užgauna, bet taip, 
kai’p gydytojo ranka, kuri įieš
ko ronoje akmenuko. Margau- 
te Didysis yra netikėlis, arba 
klaida tikys, kurį Orlando paf- 
v erčia 
jį parvertė? Atsakymas yra to 
kis, autorius savo veikale paro

CIJ&, issipietojo jūreivyste r vau 
dvynai tapo komunikacijos ke 
liais.

veno, taip kaip jis yra iš metų 
išėjęs šiandie. Prometheus pri
klauso musų pasauliui ir civili- 

Jis gali lygiai užimti 
mumis dvidešimtame

1.59—1.63
2.50—2.95
.. 2.02% 
1.30—1.56
72—75%

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS: 3103 So. Halsted Street
Tel. Drover 7179

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

GYVENIMAS: 3841 S. Union Avė.
Te). Yards 637.

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

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

Kad dabartinė idėja nieko 
bendra neturi su tuolaik n i u c ,
klausimu, aš noriu atkreipti jūsų 
atidžią į dvi pamatiniai skirtin
gas pradžias gyvenimo iš kurių 
abidvi, taip kaip melai jas dalie- 
čia, vra labai senos. Istorija

i ir J ievą, kaip yra 
ntraštyj, turi būti 

senas sudėjimas; bet taip- 
Promethens, na-

Lygos nariai yra dėkingi tiems 
asmenims, kurie suteikė daug 
naudingų nurodymų kas del la- 
vinimos,. Butų malonu, kad jie 
ir ant toliau neužmirštų musų.

Rygos Latvis.

4.50— 5.50
3.00—3.50
1.50— 2.50
2.75—3.00
2.00—2.50
7.50— 9.00
3.00—5.00
3.00—<5.50
4.00—7.50
3.00—4.50
2.00—3.00
4.00—5.00

ženklai Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios prie Ghi- 

cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
banką stovį ir būdą jų vedinio. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boa- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per* 
žiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsmo
gos vertė gab but knygose parodytfc 
Abejotina tvarka arba atsargumas^ 
yra nedalcidžiamos. Jeigu bankaa 
nustoja savo Clearing House leisis, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio-

Tiktai tvirčiausios ir saugiausia* 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm

vienas 
puikiausių užmanymų, kuris 
vertas parėimo. Ir abejoju, 
kad rastųsi iš susipratusių dar
bininkų tokis, kuris butų prie

igas tam užmanymui. Tokia 
*f|4ugija galėtų 
naudos abiem 
draugiją galėtų

būti teisinga kada nors gyveni 
me? Bet Prometheus džiaugė 
si iš lokio savo užkariavimo mo 
ksle ir noriai prisiima kentėt 
dievų bausmes už tas savo liep 
snas, kurios niekad daugiau;

i visados bus 
socialstams; 

būnant, nėra 
išdirbti aiškią

svietišką ir 
šaiposi iš švento arba dieviško. 
Ten, kur randasi širdingi juo- 
kautojai, jų ironija arba iškry
pimas nuo tiesioginės kalbos šy
pso gėlės žiede. Voltai ris ir Bo
beliais Su savo puikiomis hu- 
mor’stikomis, pavarė melagys
tę po uždangalu,, šiandie pasau 
lyj mažiau randasi kvailysčių, 
nes pasaulyj randasi dauginus 
juokautųjų. Vienas poetą, kuris 
surado bažnyčios dogmas, sako, 
kad j|is negalėjęs jokiu bildu iš
siturėti nesijuokęs; tai buvo Lui-

gavę, iš artimų 
Dį’lko taip būvi 
kalinsimas, kuru paliksime 
tam kartui, jei reikah 
Ja apie tai kalbėti. B< 
klausimą iš kitos pusė

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loonsfa 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, K et vergais hr 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

na Clearing House banka nesuba*- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti.

The American Stale Bank prikišo^ 
so prie Chicagos Clearing House* y-

2,80—3.15
2.00—2.75

mokslo yra pagund 
gus, kuris įieško to 
tampa griešninku. 
dinasi, prilygsta tau 
ris atsisako leisti savo vaikus į 
mokyklą, kad apsaugojus juos 
nuo

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-raa aw<4|MI
Telephone Drover 21 K. .

naujas rinkas. Išdirbyslėje 
sparčiai buvo pritaikomi nauji 
tš&idimai.

įsigalėjusios lenktynės stum- 
JteTbturnC naujų kontinentų tyri- 
il^ti. Kartais tas buvo atlieka- 
|n> kruvinu karu, nes kapitaliz- 

neatsižiurint į priemones, 
^oriomis jis prie savo tikslo 

la. Visa, kas jam rupi, tai lik 
juo daugiau pelno gavus, 

V*k» kad jo skatikai butu 
jlitas, kraujas ir purvas” 

{Khip Karolius Marx kad sako. 
Lenktynėms įsigalėjus sparčiai 
išsivystė mechaniškoji produk-

sai svetimas musų tarpe, ir j( 
dvasia ir pa žvalgos butų pražu 
lis viskam, kas musu vra ^rbia

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

mą žmogų, kuris 
pasaulį; Anseli vi is 
mą žmogų, kuris

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS. /

Išmokiname piešimo, kirpimo 
formų, sinti naminius daiktu* 
arba apredalus. Diplomas kiek
vienam, kurš išsimokins. V®* 
landos diena arba vakarais dd c

jūsų parankumo. Už $10 išmo 
kiname jus sint visokius drabo*

S. J. Lygos 1 kuopos 
veikimas.

Atsiimkite laiškus! ... - >
Naujienų Administracijoj randėsi.

laiškų šioms ypatoms:
Stella Maculis
T. Danta (3) 
K. Ivonaitis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas t :
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Simanas Ješkevičius 
Mrs S. Žukauskas
Antony* Robish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras
K. Waitkus 
Stanislovas Wilimavičia 
Marta Samson
T. Strikol 
Joe -Strol
James L. Ko st k a 
L Galvanauskaitė
J. Duoba
Košt. Bimkus ’ '
Joe Stroll
A, Jakubauskas (2)
L. Klimaitč «
J i m Pel riš
Awgustyn' Joskava
K. J. Korikus

22 d., 
Mark White StĮiiarc svetainėj į- 
vyko lavinimos susirinkimas. 
Buvo debatai temoj “Ar mote
rims reikalingos lygios teisės?” 

Debatai, 
sekė gerai

apie Adomą 
paduota šve 
labai 
gi istorija apie 
pasakota Grail 
sehylio irgi yra labai sena. Bet 
autorius, kuris rašė apie Prome
theus, yra dabartinis dėlto, kad 
jis sutinka su faktais dabarti
nio žmogaus tyrinėjimu ir žmo
gaus evoliucijos liesomis. Bet 
autoriui

visuomene, kas ir-gi išeitų ant 
naudos kaip vieniems taip ir ki 
tiems. Ypatingai butų naudin
gą susiartinti per tokią draugi
ją papnistam darbo jaunimui su 
i susipratusiais moksleiviais. Ir 
aš manau, kad pažangusis jau
nimas, atkreips j tai atidžią ir 
kartu su moksleiviais pasistengs 
įvykinfi gyveniman šį sumany
mą tverti “Bangą.”

Dabar kas link įstatų projek
tų, tilpusio “J. S.” liek turiu pa
sakyti, kad įstatai ne tik neaiš
kus, bet tokiai draugijai, kaip 
kad manoma įverti • toli gra 
žu neatsako. Tokios draugijos 
įstatai turi aiškiai pasakyti: ko
kie moksleiviai turi būti šel
piami, o kokie ne; kokie nariai 
gali būti draugijoj, o kokie ne; 
ar draugija bus partyviška, tai 
kokios partijos privalo laikyties. 
B epartyviškai draugijai, visai 
nepritariu, nes šiandie būti be- 
partyviškam, tai reikštų veid
mainiauti. Tas, kad šiandie di
desnė pusė priklauso socialistų 
ir moksleivių susivienijimui, da 
nereiškia, kad jie 
didžiumoj artimi 
antra, vocalist u J 
reikalo bijoties 
konstituciją.

'Ęai tiek šiuo 
manau, da priseis apie tai kai 
beti ateityje. Dabar — tik krei 
piuos į pažangiuosius niokslei 
vius ir darbo jaunimą.

Draugai, dirbkime . bendrai

Kad moksleiviams pašalpa 
reikalinga, apie tai negali būti 
nei ginčų, nei kalbos. Ir tai, kad 
reikia moksleivius šelpti. — 
mes senai matome ir girdime, 
kalbant ir svarstant per laikraš
čius ir <!arant visokių sumany
mų... Bet, ant nelaimės, — kal
bos pasiliko kalbomis; sumany
mai sumanymais, o moksleivių 
ir šiandie niekas nešelpia, jeigu 
neskaityt pavienių moksleivių,

atranda pasaulį tikru rojumi, 
kurį jis paverčia į vielą erškė
čių ir dagių. Ar tas galėjo ka 
da nors būti tiesa? Graikų is
torijoje žmogus atranda pasaulį 
tyruose, kurį jis padaro rojumi. 
Ar gali ši idėja kada nors suse- 

perstato pir- 
griauna savo 
persta to pir
su taiso savo

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

2221 S. KKDZIE AVĖ.
Netoli 22-ros gtv.

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

pasaulyje nebeužgys. Prome
theus yra tail) senas, kaip Ado
mas, het Prometheus yra šios 
dienos žmogus, kuomet Adomas

galima sakyti, misi- 
DebatoiTai, gynusic- 

ji moterų teises, sumušė savo o 
ponentus ir pasekmingai darodė 
jogei moterims yra reikalingos 
lygios teisės.

Susirinkimai! atvyko pusėti 
žmonių būrelis. Tik neži

nia kodėl mažai tesimatė mote
rų ir merginų. Juk, rodos, to- 

p 

ki tema turėtų ypatingai apeiti

radosi, prasideda pirmi žings
niai prie bendro darbo. Pirmas 
žingsnis prie bendro darbo, lai 
**fclidėii1nas moksleiviu prie

šaulį nuo visko, kas 
ir miela; Prometheus 
ugnį iš dangaus nuo dievų duo
da pasauliui viską, kas yra gra
žu ir malonu. Idėja, kuri pa
rodo, kad žmogus yra tvėrėjas 
savo pasaulio^yra šios dienos i- 
deja, kad ir trijų tūkstančių me
tų sena, kadangi toki idėja yra 
teisinga ir atsako šios dienas 
faktams; bet idėja, kuri sako, 
kad žmogus ardė savo pasaulį, 
yra tik pasaka nežiūrint to, kad 
dar daug pamokslinyčių ją ap
reiškia, kaipo Dievo žodį.

šventraščio istorija vėla sako, 
kad pirmas žmogus buvo ne
kaltas, bet ta jo nekaltybė pri
klausė nuo jo paties ignoracijos 
ar kvailystės. Bet kaip tik jis

jys uždedate, mes norim 
jums kad musą mokestis mtffrth 
šia mieste. Tas yra delko Mg 
turite veikti su mumis. Mes 
čiame jus pasiteirauti mus^ 
manymu, patirti, kad mes 
tinime musy prane&imus.

LOCAL LOAN

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Bal. 26, 1917 

. žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovą perkant Šeimy- 
ninkčs moka brangiau*
Sviestas:—

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

Oleomargarinas
Stalui ..........
Kepimui ....

Kiaušiniai:—
Extra .............

nai buvo sutaisę jam (’irvą. 
Bel Bc’nan’as ” taipjau pataria, 
kad Moorų (?) filozofas Ave- 
rroes buvo atgimimo pirmtaku- 

jo atskalunystę jis bu- 
įsodintas prie 

(bažnyčios) ir visų 
spjaudomas. Tiems, 

spiovė skreplius ant jo 
, jis atsakydavo: “Duokit 

man numirti filozofo mirtimi.” 
Kili garbę duoda Brunui, kaipo 
pirmiau susipratusiam žmogui, 
kurio gyvenimas buvo lizgesytas 
Romoje ant laužo. Dar kiti m’i- 
navoja Montaigne. Aš tikiu, 
kad negalima surasti nei vieno, 
kuris butų galėjęs užimti tokį 
titulą. Kada saulė ryt mėty j te
ka, ji (langiaus negu vienos kal
vos viršūnę apšviečia savo spin- 
duoliais. Ąš paminėjau keletą 
tokių augštų protų, ant kurių 
pirmi saulės spind'uliau nupuo
lė, bet dar yra šimtas kitų tokių, 
ant kurių saulė g 
čiu laiku užžibėjo

Augščiausis racionalio prota
vimo laipsnis, pagal J. M. Bo
ber tson’ą, apsireiškia tryliktame 
šimtmetyj. Popiežius Grigo-

mes turi- 
1 viduri

niuose amžiuose tiesioginis už
puolimas ant religijos reiškė 
mirtį; taigi tik netiesioginiu

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatav 
$35 siutai ir overkotai 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedeliomis ir va
karais.

Gyvulių turgus.
CHICAGO, bal. 26. Gyvulių alga 

benta šiaip

pirma minėjau, Kati atgimimu 
tai nėra data ar periodas Jstor 
joj. Idėja mažai ką turi bendr 
su laiku ir vieta. Idej 
rėti tris tuksiančius 
dargi būti dabartinė. 
Ii būti kuonaujausi,
bevertė. Kas tiktai nebūtų pri 
imtas prie dabartinių aplinky 
bių, kas tik turi gyvą bėgį ir są 
ryšį su progresyviu žmogaus gy 
veniniu, ir vra dalieČiamas k 
žmogaus, ir iš antros pusės, da 
liečiąs jį, yra dabartinis. Da 
bartinis, kaip mes tą 
vartojame, yra žodis 
visų, arba priešingai 
šias, nudėvėtas. Du u
abudu pasodintu tam

12.00 
11.50 
11.00 
14.56—16.00

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 26 į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
l— Galvijų Kiaulių Avių
Kansas Citv .... 2,000 7,060 4,0Q0 
Omaha ............... 5,000
East St. Louis .. 1,300 
St. Joseph.......... 1,500
Sioux Ci tv.......... 1,200
South St. Paul .. 2,700 
Pittsburgh ....................
Buffalo..................... 200

Komai .........................
Kviečiai .........................
Rugiai .........................

Miežiai .............................
Avižos ...........................

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 20.00—21.00 
Motiejukų No 1 .. 
Motiejukų No 2 .. 
Mot. No. 3 maišytas 
Dobilų sulig rųšies 
Prčrčjų, sulig rųšies 14.00 
Packing ........

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

pusėm; į toki! 
trumpu Įniki 

prisirašyti skaitlingas būrys na 
rių ir trumpu laiku galima bu

jis prarado savo nekaltybę. ; bėj 
šventraštis nori įtikinti žmones, 
kad taip ilgai, kol žmogus buvo 
nežinėliu, jis buvo linksmas ir 
laimingas. Bet ar tas yra tei
sybė? Aeschylios, istorijoj apie 
Prometheus sako 
žmogus gyveno varge ir skurdė, 
ir tas jo vargas priklausė nuo jo 
neišmanomo, bet jis tuos savo 
sunkumus ir vargus pavertė į 
linksmybes arba į rojišką gyve
nimą tik per savo išmanumą ir 
mokslą. Adomas prapuolė pa
mesdamas savo nežinojimą; 
Graikas gi varo savo kultūrą 
pirmyn po praradimui savo no- 
žinojimo. Kuri iš tų dviejų is
torijų yra teisinga, sulyginus su 
faktais dabartinių tyrinėjimų?

Čia dar turi būti patemytas 
vienas skirtumas tarp tų dviejų 
gyvenimo prasmių. Medis ro
juje yra perstatytas kaipo pa
gunda žmogui. Arba geriaus 
sakant pagal šventraštį išeina, 
jogei įgavimas žinojimo arba 

Ir žmo- 
žinojimo 
evas, va

ra se alegoriją 
ievą, nebūtų ga

lima rasti vietos šiame pasauly
je. šventraščio istorija yra su
senėjus, ne tik, kad ji yra netei
singa, sulyginus su šios dienos 
faktais ir aplinkybėmis, bet ji 
niekados ir nebuvo teisinga.

Pėtnvčia, Balandžio 27,1917 </ t 7 f %
MIMMbbųO— 11 11 Ii IĮ m m y***

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui .. 13%
60—80 svarų ” 
90—100“švarų ” 
150—145 sv.; kaul.

Jautiena No.l
Ribs,* (svarui) .22 
Loins .27
Rounds .16
Chucks .15
Plates .13

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

Daržovės:— .
Barščiai, statine ... 
Kopūstai, did. zgurb. 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėžė .........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų < 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė . 
špinatai, statinė ... 
Tometės, pintinė ... 
Grieščiai, statine ... 
Morkos, statinė’ ...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė...........3X)0—6.50
Grapefruit, d. 46—96 Št 3.00—4.50 
Apelsinai, dėžės ........... 2.50—3.50
Citrinai, dėžė ........ 3.25—4.00 
Ananasai, gurbas...........3.00—5.00
žemuoges, kvortą .....

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

MILTAI

ma.
Aš tikiu, 

prantame 1 
reiškia. Renanas savo uzvar- 
dytoj knygoj “Auerroes” tiki, 
kad Petrarkas (Pelrorque), ku
ris gyveno keturioliktame šimt- 
metyj ir kuris buvo sandarbi- 
ninku Dante’s ir Boccaccio, bu
vo pirmas protaujantis šios die
nos žmogus. Figuriškai kal
bant, Petrorkas buvo pirmas, 
kuris augino vaisius ant Euro
pos dirvos ir pirmas pasiuntė į 
prekybą savo vaisius, kaipo pa-

paciame 
laike ir abudu dar tebestovinčiu 

vienas pilnai žaliuojantis ir 
išdundąs gyvybės spėkas, kitas 
gi, visai padžiūvęs jau mirštąs 
arba geriau sakant, apleistas ir 
ncišduodąs jokios gyvybės — 
parodo skirtumą tarp dabarti
nės idėjos arba gyvuojančios, ir 
senos arba mirusios.

bet kartu žinokime ir ką dirba- prarado savo ignoraciją, tuojaus kurių du mirė galjrbės augšty- 
trečias buvo pakartas.” 

Popiežius taipjau patemijimus 
daro ir apie Fredriką, sakyda
ma^, kad “tiktai kvailiai tiki, 
kad visatos sutvertojas yra gi
męs iš nevcdusios mergos.” To
kis sakymas galutinai tvirtina, 
kad Frederikas pradeda vartoti 
savo protą. Toks žmogus jau 
parodo spindulius protavimo ir 
jau pasilieka kritikuojamas reli-



esą

Vaiky Mel. Sarges Siutai 6.95

KIŠENINISMELROSE PARK

ŽODYNĖLISNuošaliai nuo Augštos Raudos Apielinkės

3 SANKROVOS

North Ave. ir Larrabee Gatvė
Atdara Sukatos vakarais iki 10 vai. Nedelioj.iki piety

SOROC

IŠAIŠKINIMŲKODĖL NEŽINOTI SEKANCIl

JUOZAPO GRUŠO

KAS YRA TAIP, D KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

ORKESTRĄ IR BENAS
Chicago, Illinois

Qhicagp

Ir Ėar- 
aipgl ir

Van Buren ir 
Halsted gatvės

Yondorfo Paaukavimas Geriausių Siūty 
kuriuos galima gauti po $15.00 ir $20.00

Milwaukee ir 
Chicago Ave.

W. Ptillmano ir Ken= 
sing ton o gyventojams

mizacijos
gyvo n 

y ven to-

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

naudojamo visame pasau
lio—25c,

Neduoti
tekančiam nuo sto-

fl| Ttlephon* Humboldt 1278 JS
I M. SAHUD M. D. į
n S«m«« Ru«»m Gydytojau Ir
Q Bpocinllstan Motorilkq, Vy ri S k v,| be Tai*
Q klikų, taipgi Chroniikų LIjCIį.
tt OFISAS: 1679 Milwaukee) Av«.„
M Kampa* North Ava., Kambary e 8
M VALANDOS: 8:10 Iki 19 iBrytoj B

1:80 iki t Ir 7:8® iki ii vakavo $

uit- kiekvieno apgarsinimo. Didesnes

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

12th St. Tol Kedzie 8802 
Paulina. Te! Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoja ir patarimus duoda lykai. , 
789-88 Milwaukee Ave^ arti Chleajr®. AvA. 
Idboe. VALANDOS’ Nuo 9 išryto Iki vata 
rul- NedlliomiB nuo W iHryto Iki ft km Sffa9# 

Tel, Haymarket 8484.

Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 
ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.MILDA TEATRAS

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodeviliaun Permaina:

Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 
Paprastomis dienomis pirmas flora* 

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

mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 12-ra GATVft.

ant gatvių 
Mesti jas į 
tani tikslui • > į

Jei rei- 
i yra skrynia šiukšlių su-

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

30033039 S. Haląted St., Chicago, III

3147 S. Halsted Street, 
> Tel. Drover 8674.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

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

Moterišku, Vyrišk 
TMipg) Chronišką Lift

Ofiso valandos:

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidevčję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plčmai 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus’ jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš-» 
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų,. gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybes.

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

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

DR. SCHNEIDER
1645; ,W. 47

raus, kenkiančio sveikatai ar jų 
kaiinynistoj, ar ant priklausan
čios jiems žemes, kų jus norė
tu t prašalinti, praneškite apie 
tai artimiausiam policmonui, 
arba, jei jis neatkreips į tai aty- 
dos, parašyti atvirutę Sveikatos 
Departamentui į miesto salę, y- 
pač kuomet nepakenčiami daly
kai turi vielų ant svetimos že
mes. Gi jeigu tie dalykai ran
dasi ant gatvių ar šalygatvių, 
lai reikia pranešti apie tai Gat
vių Departamentui, į miesto sa-

Pfi ORČV reikalinSa bus t?erų 
I U KHniLo šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amato pas mus greitu laiku. Vakari
nes ir dienines klesos. Parūpiname 
valstiunį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street 

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidotur 
vių ir t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

juos nusisa
ir darbininkėmis, gali liudyti tai, 
kad kartais darbininkams net 
neduodama skaityti kontrakto, 
po kuriuo reikalaujama pasira
šymo.S ubą toj, balandžio 21, Frank 

ir James svetainėj buvo paren
gtas koncertas ir balius vietines 
22 kazokų rotos ir Armonikos 
■Lietuvių dainorių ratelio.

Sumaniau nueiti ir aš. Bijo
jau, kad nepavėluočiau, nes ga
rsinta buvo, jog pradžia 8 vai. 
vakare. Atėjau į svetainę 9 va
landų, Tuščia! Tik k rastos ir 
pustuzinis kazokų.

Klausiu vieno kareivio, been 
pas ii baigė kartais jau koncer
tas. Ne, girdi, da ne. Laukia 
daugiau žmonių.

Palūkėjus, pasirodo vyriau- 
įx ųžreiškia., kad 

ners žmonių mažai, bet koncer
tas frrųsfjės.

Lankiame, kas čia bus.
Nagi štai išeina tuzinas 22 ro-

z Talpina savyje reika- 
| lingiausius, kasdie var- 
| toj amus, žodžius. Lar 
Ibai paranki knygutė ne

šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap- 

? daru.
I Galima gauti “NA1L 
I JIENŲ” Administrad- 
| joje, 1840 S. Halsted St, 
j Chicago, Ill.

tai pasiryžo šiokiu ar lt 
du užsmaugti unijinį j 
savo darbininkų tarpe, 
nes, kurias jie vartoja 
mui savo tikslo, yra tiesiog ju- 
došiškos.

Kaip žinia, kiek laiko atgal 
buvo išėję streiką u keliolika tū
stančių rubsiuvių. Streikas 
varyta solidariškai. Jis grasino 
užsitraukti pusėtinai ilgų laikų.

O tuo tarpu tapo paskelbata 
Su v. Valst. karė Vokietijai. Ka
dangi streikai ypačiai negeistini 
yra valdžiom karės lauku, tai 
Chicagon atvažiavo ypatiškai va
lstybes darbo sekretoriaus pa- 
gelbininkas taikyti streikuojan
čius su samdytojais.

R. B. Mahoney, darbo sekre
toriaus asistentas, pasimatęs su 
rubsiuvių streiko vedėjais, nu
rodė jiems, kad šiuo bent mo
mentu Amerikos interesai rei
kalaujantis taikos darbo dirvoj 
ir kad todėl dlarbininkai privalų 
užbaigti streikų. -

Po to Mahoney pasimatė su 
samdytojais, kur reikalavo, kad susirinks atgal

žmonių sveikatai, 
kaip senai p rakti- 
pavasarinis namų 
jų male vo j imas.

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

9. Neblaikyti senų blečkinių 
(kenų) lauke, kur į jas nuo lie
taus prisirenka vandens. Tokios 
blekinės taps moskitų (uodų) 
vrisimosi vietomis. Išmušti 
skylę blekinių dugne ir padėti 
jas kartu su pelenais 
vandeniui 
gų, susirink ti į balas. Tatai tap: 
uodų veisimos! vietos.

10. Nebelaikyti popierų, laik 
rašeių ar skudurų 
arba šalygatvių. 
kenti s (skrynias) 
ant gatvių pastatytas 
kaliu 
dėjimui kokioj nors apielinkčj 
ir kokioj nors vietoj, reikia a- 
pie tai parašyti gatvių departa
mentui, į miesto salę.

Sųryšyj su pavasariniu 
cagos valymu, ori 
besirūpinančios miesto 
tojų sveikata, duoda 
jams sekamus patarimus:

t. Nelaukti, kol gatvių depar
tamento darbininkai atvažiuos 
šiukšlių paimti. Nuvalyti pa
tiems šiukšles. Didžiumų jų

Ir kas gi atsitiko. Ogi tas, kad 
nespėjo dar darbo sekretorius 
išvažiuot, kaip samdytojai sulau 
žė savo prižadus. Visų atsižy
mėjusių darbininkų jie nusita
rė nebeįsileisli atgal į dirbtuves. 
Už reiškė, kad nebepripažįsta li
nijos, priimdami darban sulig 
pavieniai padarytais kontraktais, 
kurie, kaip tūli pasakoja, stato 
darbininkams tiesiog vergiškas

Draugai, šiandien pas 
Jus kalbės drg. Stilsonas, 
Liet. Socialistų Sąjungos se
kretorius. Jus jį tą vakarą 
-išgirsite ir patįs apvertinsit.

Bet daugelis jūsų, West 
Pullmano gyventojų, kurie 
esate mažai girdėję apie 
draugą Stilsoną, galite neat
silankyti į jo prakalbas. O 
butų labai ir labai gaila, nes 
draugas Stilsonas yra pui- 
kuskalbėtojas.
_ West pullmaniečiai, ryto 
visi į dr-go Stilsono prakal
bas. Patikėkit manim, kurs 
ne sykį girdėjo jį kalbant. 
NEAPSIRIKSITE. NESI
GAILĖSITE ATĖJĘ!

Prakalbų vieta. Stančiko 
svetainė, 205 E. 115 St., Ken
sington, III. N.

Ant kiek biaurios yra samdy
tojų naujai patiekiamos darbo 
išlygos ir kaip beceremoniškai 
jie elgiasi su ateinančiais pas 

darbininkais

jingų limpančių ligų. Plovimu 
šlavimu, sudeginimu šiukšlių 
prašalinimu purvų, bus išnai
kinta vietos, kur randasi vist

PIRK SAU visas Plumbavojimūi reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas 
Mes parduosimo visiems.
Lovinthal Plumbing Supply Co..

1637 W. Division St., Chicago, 
Cornei* Marshfield Ave. 
Kalbamu lietuviškai.

Ech, matot, musų laisvama
niai “progresistai,” puikiai 
^progresuoja.”

Paskui sekė Armonikos rate
lio dainos, sudainuota vidutiniš
kai. Jų dainas melroseparkie- 
čiai jau girdėjo keletą kartų. 
Dainos visos tos pačios. O an
gliškos (jie mat ir angliškai dai
navo), tai nuo pavietrės melų.

Keletas kazoku buvo raudo- c

noru nosim ir džiaugėsi, kad 
kunigas pavelijo pardavinėti

DR. M, HERZMAN 
aš^^Jsiuos

Gerai lietrivih.Ss žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas -ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—-9 ryto, tiktai.
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2. Stengties užlaikyti duobes 
suvertimui pelenų švariai. Ne
duoti priversti jų perdaug. Ap
valyti. jas reguliariai.

3. Daboti, kad pelenų ir šiaip 
geri, ypač

dabar, kares laikit.
pražūtingi streikai. Mahoney 
pasakė jiems, kad jie turi priim
ti savo streikuojančius darbini
nkus atgal be jokių persekioji
mų, nes tatai laikas reikalauja.

Darbininkai sutiko streikų už
baigti, o samdytojai — priimti 
darbininkus be persekiojimų at-

ir nuo 8 iki 8:30 va. NedfikHe- 
niais vakarais ofisas uidarytai 

T<h-phoiir Ygrds

ftn iri kai. Nagi, bracia, kad už 
trauks ‘‘Mes gyvuojam, mes gy 
vuojam bažnyčioj, ir vyčiai plic 
no kardais kieto priešų perga

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 21 metai. 
Gyvenimai ir Oflaai

>14> 8. Morgan SL, kerta M
Chicago, Ill.

SpecialikIam ant
ir Valim

Suardę streikų prižadais, sam
dytojai dabar užgiedojo kitokiu 
balsu. Mat darbininkaf nebe
pavojingi jau, nes vienybė jų su
laužyta. Tai, žinoma, gera lek
cija darbininkams, kad žinotų 
ateityj, kų galima tikėties, iš po
li U kapitalistų.

dengti kėliai yra vietos, kur pe
risi ir minta muses, didžiosios 
limpančiųjų ligų išnešiotojos.

4. — Nelaikyt jokių mėšlų ant 
oro, neuždarytai. Jie yra musių 
veisimosi vietos. Taisykles rei
kalauja, kad mėšlai butų apva
loma bent kas savaite.
' 5. Užlaikyti visuomet švariai 
šalygatvius. Nešluoti dulkių ir 
purvų nuo šalygatvių ant gat
vių, bet surinkti į šiukšlinyčių. 
Nusišlavus ant gatvės, gatvė pa
sidarys purvina! p purvai ir vėl

6. Auginti krūmus,* žolynus 
visur, kur tik galima, aplinkui 
namus.

7. — Numalęvoti tvoras, dar
žines ir šiaip budinkus.

8. Nupjauti žoles. Įstatymas 
reikalauja nupjauti, kuomet tik 
jos užauga daugiau, kaip 18 co
lių. Nupjauta žolė turi būti nu-

Namus’ Lo“ 

valstijose. Tu r i u išmainymui 
daugelį labai geru Namų ir Far- 
mų su gyvuliais ir be 
parduodu visokias nuosavybes 
visur. Norinti pirkti, parduoti 
ar mainyti rašykite ar ateikite: 
JIH Subatomis h Model.:. iLuAUUAd 3151 S.Halsted St.

Dr. ftamser
AKIU SPKCUUSTAt

risouai Yurdsi 48X*| ,,apsireiškia čsąs stebėtinai pasekmingu 
nuo yelimo pilvo ir iarnu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
somas išdirboju labai pagarsėjusio

PJIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo -draugo šeimy
nos, naudojamo

lyje per pusę šimtmeė __
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi

< F. AD. RXCHTBR & CO. 
14—80 Washlagton Streat, Naw tfork.

oro
UTAISYTA9 iš formulos- 
reccpto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Ilgų metų eilės patyrimu pri
pažinta, kada pavasarinis miestų 
ar miestelių valymas šioj šalyj 
lošia labai svarbių rolę visuome
nes sveikatos palaikyme.
' iki soil dar nesurasta geres
nių įrankių — visokių gemalų, 
pavojingų 
naikinimui.
kilojamas 
plovimas ii

Dar nesurasta jokių vaistų, 
kurie panaikinimui pavojingų 
sveikatai diegų galėtų užvaduoti 
jau tapusį papročiu pavasarinį 
deginimų šiukšlių, surinktų iš 
kiemų ir tuščių lotų.

Miesto švarumas rodo jųjų 
gy v e n t o j ų s ved ka tų.

Taigi, visi ir visų miestų gy
ventojai dabar, pavasariui užė
jus, privalo sumobilizuoti savo

JIE yra visi vilnoniai tvirtų spalvų, knickcr stailes, su ex
tra pora kelnių. Puikiai pasiūti ir ivir- z|> X mv

Ii nešioti. Ištikrųjų nepaprasta Verte. Su ykgfe > 
bole arba kuoku dykai, po . . .................... lIzxJ'e.x

Kitos puikios vertes po $10 iki $35.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka)

\ Gyvenimas yra tuščlsu
• JjįV JiGomet pranyksta ra*

gejimas. .
w Mes vartojame paRŠ- 

rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei

< ■ piaraa j vaikus.
Valandoa: Nuo » ryto iki 1) vakarai 
Bilu nuo 10 iki 18 dlang.

049 0. ASHLAND AVS.. kampa* M HM.
.........   ..................■■INI-.......  ...............—-   'II! ■   

IN0M0 atsakoniumo Yondorfo Pinigų 'i’au X pymo Sankrovų yra musų didžiausias turtas.
Sezonas po Sezono mes padarėme gerą ant 

kiekvieno prižado 
vertes mes garsinome del <jųsų paaukavimo, kaipo pasekmę 
musų vietų nuošaliai nuo augštos raudos apielinkės, čia buvo 
visuomet. Pavyzdžiui pamėginkite pirkti pasinaudodami šiuo 
apgarsinimu. Reikalaukite už $15 ir $20 siutų, kurie yra apra
šyti šiame apgarsinime. Jus atrasite, kad Jie siutai yra ge
riausi, kuriuos galima gauti šiame mieste už tuos pinigus — 
kad jie sutaupo nuo $3 iki $5 ant kiekvieno siuto. Parodyta 
visų mierų, spalvų ir audimų, del vyrų ir vaikinų, po

$15 ir $20
' Kitos puikios vertės po -10 iki $35.

RUSSIAN- 
TURKISH
fcįl. WITH SĄIJ

^MWi'rI-'r'' ^'liirir riitAa.-,

IžatcTnbbzmas, 
bė? Lrivatiška 

1‘raktiš-

žaizdos, užnuodiji

y—" q_... r , <1 ■ *1* ■’ •

■ ’ Tu *^4. ■■ z /j ’•■-j . '.- f



Valdyba ne a

Randai
$900

SVIESTAS ATPIGO$1600

COFFEE
Pajieškojimai

>Jtn4

PASEKMINGI

Pardavimui

1009

Reikalavimai naujus

NENORI

ATPIGINTI

VALGIŲ DYKAI

DARBAS

AKINIŲ

cfemi į tę vokarų
Drovcr 1566Komitetas

The 
Best

1844 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

187 B 
2054 
1041
1610 
8880

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c

WK6T HID*
Milwaukaa Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Ar. 
W. Madison St. 
W. Madison Bi.

kiek
ne

it. Ohicag* Av. 
Blua Island Av. 
W. Nori* At. 
B. Il-Javad 1ft 
B. MateUd Bi 
W. tilth st

RAGINE RUBBER COMPANY

REIKALAUJAMA 
MOLDERIŲ.

Gera mokestis 
pirmos Liesos 
darbininkams.
Paimkite 5-tos

pagal Jūsų 
bile stailės arba dydžio,

NAUJIENOS, Chicago, HL

ARBATA
Frlimnia** 

ii a, Gvaran- J| f 
tuoU, vertis (IĮ 
Oe parsidaa

RYŽIAI
Geriausiai 

rqlias, 10* v« 
tis, parni- 
iuoda ui

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Mokestis gera. Darbas ant visados 
Atsišaukite t nujaus 
1810 So. Peoria St

įvairiems da
ryklose, namu

PARSIDUODA rakandai 6 kamba 
riams 
pardavimo 
ku j kitą miestą 
3423 Emerald 

3-čias augštas, iš užpakali

118 N. La Salle St, Room

kas vanduo, tyras oras užlaikys pa 
tį ir jųsų šeimyną sveikus 
šiandie “ 
nuo savininko

PARSIDUODA barzdaskutykla pi 
gi ai 
ra vieta, 
priežastis 
proga lietuviui arba lenkui.
3205 Wallace St., Chicago, Ill

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. Ill.

metalistui aklu, kuris turi 1* M" 
|e. Stiklai Šlifuoti sulig |ųbų iŠ 
abai vidutiniška kaina.

Iš PRIEŽASTIES KARĖS KAINOS 
DABAR YRA MAŽESNES. DABAR 

YRA LAIKAS PASIRINKTI 
BARGENUS.

TMD. 22 ^uopa laikys mene 
lį susirinkimą nedėlioję, bal 

vai. po pietų, .Aušroj 
et., 3001 S. Halsted st. Vis 
ffiai malonėkite atsilankyti

REIKALINGA darbininkų* į dirb 
tuvę.
INGLANDERS SPRING BED CO..

615 W. 39th St., Chicago, IB
Tel. Drover 366.

▲at Platt’s Aptiekos S-r*s a 
ryto iki • va. Nedaliomis nuo I rato iki 11 

Tat Canal MU.

į)o rinitas darbininkų reikalų 
gynėjas. Taigi, draugai, eikime 
paklausyt tų nepaprastų prakal
bu. KviečiaC

Komitetas.

tarno. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
tanti tą pačią dieną, kada spausdi- 
tarnas dienraštis, nebegali but įdėti 
*-£Naujienų” adm.)

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

'Pel. Drover 2463.

PARSIDUODA bučernė ir -groser 
nė. Vienuolika metų biznyje. Prie 
žastis pardavimo — pastiraukiu ii 
biznio. Atsišaukite į “Naujienų” ofi
są laišku No. 113.

LMPSA. 9 k p. choro repeticija 
įveyks pėtnyčioje, 3001 So. Hal
stad str. Visos dainininkes nia- 
hmėkite susirinkti laiku.

Choro Komitetas.

PARSIDUODA pigiai $1200 grosernč 
ir bučernė. Atsišaukite greitu laiku. 
501 W. 81st Place. , Chicago, Ill.

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, Di

REIKALINGI 2 geležų karpytojai 
karpymui geležų, taipgi paprastų da
rbininkų, Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus. .

STANDARD IRON and STEEL CO. 
1612-34 W. Kinzie. st. arti Ashland 
avė., Chicago, 111. •

kp. praneša, kad 
šiomis dienomis lankosi Cbiea- 
gpje su prakalbomis LSS. sek- 

torius J. V. Stilsonas. Musų 
miestelių jisai negalės aplankyti 

parkalbomis, kadangi ir Chi- 
CMgoj kalbės vos tik 5 dienas. 
Užtai kas norite jo prakalbų iš
girsti, malonėkite atsilankyti į

SARGA.—Draugijų pranešimus 
blame be užmokesties. Praneši-

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

Marokas Bros.,
4617 So. Paulina st., Chicago, III

PARSIDUODA: — 2 fialų, akmens 
ir muro, garu šildomas, ąžuolu nu
dirbtas, $5100.00. Tiktai dalį įmo
kėti reikalinga. Aukauja savininkas. 
3937 Fillmore St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA labai pigiai Union 
Barber shop, lietuvių ir lenkų ap
gyvento j vietoj. Pardavimo prieža
stis’— savininkas eina"į kitą biznį. 

Raphael Kavai ink
4359 So. Wood St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA —pigiai už “cash” 
keptuve (bakery).’ Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkej nė
ra kitos keptuves. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas .intaisymas. Pardavimo priežas- 
stis — savininkas'apleidžia Ameri
ką. Atsišaukite laišku į “Naujiena” 
Ofisą N 115.

REIKALINGA jauna mergina ar
ba moterė dirbti į (gėlių) kvietkų 
sankrovą. Turi kalbėti angliškai ir 
lenkiškai.

Frank J. Kral, .Ir., 
1903 So. Halstcd St., x Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba mo
teris už šeimy niūkę. Vaikų nėra.-Ir 
tiktai 3 kambariai. Atsišaukite tuo
jaus, Antanas Bagdonas,
617 W. 37th St., Chicago, Ill.

REIKALINGA mergina arba naš 
lė, bevaike moteris, prie mažos šei 
mynos, prie namų darbo. Gera mo 
kestis, pastovus darbas. Geras kam 
barys 
kite iki 10 vai. ryto ir nuo 4 vai. po 
pietų iki 10 vai. vakare.
2030 Canalport Ave., Chicago, Ill. 

2-ros lubos. Tel. Canal 5199.

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

tyrimo šv. Vaitekaus parapij
ūkiniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
Aklu Specialistas
TEMYKIT MANO UŽRAKA-

1BO1 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampa* 18-tos gatvė*
Vai* ado*: nuo

Indiana Harbor, Ind. — LSS 
217 k p. rengia prakalbas gegu
žės 2 d., 8 vai. v. Ivanovo salė
je, —. kampas 137 ir Diodar st 
Įžanga visiems veltui.

Kalbės J. Stilsonas iš Pbiladel-

RElKAL.-iUJAMA darbininkų iš
krovimui ir kilnojimui rąstų iš ka
rų; pastovus darbas; $2.40 už 9 vai 
j dieną. Win Morris and Sons Co., 
kampas 50-tos ir Morgan galvių, 

Chicago, III.

KAS PER NAUJIENA 
.PAGARSINTA JUMS, LIETUVIAI.

Gerbiami Lietuviai, neklausykite 
nieko, kas jums ką sako, ar trukdo 
jųsų gyvenimą ir painioja mintis a- 
pie jųsų pačių laimę, kurią jus galit 
rasti pas mus. Prašau, atvažiuokit 
ir pasižiūrėkit, kaip čia galima pa
daryt save laimingu ant fanuos mu- 

j. Aš jums padėsiu apsirinki 
kokią pats pasidabosi! ir pir-

ffblek svetainėje, 1315 N. Asli 
Bind avė., 6.30 vai. vakare. See 
m>j statoma “Pirmoji Gegužės” 
sscialė drama, panų 
targ.

Kalbės “Naujienų 
raus P. Grigaitis. \ 
tęs išgirsti tos dienos prakalbų 
liūs ir kitokių pamarginimų.

Chicagiečiai! šelpkil? kauki 
eitis. Visas pelnas nuo šio va- 
Karo skiraimas Rusijos politiš- 
Kėnis kankiniams ir LSS. nu

dirbti į scrap iron yardą, taipgi 2 
vežėjų. Atsišaukite į 1717 N. West
ern Ave., Chicago, J11.

JAUNA PORA pajieško pas lietu 
vius kambario (furnishing Room) 
Mes abudu dirbame. Geistina butų 
kad atsišauktų turinljs tokį kamba

rį Robey St., Milwaukee avė. ii 
North avė. apielinkej. Atsišaukit lai 
šku ar vpatiškai: F. Dulinskis,
3312 So.' Halsted St., Chicago, Ill

mtn.
Įžanga 25 c. ir augščiau. Iškal

imo perkant parsiduos pigiau. Ti
ldė tų galite gauti pas kiekvieną 
BSS. 81 kp. ir LMPSA. 29 kp. 
Barį. Paėmus te jį pardavinėji
mui tikietus, neparduotuosius

miesto budinkuose, privalo 
te1 atsilankyti į šį susirinkimą 
rms turime daug svarbių reika 
Jtt. W. J. Zukowski, sek r

Kenosha, Wis. LSS. 58 k p. 
rengia indomias diskusijas: Ar 
ŽUoTFrims' reikaliimos balsavimo

Pirk pas mus 2% akro farmą 
Augink vištas, laikyk karvę ir au
gink daržoves ir stehėsies, kaip val
gis atpigs. Dirbti gali visose Chi 
cagos miesto,-dalyse 
nas ir strytkariai eina pro musų že
mę, į vidurį miesto, nueina į 40 mi
nučių. Liuosą nuo darbo laiką ga
li sunaudot prie namų, imdamas iš 
žemės naudą ir sykiu žeme užaugs 
į dvigubą kainą. Ant lengvų išmo
kėjimų. $100 įmokei, ir po $15 į 
mėnesį. Lotai po $39 ir augščiau. 
$10 į mokėt ir $5 mėnesyje.

SKUBINKIS, TIK 20 TŲ FARMŲ 
BETURIME.

Del platesnių žinių kreipkitės lai
šku j “Naujienų” Ofisą No. 114; ne- 
pąmirškite indėti savo adreso.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Illinois Market Co.,

3432 So. Halsted St., Chicago, Ill 
PASIRANDAVOJA 3 kambariai ga
ru apšildomi, gazinė šviesa. Labai 
graži apielinkė. Randa $8. Klauski
te pas janitorių, ant pirmų kibų — 
5728 S. Greęn Street. Chicago, Ill.

PARSIDUODA nuo paties savinin
ko namelis su viršuj ir apačioj laip
tais, gesu ir toil et u. Didelis daržas 
ir i maišymai viduj ir išmokėtas. Tu 
ri parduoti iš priežasties kitos nuo
savybės. Išmokėjimai sulig paran
kamo. Kaina $1200. Atsišaukite: 
3804 Lowe Ave., Chicago, I1L

PARSIDUODA saliunas ir laisnis 
arba atskirai. Saliunas labai geras 
ant gero kampo, parsiduoda už pu
sę kainos. Atsišauk tuojau.

P. Palulis, 
1749 S. 11 aisled St., kampas 18-to St 

Chicago, 111.

Mal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
R 0RK8P0N DBN C J JINIR R R1R HJ R

PARSIDUODA
1916—5 pasažierių Fordo karas 

Visi intaisymai. Bargenas. Alsi 
šaukite į Jos. M. Ažukas,
3303 Auburn Ave. Chicago Ill 

Telephone 3036.

Mažai vartoti. Priežastis 
išvažiuoju greitu lai- 

Msišaukite adresu 
Chicago.

ANT RANDUS — Fialai ir kamba
riai garu šildoma ir karšias van
duo. Naujai ištaisyti. Prieinamos 
kainos. Atsišaukite j janitorių ar
ba pašaukite Main 4609 Mr. Nettcr.

grume kulbes ponia M. J urge 
lionienė, ir skaitys prelekciju J 
(iiihuvičius, abudu iš Cbicagos 
Bus ir kitokių p'amarginimų, šo 
kiai ir Lt. įžanga lik 10 centu

Taipgi bus įvairių pamargini 
nių. Viskas atsibus nedėlioję 
bid. 29 d., Sclilitz svetainėje 

une atšilau

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
nauju namu. Abelnai visas biznis, 
namas ir šapa. Jeigu kas negalėtų 
pirkti viską, tai gali parandavoti ša
pą ir namą visai už pigią kainą, nes 
savininkę tuojaus apleidžia miestą. 
Telefonuok tuojaus: 
Phohe

PARSIDUODA FARMA
60 akrų, 30 tikrų ariamos, 14 akrų ap
sėta dobilais, apie penki akrai gra; 
žios girios, kuri galima pavartot į 
maieriolą, lentas; budinkai nedi- 
džiausi, bet nauji, žemė^irmos klc- 
sos su gražiais šaltiniais ir nekai
nuota; du šuliniai,pompos, vanduo 
kuogeriausias, tvoros geros j rundą, 
keliai išdirbti, penkios mylios nuo 
miesto ir stoties, aplinkinės vietos 
pusėtinai apgyventos * lietuviais ir 
lenkais ir visi jau pusėtinai prasi
gyvenę. Pardavimo priežastis tos 
mano fanuos,— turiu dvi farmas, 
pusėtinai toli vieną nuo kitos ir ne
galiu priderančiai apžiūrėti, lodei 
parduodu pigiai, tik už $1200; pusė 
sumos įnfbkėt i.škalno, kitus — ant 
šešto procento. , Taigi, lietuvi, ne
praleisk progos, o buk neprigubnin- 
gu nuo kapitalistų, buk pats bosu,

PA.I IEŠKAU KAMBARIO prie lai
svų pažiūrų žmonių, su valgiu Pull- 
mano arba West Pullmano apielin- 
kėje. Kas turite, praneškite tuojaus 
šiim adresu 
11208 Michi

PARSIDUODA bučernė ir groser 
ne senai išdirbta.
1957 W. 23rd Si., kampas Robey SI 

..Chicago, 111.

1 prie kaurų audimo
5 siuvėjų
3 prie rakandų apmušimo
1 pečkurio
Taipjau daugelio darbininkų 

matininkų kitokiems darbams 
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin 
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 mergini 
rbams dirbtuvėse, ska 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k

SVIESTAS
Geras n -vREIKALINGA PARDAVĖJŲ—

Pardavėjai, čia yra smagiausias 
darbas, kuris buvo kuomet nors su
teiktas Chicagoje Šis apgarsinimas 
paliečia reikalavimą 10 veiklių vy
rų pardavofi.gumines šynas tiesiai 
del kostmnerių. Patyrimo nereika-^ 
linga — mes pasirinkome išlavintus’ 
žmones Mes duodame žmonėms 
brangiai apmokamas vielas — pasto
vus darbas Galite uždirbti nuo $50 
iki $125 Į savaitę . Atsišaukite prieš 
pi et j

National Rubber Co., of N. Y. 
2112 Aliehigan Avenue, Chicago, ill.

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų 
kestis.

62 W. Washington SI., Room 
Chicago, 111.

07 kp pėtnyčioj, bal. 27 d 
Stančiko svetainėj, 205 E. 
si.., Kensingtonc. Nepralei

farmą
ksite nuo paties farmerio; taigi kiek 
nuderėsite nuo farmerio, to nemokė
site. Prašau a įrašyki te arba atva
žiuokite pas mane. Mano adresas:

A, ARC1KAUCKAS,
R. 2, Box 16, Ludington, Mich.

NOKT* 1DMI 
w. DivltiMl

IS* W. Norik At 
1644 Linco)* Ati 
>£44 Linco!* At> 
>418 H. Olarlk

PARSIDUODA elektrikinis pianas 
ingiai, turi but parduotas prieš ge
gužio mėnesį.
1711 South Union Ave., Chicago.

Tel. Canal 3194.

Reikalauja darbininkų..
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

1 reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 elektrmeno
2 prie saldainių dirbimo
1 fotografisto
2 dažų dirbtuvėj
3 prie Gordon lyderio
2 inolderių
1 prie automobilių plovimo
2 dailydžių

VISUS

Krnosluccius ir is aplinkinių 
miestelių draugus ir drauges.

P. S. Kuopiečiai, malonėkite 
atsilankyti būtinai, nes po dis-

Pajieškau savo dvieju sūnų, Jono 
ir Juozapo Kuizinų, Kaimo gub., Ra
seinių pav., Pajuvio valsčiaus, Šila
lės parapijos, Maitinėnų sodžiaus. 
Kiek laiko atgal jie gyveno Chica
go.}, o dabar nežinau kur. Turiu la
bai svarbų reikalą. Bukite malonus 
atsišaukti, arba žinantis jus praneš
kite man jų adresus.

Joanna Kuizinienė,
(Hinton, Indiana.

REIKALAUJAMA VYRŲ
25c.mažiausia mokestis. Pastovus 

darbas dienomis ir naktimis. Atsi
šaukite į dirbtuvę:
61-mas PLAC1£ IR ARCHER AVĖ., 
Argo, III. Paimk Archer avė. karą 
arba atsišauk į Comp. ofisą.
1531 RAILWAY EXCHANGE BLDG.

80 E. JACKSON BLVD.
MIDLAND CHEMICAL CO., Chicago

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuolas, už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
menesi
1520

Melrose Park, Ill. — Or-ja Sū
nų ir Dukterų Lietuvos stato 
scenoje dviejų aktų komedijų 
“Gudri našlė,” subatoje, bal. 28 
d., Frank ir James svet., 23 avė. 
ir Lake st. Pradžia 7.39 vai. va-

PARSIDUODA maža ukė, tiktai Ti 
mylių -nuo viduriniesčio. Reikalin
ga mažas įinokejimas. Gera žemė 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. Atsišaukite laišku į “Naujienų’ 
Ofisą No. 112. M

MOKYKITĖS SIUVIMO!
Išmokysiu jus į trumpą laiką siūti 
kišenius, rankoves, skylutes ir tt, 
už vidutinę kainą. Atsišaukite šiuo 
adresu: , ,»■
1849 Iowa St., arti Lincoln st. Chgo.

Gąsionek, vedėįas. _ _

Pranešimai

Klauskite Pono Zewcrl po 3->čio.s 
valandos po pietų.

Cit AS W. JAMES and CO., 
ROOM 725.

Ill W. Washington St

NAMELIAI
6 kambarių namelis, didele 

barne, kaina tiktai ...............
4 kambarių namelis, ištaisy 

ta gatve, arti Crano....................$1400
4 kambarių namelis, ant pen

kiasdešimts pėdų loto, (puikus 
daržas,, ,kaina tiktai .............. $1950

6 kambarių namelis, išla 
išmokėta gatve. Kaina ....

I-LAPAI
2 familijų, kambarių kiek

vienas, randa $27.00 į men. ..$2200
2 familijų, 5 kambarių kiek

vienas, gatve išmokėta, ramios 
$24 į menesi; kaina .............. $2400

4 familijų, 4 kambarių fia
las,, raudos $4600 į mėnesį .... $3400

Visos šios vielos gali but nupirktos 
už mažą jmokėjimą ir mėnesinius iž- 
niokejimus.

PHELAN, 
Archer 38-ta ir Campbell avė. Chi
cago. (3802 So. Campbėll)

Atdara vakarais ir nedėldieniais.

ANTRU ir trečiu mortgage suteik lama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proe. 
apmokėjimui taksų, užmokSjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jusi) nuo
savybes, ąrba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate <lar daugiau pinigų. ■■ Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

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

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

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu j tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
šiu vi mo skyriuose.

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

Petrenos daromos 
mierą 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokintam*. 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas.

416-417 Prieš-City Halt

dabar laikas; pirksit 
o ne nuo agento.

C. WILKAS
Box 74, Harri

nu

• JBOUTU KIDW 
>0>l Wentworth 
1427 •. Habst*4 
4728 *. A*hlan<

BEIKALAl’JAMA vyrų, merginų 
ir vaiku. Pastovus darbas ir gera 
mokestis visiems. Puiki vieta kur 
gyventi. Užtektinai šviežio oro, su 
sodnais lotai ir lt. Atsišaukite į

EMPLOYMENT DEPT.,
Corn Products Refining .Co. 

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

PARDAVĖJAI!!!
Žinoma, jus norite uždirbti 

galima daugiau. Nepraleiskite 
pasimatę su mumis ir įstokite į nau
jai atsidariusį užmanymą.

AUGščIAUSIS KOMIŠINAS DUO
DAMAS ANT PRADŽIOS; TVIRTA 
PARAMA;PATARNAUJAMA AUTO
MOBILIU.

Ateikite tuojaus ir pradėkite da-

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

Sioux Cit^, Iowa. *

iki liejyklos 
(foundry) 

MASON DAVIS and CO.
7710 So. Chicago Ave., Chicago

SVIESTAS
Geriausio* 

♦m e tono*, tr*- » m 
bcku /Į J f 

tur ju> ra-HUt 
it gauti .«

REIKALAUJAME klerkų ir iųęr 
ginų pardavėjų. Geras pastovus da
rbas. Atsišaukite į

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

REIKALINGAS bučeris mokantis 
savo darbą. Gera mokestis. Dar
bas ant visados.

J. MOLLS, 
2350 S. Leavitt St. Chicago.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veil 
rakandus, divonus, Plycr Piano, Ca 
binet, Phonograph ir tt. " Parduosiu 
atskirai.

Mrs Robins, 
2910 North Ave, 1-mas augštas, prieš 
Humboldt Park. ' Chicago.

PA J IEŠKAU savo moters, An toni
nes šliakicnės, po tėvais Valonaičios, 
su dvejetu vaikučių, Petriukas 7 me
lų ir Julytė 5 melui. Kitą-syk ji dir
bo šv. Juozapo ligoninėj, dabar jau 
nuo gegužės 15 pereitų metų netu
riu apie ją žinios. Aš esu pavieto 
ligoninėj, ir ji nei syki nebuvo mane 
atlankius. Meldžiu atsilankyti, ar
ba laišką parašyti. Mano adresas: 
Peter slinkis, Hospital, Ward C 2, 
Oak Forest, III.

‘ ANT RANDUS
Storas ir 4 kambariai; beizinentas 

Didelė barnė, gera del 2 automobi
lių. Storas geroj vietoj del groser- 
nes ir bučernės. Kampas 36-tos ii 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa

Visi nariai malonėkite atsil 
niky t i, nes turime svarbių reik 
lt| aptarimui.

J. Kalaine, sek

REIKALAUJI
Jeig* kenti r*lvo« skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau aiaroa krinta II aklą,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akią,
Jeigu tau skauda akys skaitaat arba siavaal* M

.reikalingas aklnlg.

-------------------------------------------------- --------------- į _ Klebena* r*R ftankM
ANGLIŠKAI labai grcilai bavo >i»muoe« ii Irlcijų 
ypač tam tikalul.. Kuraa* yra labai i>arai>xru 
kuria nori gr*iial iimokti Anglų laibos, b<»t »<-turi prosas Įsas- 
kytiaa 1 mokyki* ypat likai. Geresniam i>-ereitikrinimuL vhSB- 
Čiam* graliai iliuafruvl*, bu daugeliu paaiikinipių KATALOQA 
DYKAI. Halyk laiik* tuojau*; judėk dvi mark** prialonttasd 
KATALOGO.
KLKBŲ BKYR1UH. — Tiem*, kuria gali pribūti t lū** 
kykla ypatilkai, turima dienines ir vakarinea klevas. Mokta** 
ma Jaugiau valandų negu kitos mok > k los. Kleaosa Irgi tari
mą aUkirą kuras, autaiayt* mu>ų pačių de) pradliastaksUą 
grajtam llmokinimui Anglų kallats. Daugiau auprant*Jrils*Ml 
turima GEAMMAH ir HIGH KCHOOLlskyriuB.

Viską* siikinama Lieluviikal
Dvi mokyklos: 731 W. J3th Ht., Ir 174) W. 47th St.

Lailkua adrasuokit: Asaaricsa Hrhool »f Languages, J741 West 47th CbieagSt ©•

lanitoirų unijos lokalas n r 
X55t55 laikys savo susirinkime 
nadelioj, bal. 29 d., 2 vai. po pie




