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Paskandino Suv. Valstijų Laivą
Pirma Gegužes Rusijoj

Saukia generalj streiką
Uždare rubežius

^PASKANDINO SUV. VAL
STIJŲ LAIV/y.

Virš 30 žmonių, manoma, 
yra žuvę.

LONDONAS, gegužės L- 
Iš Londono ir New Y^rko 
pranešima, kad pereitą su- 
batą vokiečių submarina pa
skandino dar vieną apgink- 
lų Suv. Valstijų pirklybinį 
laivą. Laivas paskandinta 
šiaurinės . Airijos pakraš
čiuose grįžtant jam atgal į 
Suvienytąsias Valst. New 
York» pranešimas, be to, sa
fe), kad su laivu žuvo virš 30 
žmonių, jų tarpe pats laivo 
kapitonas ir vienas Suv. Val
stijų laivyno oficierius, leu- 
tenantas C. C. Thomas, va
dovavęs jūreiviais, kur buvo 

nuo

Idžia, kad parodžius savo 
pritarimą jai, nutraukė dar 
vieną senojo despotizmo 
grandinį, šį syk nuo karei
viu ranku. Karės ministerio 

c- C-
Gučkovo proklamacija pir
mą syk Rusijos istorijoje ka
reivis pripažįstama piliečiu. 
Iki šiol jis buvo skaitoma da
iktu, paskirtu mirčiai ir ne
šančiu ją kitiems... 
pripažinimo karėj 
rio proklamacijoje 
me:

ministe- 
skaito-

nėjimas bažnytinių pareigų;

skirti laivo apsigyniniui nu< 
fallmdsubraarinų «• užpuoli

Laivas Vacuum priklausė 
Vacuum Oil kompanijai, Ca- 
Kfornijoj.. Pastatyta jis 
1912 metais. Turėjo 2,551 
tonų intalpos.

Washingtono valdžia te- 
’aus dar neaplaikė oficialio 

nešimo apie laivo paska- 
ainimą. Todėl ji atsisako 

duoti smulkesnių paaiškini
mų apie laivą ir jo įgulą.

nto neprivalo but cenzūruo
jami; laiškų ir'brošiurų siu
ntinėjimas kareiviams į ka
rės frontą neturi but varžo
mas; visiškas panaikinimas 
vergiškęjo /‘tamstą” atsa
kant į oficieriaus klausimus. 
Nuo dabar kareiviai turės 
atsakyti į savo oficierių kla
usimus su “taip” ir “ne”— 
be priedo “tamsta.” Karei
viai, be to, jeigu jie nenori, 
neprivalo sveikinti savo ofi
cierių ir tt. Visiškas panai
kinimas kūniškųjų bausmių: 
“karcerio”,mušimo ir tt.

PIRMOJI GEGUŽĖS 
RUSIJOJE.

Caro žieminis .palocius 
puoštas vėliavomis su 
voliuciniais užrašais.

pa-
re-

sitiko pirmąją gegužės, — 
su naujomis laisvėmis ir vy
riausiuoju susipratusių dar
bininkų obalsiu: “Visų šalių 
darbininkai, vienykitės!”

Kaip ją pasitiks patįs Ru
sijos darbininkai, tatai ne- 
užilgio atsižinosime.

; PETROGRADAS, gegu- ŠAUKIA GENERALf 
STREIKĄ.

rubežius. Taigi bėgiu seka
mų šešių dienų nei vienas 
žmogus nei žinia negalės pe
reiti iš Vokietijos Holandi- 
jon, Švedijonn ar kitur, šiuo, 
sako, norima užgniaužti ži
nias apie dabartinį darbini
nkų judėjimą Vokietijoje.

Milžiniškas gaisras.

ninkai, vienykitės!” Toks pa
rašas vakar puošė vyriausią 
įėjimą į caro žieminį pale
čių Petrograde. Tai ženk
lai prisirengimo prie didžio
sios darbininkų šventės — 
pirmos dienos gegužės, šia
ndie, sakoma, Petrogradas 
apvaikščios tą šventę taip, 
kap dar niekuomet to nebu
vo caro valstybėje. Iki šiol 
mat caro budeliai stropiai 
dabodavo kiekvieną darbini-

šiandie laukiama milžiniškų 
—gegužinių demonstracijų 

visoje Austrijoje.

Darbininkai savo šventę tu
rėdavo apvaikščioti kur nors 
miško tankumyne, būnant 
nuolatinėje laimėje nuo po
licijos ir kazokų, šiandieną 
gi — pati valdžia prisideda 
prie apvaikščiojimo tos šve
ntės! Kokia nelaukta ir mil- 
Mniška atmaina! Nesenai 
įmintieji šiandie švęs savo 

^pergalės šventę... Jiems nu
silenks ir tie, ką nesenai ty
čiojosi iš jų, ir net persekio-

■hmMOv • y

COPENHAGEN", gegužės 
1. — Austrijos socialistų die
nraštis Viennoje, Arbeiter 
Zeitung, patvirtina paskly
dus} gandą, būtent, kad Au
strijos socialistai išleido at
sišaukimą, kuriame kviečia
ma visų pramonijos šakų da
rbininkai mesti darbą pir
moje gegužės. Sakoma, kad 
šiandie Austrijoje turės įvy
kti visa eilė milžiniškų gegu
žinių demonstracijų ir susi
rinkimų — tokių, ką Austri
ja dar nėra mačiusi. Darbi
ninkai sugrįšią darban ryto.

UŽDARĖ RUBEŽIUS.

Nenori išleisti žinių apie 
darbininkų judėjimą.

WASHINGTONAS, geg.
1. — Valstijos Departamen-

CHICAGO, Gegužės 1. — 
Vakar apie 3 vai. po pietų, 
ant 18 gatvės, tuoj prie ka
nalo, užsidegė javų elevato- 

1 torius (aruodai). Nespėjo 
nė gaisrininkai atvykti, kaip 
milžiniški budinkai jau bu
vo paskendę liepsnose.

Gaisro vietoje buvau vie
nas pirmųjų. Kelios gaisri
ninkų komandos jau darba
vos, ir vis naujų ir naujų 
skubinos. Bet žmonių kova 
su įšėlusią ugnimi išrodė 
baisiai menkutė, silpna. Van 
duo tarytum bijojo paliesti 
liepsnų. O ugniniai liežuviai 
laižės vis smarkiau, vis drą
siau. Liepsna šokinėjo .vis 
augščiau, dūko pikčiau, žie
žirbos skraidė padangėmis... 
Net didelės blekinės lentos, 
kuriomis buvo apmušta is- 
lauko budinkai, ir tos tary- 
•tunK popiera raitės, skraidė, 
ore.

Tiltai, jungusieji atskirus 
budinkus, ėmė rangyties. 
Nukris kokie nors perdegę 
balkiai ir milžiniški ka
muoliai žiežybų išsiverčia 
padangėn.

Pietų pusėje staigu pra
kiuro vieno budinko siena. 
Pabiro javai. Daug jų. Štai 
vėl atšoko blekinės tinkavo- 
nės ir dideliu trenksmu nu- 
barškėjo, nutarškėjo ant že
mės.

Ugnagesiai, stovėjusieji 
.arčiau degančio namo, išsi
gandę pasileido tolyn. Vie
nam jų pasipynė kas tai po 
koja ir jis tiesiai veidu pa- 
griuvo vandens baloj, kone 
pasinerdamas.

Atsikėlė visas šlapias. Jis 
jau šiur nebebut užsidengęs.

Dūmams prasisklaidžius 
pasirodė vidus degančio na
mo. Kupso krūvos javų, ar 
ko tai kito.

Jį.
žėgliai mediniai dega. Ga

isrininkai braidydami van
denyj iki kelių velka švirkš
les arčiau degančio budinko.

Atkreipia kokias penkias 
ar šešias jų į prakiurusią 
sieną ir paleidžia vandenį. 
Kįla durnų debesiai. Nieko 
nebemato. Susikirto, vadi
nas, ugnis su vandeniu.

Minutė, kita, trečia. Du
rnai prasisklaido. Vanduo 
pradeda imti viršų ant ug
nies. Bet pasilieka jis labai 
mažai. Tik kraštelį namo, 
tik kamputį. Kitur-gi, vidu
je, pilnai dar viešpatauja 
ugninė stichija. Čia tebedu- 
ksta ji nesulaikomai.

Paėjau į kitą vietą. Ryti
nis degančių namų šonas.

kias penkias ar šešias švir
kšles. Ir jų jiems užtenka. 
Mat jiems iš čia gesyt leng
va : pavėjui. Todėl šitas šo
nas da sveikas. jTaippat iš
rodo, tik gerokai įlinkęs. Jau 
rodos turėtų griųti, bet lyg 
ko tai laukia.

O viduj liepsna šėliojas.
Einu namo. Ąpielinkom 

užeinu ant 18 gatvės. Ima 
smarkiai lyti. Bet žmonės 
vis dar nesiskirsto. Ir kur
gi skirstysis — ne dažnai to
kį reginį tenka matyti !

Šiaurinė degančių budin- 
kų pusė labiau nukentėjus. 
Čia jau sienos pusėtinai ap
griuvusios. Nors ugnis vis 
dar nesiliauja siutus, nors 
vis dar turi maisto, bet, ma
tyt, lyg ilsta, lyg svyruoja, 
lyg pavargsta.

“Naujienų” Reporteris.

REIKALAUJA TAIKOS.

Argentinos socialistų suva
žiavimas priešinasi karei.

BUENOS AIRES, gegu
žės 1. — Buenos Aires mies
te dabar atsibūva visuotinas 
Argentinos socialistų suva
žiavimas, 
važiavi'mb šešijo1 
rkių debatų, kuomet buvo 
Įnešta rezoliucija, pasmer
kianti Vokietijos submarinų 
karę ir reikalaujanti, kad A- 
rgentinos valdžia apginkluo
tų savo pirklybinius laivus. 
Po ilgų ir karštų debatų re
zoliucija tečiaus buvo atme
sta — 4,210 balsų prieš 3,- 
557 balsus. Po to buvo pri
imta rezoliucija, reikalauja
nti, kad Argentinos valdžia 
laikytųsi pilno neturalumo 
dabartinėje Europos karėje.

Vakarykštėje su- 
sftia-

SMERKIA SOCIALISTUS.

Vokietija turinti prijungti 
užkariautas teritorijas — 
ir gana.

AMSTERDAM, gegužės 1 
— Berlino dienraštis Lokal 
Anzeiger praneša, kad Vo
kietijos atžagareivių-konse- 
rvatorių partijos pildomasai 
komitetas išleidęs ilgą atsi
šaukimą, kuriame labai už
sipuolama ant Vokietijos so
cialistų už reikalavimą tai
kos be aneksijų ir kontribu
cijos. Toks reikalavimas 
esąs niekas daugiau, kaip 
prasižengimas prieš tėvy
nę... Vokietija turinti pri
jungti tinkamą atlyginimą- 
kontribuciją “už padarytus 
tėvynei nuostolius.”

REIKLAUJA DAR 500,000 
VYRŲ.

LONDONAS, gegužės 1.- 
“ Anglijai reikia, mažiausia 
500,000 vyrų!” Tokį atsi
šaukimą išleido į žmones A- 
nglijos Valdžia. Valdžia no
ri kaip galima greičiau su
rinkti tą kareiviu* :

žinių,
kad užpildžius užmuštų, su
žeistų ir patekusių nelaisvėn 
kareivių vietas.

PERSERGSTI SAVO 
VALŲŽIĄ.

Ilgas atidėliojimas žadamų
jų reformų galįs atnešt 
kaizeriui negeistinų pase
kmių.

AMSTERDAM, gegužės 1 
— Buvęs Vokietijos koloni
jų ministeris, Dr. Bernhard 
Dernburg, viename didelia
me susirinkime Breslavo 
miete viešai persergėjo Vo
kietijos valdžią nuo galimo 
pavojaus iš darbininkų pu
sės. Dernburg užreiškė, 
kad ilgas atidėliojimas žada
mų pravesti reformų galįs 
galutinai išsemti darbinin
kų kantrybę. O tuomet val
džiai gręstų didelis ir neišve
ngiamas pavojus.

Be to Dr. Bernhard Dern
burg reikalauja, kad valas- 
tybės kancleris Bethmann- 
Hollwegas pagalios turėtų 
tiek drąsos, kad paskelbus 
kokiais tikslais Vokietija ve
da dabartinę karę.

IR KARĖS BELAISVIAI 
STREIKUOJA.

Vokiečių-austrų belaisviai, 
dirbantįs prie miesto dar
bų Kieve, reikalauja 8 vai. 
darbo dienos.

KIEV, gegužės 1. — Iš Kl
evo, Rusijos, pranešama, 
kad ten sustreikavę vokiečių 
-austrų karės belaisviai, dir
bantįs prie* miesto darbų. 
Streikininkai reikalauja 8 v. 
darbo dienos ir geresnių da
rbo sąlygų.

Tatai liudija, kad Rusijo
je turi laisvės ir belaisviai. 
Du žodžiai taip nesutaikoma 
prasmė! ’

VISOS ŽEMĖS TURI BUT 
IŠDALINTA KAIMIE

ČIAMS.

Tokį reikalavimą įnešė Ru
sijos kareivių atstovų su
važiavimas Minske.

NEW YORK, gegužės 1.- 
New Yorko žydų dienrąštis 
Vorwaerts aplaikė iš Petro
grado žinių, kad nesenai at- 
sibuvusaime Rusijos karei
vių atstovų suvažiavime, Mi
nske, tarp kita priimta rezo
liucija, reikalaujanti panai
kinimo didžiųjų privatinių 
žemės nuosavybių ir išdalini
mo jų bežemiams ir mažaže- 
maims — kaimiečiams.

sulaikė:
Buvusi kunigaikštienė 

dziwil sulaikyta Ellis Isla
nds.

Ra-

NEW YORK, gegužės L- 
Atvykusi į čia Norvegų lai
vu ponia K. Kolb, buvusi 
kunigaikščio Radziwilo mo
teris, sulaikyta Ęllis Islan
ds. Jai primetama tūlos 
kląstos, atliktos dar 1902 m.
pietinėje Afrikoje. — Kolb 
atvyko į šią šalį tikslu skai
tyti eilę paskaitų apie buvu
siojo caro dvarą.

NE ATSKIROS, BET VI-r 
SUOTINOS TAIKOS.

Sickiasi socialistų rengiamo
ji taikos konferencija 
Stockholme.

STOCKHOLM, gegužės 1. 
— Žinomasai Holandijos so
cialistų vadas, d. P. Troels- 
tra, atvykęs į busimąją tai
kos konferenciją, vakar tu
rėjo pasikalbėjimą su Asso
ciated Press ~ įgaliotiniu. 
Tarp kita d. Troelstra griež
tai užginčijo pasklydusį ga
ndą, buk busimoji konferen
cija stengsis atsiekti, jei ne 
daugiau, tai bent separ. tai
kos tarp Rusijos ir Vokieti
jos. “Mes nedirbame už se
parating taiką, ir negeidžia- 
me jos,” nžreiškė d. Troels
tra. “Visa, ko mes norime, 
tai visuotinos ir patvarios 
taikos. Ir mes manome, kad 
jau atėjo laikas atsiekti jos.”

Paklaustas ar visa tai nė
ra daroma pasidėkojant vo
kiečių ir austrų agitacijai, d. 

, Troelstra atsakė, kad taikos 
konferencija buvo pradėta 
pienuoti jau nuo pereito ru
gpjūčio mėnesio ir kiek vė
liau, kai Internacionalis So
cialistų Biuras aplaikė iš S. 
Valstijų d. Morris Hilquito 
laišką, raginantį Intenacio- 
nalį Socialistų Biurą sušauk
ti tarptautinį socialistų ko
ngresą. Baigdamas Troels
tra užreiškė: “Butų suvis ne
teisinga sakyti, kar mes su
sirinkome vokiečių ar -aust
rų kurstomi. Šito nuo musų 
reikalavo netik amerikiečiai, 
bet taipjau danai, norvegai 
ir kiti. Busimoji konferen
cija bus neutralė pilniausioj 
to žodžio prasmėj—tikslu at
siekti visuotinos taikos, ne 
kitaip.”

Darbininkų šventes

Apvaikščiojimas
įvyks

SEREDOS VAKARE, 
Gegužės 2 d., 7:30 v. vak 
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd PI.
Inžanga dykai.

Kalbės drgg. P. Grigai
tis ir A. Antonovas.

Kviečia visus pribūti 
L.S.S. 22 kp. Komitetas.

AIRIJOS ATEITIS BAL- 
FOURO RANKODSE.

Ji busianti išrišta Wa
shingtone.

LONDONAS,gegužės 1.—' 
Vakar lordas Northeliffe 
pasikalbėjime su Associated 
Press įgaliotiniu tarp kita 
užreiškė: “Airijos/ateitis y- 
ra pilnai atiduota Balfouro* 
ir jo komisijos Suv. Valsti- 
josna rankas”... Lordas Nor- >z 
theliffe mano, kad Balfouro , 
komisija išrisianti tą klausi
mą Washingtone — . pade
danti prez. Wilsonui.'

AREŠTAVO DU VO
KIEČIU.

Manoma, kėsinęsi išsprogdi
nti Stock Exchange ir ke
lis kitus budinkus.

TURĖSIĄS NETEKTI 
SOSTO.

NEW YORK, gegužės 1— 
Pereitą naktį federalė val
džia areštavo du nužiūrimu 
vokiečiu. Pas juos rasta 
tvirtai užtaisytų bombų, ku
riomis, manoma, jie butų 
kėsinęsi išsprogdinti Stock 
Exchange ir kelis kitus di- 

tdžiulius budinkus New Yor- 
'ke. Suareštuotųjų vardai: 
Waif S. Hirsch ir ^George 
Maueringer.

ATHENS, gegužės 1. — 
Žinios iš Graikijos sostinės 
skelbia, jogei karalius Kon-1 
ištantinas rengiasi atsisakyt 
nuo sosto, kad pavedus jį sa
vo sunui. Prie šito karalių 
Konstantiną spirią vokiečių 

; agentai. Girdi, liuosanoriu 
atsisakymu jis galėsiąs išge
lbėti ne tik save, bet ir visą 

i šeimyną. Mat karaliaus so- 
istui nuolatos grūmoja talki
ninkai ir Venizelos partija. 
'Liuosanoris Konstantino at- 

f 

sisakymas taigi suardytų jo 
priešininkų pienus ir išgel
bėtų jį nuo išgujimo iš Grai
kijos.
---------------------------------------------------------------- ---------------

RENGIASI IŠTREMTI CA
RĄ IR CARIENŲ.

LONDONAS, gegužes 1.- 
Iš Petrogrado w pranešama, 

»kad Valstybės Dūmoje svar
stoma klausimas ištremti 
buvusįjį Rusijos despotą Mi
kę ir jo pačią. “Siberija” t 
y. ištrėmimo vieta dar nepa
skirta. Manoma tečiaus, 
kad caras ir carienė busią 
ištremti Š vedi j on ar Holan- 
dijon.

Apie šito pranešimo teisi
ngumą tuo tarpu prisieina 
paabejoti, mažiausia kol jį 
patvirtins atėję iš kitų šal
tinių pranejįįmai.

šiandie Mildos Svetainėj—ant 32 ir Halstcd gtv 
įvyks didelis

Pirmos Gegužes Vakaras
Rengia

L. S. S. 4-toji Kuopa
Kalbės “Naujienų” redaktorius, d.P. Grigaitis

choras. Bus ir kitokių pamarginimų. Nepa 
mirškite! Pradžia 7:30 v. vak. Inžanga dykai
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Revoliucijos dienos 
Mine.

Ohio, atsiunti? mums labai

iš kariuomenėj tarnaujančio, 
Mandžinrijoj, savo brolio. 
Laiške rašoma apie tai, kas

Red.).

Dui-čin-šanas, Mandžiurija

Broluti Mielas!

brolybe!...

jo!
Mielas broluti! ši 

pergyvename svarbų 
triumfo laika. Rusų visuomenė 
sugriovė sutrūnijusių Rusų val-

mes

ramiai ir iškilmingai, neskaitant

kitais jausmais pergyvenau.

ėmė savo rankos n a Durna. Ant

sisakymą nuo sosto caro. Nu
vykau Charbinan. Stebėtini da
lykai: manifestantų būriai va ik-

mis, griežia muzikos orchestrai, 
dainuojama marselietė. Ofieie-

niekas į juos atidos neatkreipia 
ir pagarbos neatiduoda. O ne

Keliomis dienomis praslinkus,

rangos ofiecierių ir kitų valdi
ninkų, daugiausia “germanofi-

įnašai komitetas. Kas dieną da
romos kas kart didesnės ir įvai- 
resnės demonstracijos. Kariuo
menė jau dalyvauja demonstra
cijose nebe viena, o dratig su ofi- 
cieriais.^ Oficieriai, perimti bai
mės, ėmė glaustis prie karei
vių, kaip prie sau lygių ir ūme 
draugiškai atsinešti, vienok at
sižymėjusieji savo nežmonišku
mu buvo vienas po kito areštuo
jami ir kišami kalėjimtiosna, ir 
bis jų meilinimasis nieko nepa- 
gelbėjo.

Pasidarė visuotinoji laisve.
Kareiviai ėjo ir darė kas ką nu

įvyktų visuotina betvarke, ir 
dargi tokiame sumišime, kontr-

vairių suvienytų partijų nuo

kliu ir pramonininkų, taipgi o-

Prisiriuko tūkstantines minios

kelio tarnautojų.
karstos prakalbos

noii supuvusi valdžia jau 
griuvo ir nebėra jau reikalo 
manyti apie jos prisikėlimų.

so
sti
nei

čiams pavasaris — laisvės, ly
gybės ir brolybės. Tad dabar 
kiekvieno piliečio ir kareivio

sės, kaip ir kiekvienas civilis 
rusų pilietis) — palaikyti, sut
varkyti, ir sustiprinti iškovotą
ją laisvę. O geriausias būdas 
palaikyti naująją žmonių atsto
vų vyriausybę, tai užsilaikyti ra
miai ir tvarkiai. Už tat karei-

biaurius viršininkus-oficicrius, 
išsirinkti kilus, tinkamus, ir jų 
klausyti, l’ž netikusius pasi
elgimus bausti draugus karei
vius pačių išsirink.tu iš kareivių! 
tarpo teismu. Kontroliuoti vi
sos rotos ūkiškuosius reikalus,

žodžiu, prisilaikyti kuogeriau- 
sios tvarkos ir disciplinos, ir lik 
tuomet kuogeriausia palaikysi-

Toliaus: “Reikia mums, ka
reiviams, organizuotis ir susi
artinti su laisva ia visuomene.

reikalavimus,

Ir, ištik rujų kareivių gyveni
me daug ko gera išsivystė. Ku
rie pirmiaus girtuokliavo, šian-

rograde nuo vasario 25 iki kovo

kuopos demonstracij ų-procesi- 
jų su įvairiaspalvėmis, bet 
daugiausia, raudonomis vėliavo
mis, išsiuvinėtomis įvairiausiais 
parašais. Ir visos tos procesi-

ciaus. Susirinko tūkstantinės 
minios laisvų piliečių, kareivių 
ir mokinių. Susitvarkę ėmė 
tęstis viena milžiniška demons-

mergaites, nešini vėliavomis; to

tolinus komercijos mo-r 
linkiniai, prekybos, n-

dar paskui juos žingsniavo liau-

tolinus 
u—Ki-

kiaus visas kariuomenes (’bar
bino garnizonas su muzikos

kareivius

voji Rusija!“ “Laisvajai Rusi
jai garbe, žuvusioms kovoto
jams amžina atmintis!“ “Lai

lika!“ “Liaudis ir

gelžkclio, km

simnoių piiitaikinių prie seno
sios despotiškos valdžios ir nau
josios žmonių iškovotosios.

laukų, demonstrantai giedojo be 
pertrūkio “Amžinų atmintį“ ko
votojams, žuvusiesm už laisvę, 
ir “Marselietę”. Griežė penkio
lika muzikos orchestrų, kaip 
kareivių, taip įvairių mokyklų 
mokinių ir darbininkų.

Konvencija SI. Louise.

sr

..............X l».....I

1st Review.

K o n ven ei j os d elegatai.

f Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose

į “Naująją
® Kiekvieno tikro dnrr Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— ( 
| visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. j
| Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes gale- • 
! sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks- J 
I lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade- | 
t kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- J 
l rimais! |
I “Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: (
į Metams 9 rubliai; pusei metų 4^ rub.

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

žia iš jos krutinės skaudus pri
slėgti dejavimai. Ar išgirs pa-

klų, kur susikoncentravę visi 
Charbino pramonijos darbinin
kai. čionai be pertrūkio griežė

nas kita, dpilgiau kap.p valandų 
“Amžinų atmintį“, ir minia be

dojo “Amžinų atmintį“ žuvu- 
siems už liuosybę.

Apie ketvirtą valandą minia 
išsiskirstė, kareiviai: numaršavo 
namo, taipgi ir mokiniai.

Kaili puikiai pasmerkė, šian-
die, Rusų visuomenė pasaulinį 
manymų, kad rusų tauta labai

sišvielusi. Dalia r aiškiai, 
savo tokį didelį susipi

kuri

šimų nebuvo, ir nesutrukdyta 
visuomeninio gyvenimo tvarkos.

niausia veikė geležinkeliai ir ki
tos įstaigos. Kariuomenė, visi 
kaip vienas, stojo palaikyti nau-

kur taip daug

tų persigime Rusi jos liaudis. Ir

prie despotišįos ir neteisybių

Dabar visi Rusi jos pieliečiai 
pripildyti dideliausiu džiaugs
mu del savo didžiausių laimėji
mų.

gyvuoja laisvoji

iškovoti.

ir

lengvai atsiduso. Niekas jų ne
galės dabar be teismo pasmer
kti ir skausti. Jie turi teisės 
dalyvauti įvairiose visuomenės 
ir politiškose draugijose. Žo- 
dlziu, įgijo pilnas piliečių teises, 
nors ir būdami po pilku “šine-

Broluži malonus! Sveikina
me Rusiją naujomis laisvėmis ir

tėvynė, Lietuva, dabar turi?!... 
Kokiomis dabar ji teisėmis nau-

apie tai.

nė, iš kur ji ims tiek pinigų ir 
energijos kad ir leidžiamoms

Vienok tikėkime, kad1 išauš ir

gal to nesitikėjo. Tik lietu
viams reikia, žinoma, nesnausti. 
Reikia budinti tas klausimas vi 
so pasaulio akyse, viso pasaulio 
laikraštioj, ir visokiais kito
kiais budais.

Tik tuomet pakils m,ūsų ša
lis paskendusi dideliausiame su
naikinime ir varge, kuomet bus 
laisva ir savvstovi. Kuomet ru-

vargų sumažinimu 
rinktiniai atstovai,

musų pačių

Juozas Mažeika.

Socializmas ir
Gegužine Šventė

Štai jau šiandie ir vėl atė
jo Pirmoji Gegužės, — dar
bininkų šventė... Ne šventė 
del pagerbimo kokio nors 
krikščioniško šventojo, ne 
šventė del pagerbimo kokio 
svietiško didvyrio. Bet, kaip 
mes visi jaučiame — šventė 
del ko-tai didžio, ideališko ir 
prakilnaus.

Negalima sakyti, kad dar-

ntes suteikia jiems kapitali
stai, idant atsinaujintų, išsi- 
čystytų stebuklingos, žmogi
škos mašinos, amžinai, bet 
per amžius dedančios tur
čiams aukso kiaušinius; šve
ntes nuskina kunigai, popai, 
rabinai ir kitokie dvasiški 
vadovai, idant pasidaryt.sau 
biznį varde Augščiausiojo, 
išrinkti iš mažiau mąstan
čiųjų darbininkų paskutinį 
skatiką ir įkalbėti jiems a- 
pie tokius turtus, kurių nei 
kandės nesuės, nei vągįs pa
vogti negalės; kaip kada at
skiri darbininkai pasidaro 
patįs sau, dieną-kitą švenčių, 
idant kaip nors palengvinus 
sunkią savo gyvenimo naštą.

Bet Gegužinė šventė visiš
kai yra skirtinga nuo tų vi- 
sų švenčių: jos niekas neis- 
mislijo, ją išsirinko sau pa
tįs darbininkai, kurie tikisi 
per klesų kovą iškovoti sau 
nors kiek lengvesnį gyveni
mą ir didesnį duonos kąsnį. 
Ta šventė ne nuo ko nėra su
teikta, bet ją prisiėjo rinkti 
per gana sunkia ir kaip kur 
dar net kruviną kovą pa
tiems darbininkams, kurie 
permatė ir aiškiai suprato, 
jogei pas visų tautų bei ti- 
kėjimiškų sektų darbininkus 
vieni ir tie patįs reikalai ir 
kad pagerinti bei apginti 
Tuos savo reikalus yra gali
ma tik per klesų kovą.

Per ištisus tūkstančius me 
tų žmonės' neapsakomai sun
kiai vargų, kentėjo ir dauge-

neleidžiama jai turėti savo 
spaudos, beveik kaip buvusiais 
Muravjovo laikais. Vokiečiai 
leidžia savo įrankį “Dabartį“, iŠ 
kurios jokios naudos mūšų bro
liai neturi. Kenčia musų tėvy*' 
nė, ifnors tyliai, vienok išsiver- lis liet saVo gyvastį paauka

vo kovoje už geresnį būvį, 
bet nei nesvajojo apie kokią 
nors “darbininkų šventę”, 
tiktai užstojus devyniolikto 
šimtmečio paskutinei pusei 
darbininkai pradėjo, nors ir 
per sunkią kovą su kapita
lu steigti sau šventę.

Akymirksnyje, sulyginus 
su praeitimi, daug kas persi- 

; mainė musų gyvenime. Čia 
kalbu ne vien tik apie reika
lavimą poilsio ir kiek lais
vės: juk ir musų nelaiminga
sis priešas — turčius pailso, 
kentėjo ir stengėsi atsikvėp
ti, bet jam dar iki pat šioliai 
neatėjo mintis į galvą, kad 
reikia pasidaryti sau šventę 
—visuotiną šventę sykiu su 
visais į jį panašiais žmonė
mis.

Kame-gi patsai branduo- 
• lys to viso, kad per amžius 
nuvarginta ir po kojų pami
nta darbininkų klesa staigu 
užsimanė pasidaryti sau sa
vo šventę; pasisavinti sau tą 
teisę, kuri priklausė tiktai 
“nemirštantiems dievams”, 
jų tarnams-kunigams ir pa
saulio kapitalistams?

Jeigu kuris musų tiktai 
gerai tėmijam bėgantį gyve
nimo ratą, tai aiškiai pama
tome, kad patsai gyvenimas 
duoda gana aiškų atsakymą. 
Reikėjo tiktai* kad skurdas 
ir beturtas aiškioj formoj 
apsireikštų tarp tam tikros 
klesos žmonių, kada tuo pa
čių laiku visas pasaulis bliz
ga brangenybėmis, sutverto
mis darbininkų rankomis. 
Reikėjo tiktai, kad žmonės 
pamatytų, jie užsimuša ant 
kūno ir sielos nuo ilgo ir sun 
kaus darbo ir kad jų to sun
kaus darbo vaisius pasiima 
sau visokios rūšies dykaduo
niai. Reikėjo tiktai, kad jie 
aiškiai pamatytų, kad nuola
tos sunkiai per dienas ir 
naktis dirbantieji darbinin
kai miršta bei alkį kenčia, o 
tuo pačiu laiku sandėliuose 
puna sukrauti visokie gyve
nimui reikalingi daiktai. 
Reikėjo tiktai permatyt žmo 
nėms gerai, jogei daugelis jų 
prieš savo norą turi pavirs
ti girtuokliais, paleistuviais, 
vagimis ir net žmogžudžiais 
ir tai vien tiktai del to, kad 
maža saujalė turčių laiko 
pasiglemžusi visą pasaulį.

Štai kame patsai branduo
lys ir kas buvo reikalinga, i- 
dant nuskurę, nuvargę ir al
kani darbininkai atsibustų 
ir pamatytų, kad visi jų var
gai ir kentėjimai ne nuo Die
vo bei velnio paeina, bet nuo 
dabartinio supuvusio pasau- 

i lio surėdymo
Nuo vienų nuodugnaus ir 

gero to viso apgalvojimo iš 
akių vargšo darbininko tu
rėjo išpulti tamsybės plėkš- 
nis, kuris pirma nedaleido 
jam Įto viso permatyti; sulin-'

Mal proga išmokt! angly kalbos, per laiškus arba klasosi

America* Uctexrt 
of Lenjruages

DYKAI

* KORK8PONDENCIJINIS BKTRIU0.— KUkvtena* r«D
| AnGJjIAKAI hU»U wx-ith) i* lekcijų

ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paramnta kiekviena**, 
kuria nori graital ilmokti Anglų kalbos, bet neturi progos la»- 
kytiea į mokyklą ypatiikaL Geresniam persitikrinimui, siun
čiame uratiai iliustruotą, su daugeliu paailklnpooŲ KATAMKiA 
DYKAL Ralyk laiika tuojau*; indo dvi market prUluntissai 
KATALOGO.
KLESŲ 8KTEIUB. — Tiems, kurie rali pribūti i m>us< aao> 
kykla ypatUkai, turime dienines ir vakarine* klesaa. Mokina 
me deuniftu irgi turi
me atskira kursą, sutaisytą mu*ų pačių del pradtiamoAaltą 
greitam ičmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantieme 

| turime GBAMMAR ir HIGH SCHOOL^ skyrius.
Viskas aiikinama Lietuviikal

Dvi mokyklos: 731 W. 18th Bu ir 1741 47tk »t.
Lailkua admuokit: School of L>nrua»e*. 1741 We*t 4.7th BL, Ch<X

PIRMA mill PIRKSI (ĮAUK MUSI,) KAINAS 
/uH Dury,. I putų Reiny h Stoginio Poplerot 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 303» S Hi»M< a SIChicago, 111

kusi nuo sunkaus darbo jo 
nugara turėjo atsitiesti ir 
nuolankioje bei per amžius

kurias

sidegti troškimas ko nors ge
resnio. Ir ta kova, kurią pir 
ma. žmogus vedė prieš žmo 
gų, turėjo persimainyti į 
klesų kovą — prispaustųjų 
prieš prispaudėjus.

Visos priespaudos,
pergyveno žmogus, turėjo 
atsistoti prieš jį naujame pa
saulyje, kada jis pergyveno 
'pastaruosius penkiasdešims 
'metų kapitalistiškojo besi- 
plėtojimo: tiktai visiškai ne- 
.mąstantis žmogus negalėjo 
to viso pamatyti, kad visi 
musų vargai ir nepasiseki
mai paeina nuo dabartinio 
supuvusio pasaulio surėdy
mo, tiktai, stačiai sakant, po
litikos kūdikis bei dvasios u- 
bagas negalėjo iki šiol dar to 
ipatėmyti ir aiškiai suprasti, 
\kad visi darbininkų klesos 
^vargai ir prispaudimai iš-' 
Inyks tiktai tada, kada visi 
Turtai vargšų darbininkų pa
gaminti nustos buvę mažos 
įsaujalės pasaulio kapitalistų 
savastimi ir pereis į visuo
menės rankas.

Žmogus, gyvenantis da
bartiniu laiku, negali nema
tyti, jogei visi pasaulio tur-

imi vien tik darbininku mi- v
>nių sunkiai per dienas ir na
ktis dirbančių; bet naudoties 
tais turtais ir gėrėties pasa-

klauso turčiams.
i Visi žmonės privalo turėti 
i savo rankose visus vaisius 
savo darbo; idant suvarto
jus del labo visuomenės—vi
siems bendrai! — Tokis tro
škimas pastaruoju laiku 
skverbiasi ir net į pačias ma
žiausiai išlavintas smegenis. 
Tas tai ir buvo pradžia pa
saulio proletariato kovos su 
savo išnaudotojais, — tas 
tai ir iššaukė gyvenime Ge
gužinę šventę.

{ Tas tai vadinasi — Socia
lizmas !

Darbininkai iš savo gyve- 
inimo paėmė visą tą mokslą, 
lis čionai jie sužinojo, jogei 
/jų padėjimas vienodas visa-

■/

VYRAI ■ ■mane W I I I fl I dygiu

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas main )» 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi ex pertas specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. NegaiŠuok -ii fiu- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru* 
m as nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane i laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą i trumpiau* 
s i laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimu

Aš gydau vyrus, Ir ww* liktai, 
gydau juos greitai, saugiai ir > ihiekm

metodomis ir ui

gydymo.
PATARIMAS

vėliausiomis 
mokėsi] del sumanaus patnrnaviino ir 
pasek ming’o 
PASIKALBĖJIMAS IR

' DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. S (411 e St., 2-ras au^Ataa, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

me pasaulyje, kad del jų nė
ra kitokio išganymo, kaip

lizmo. Socializmas buvo ir 
bus vienintelė viltis prispau
stų ir baisiai nuvargintų da
rbininku.4^

Visas gyvenimas ir visa 
kova visų darbininkų turi 
būti ir bus pašvęsta vien tik

tikslo, o Gegužinė šventė, 
arba kita kokia nors diena,

to viso apreiškimu.

Kia prie savęs saules spindu
lius ir apverčia juos į u$nų.

Šventės susirenka

nūs save

ir

POLITINE PAR

Naujoji
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CHARLES, ILL nu
mus

Nubusk!

CLINTON, INI)

scenoje

Daktaras
Specialistas iš
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GRAND RAPIDS, MICH MOLINE
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Tragedija

Parašyta

M

1840 S. Halsted St

EGZAMI 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta
Modernis

tinę prakalbą Amerikoje 
sveikino su visuomene.

Patriotai-kapitalistai surengė 
demonstracijas už karę.

Minios renkasi ginkluotos 
Plunksna, kūju, teptuvu;
Rankos telkiasi gysluotos 
Būviui stumt nauju keliu.

šeimyna
linkę, c
Tiems draugams ir draugėms 

linkėtina pasisekimo ir kitur nu
važiavus darbuolies scenoje.

Degutis.

garbų nuo visuomenės. Kadan 
gi tęsianties programų! pribūvi 
ir drg. Vr Kapsukas, tad da pa

Maro apsiaustas tamsos 
Eikš čia į brolybės glebi 
Gana tavo jau kančios!

“NAUJIENOS”
1840 S Halsted St_________Chicago, ill

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; 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:
“N A U J I E N O S”-

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

tuoti. Nors, tiesa, choro nariai 
sako, kad tas krizis jau atlaiky- 
tas ir pergyvuntas, bet žiūrint iš 
šalies da atrodo, kad tūlų drau
gų akįs šnairuoja. Ee, jau, vy
rai, meskite tą darbą šalin, 
nes toks jūsų darbas yra peikti
nas. Ašara.

kiekvieno scenos

Saulės spinduliuos ateina 
Atgimimo jau diena;
Jai dainuoja meilės dainą

lių pasirūpino iš anksto, kad tas 
Gabrielius taptų jos vyru, kas 

: suareštavo Gab- 
ivo priverstas lei- 
vesti. Pasibaigus 
jaunoji porele su
la jaunavedžiai 

lai publi- 
kino juos

mo statymo naudai. Koncertas 
įvyko nedėldieny, balandžio 22 
dieną ir puikiai pavyko. New 
Plaza Hall buvo pilnutėlė žmo 
nių. Koncerte dalyvavo “Aido”, 
•*Setyno”, vaikų draugijėlės, 
moterų ir latvių chorai. Solo 
K. Menkeliuniutė gražiai sudai
navo akompanuojant Iz. Reteke- 
vičiutei. Dailės atžvilgiu kon
certas buvo gražuš, už ką “Ai-

Mirtis
Badas
Miršti
O kur prakaito vaisius

demonstracijos prisidėjo kelio 
lika vietos kapitalistiškų organi
zacijų ir šiaip kompanijos de
monstravo su savo darbininkais

pelnas eina į tą fondą. Pelno, 
rodos, liks apie $100. l okiu 
bildu “Aidas” atliko garbingą 
darbą del LSS.

“Aidas” atlieka gražų darbą 
S-gos naudai, bet tūli socialistai,

Išeik iš los bakūžes!
Kaip čia gražu!... pasižv 
Tai Pirmoji Gegužės!

ko gana gerai, ypač atsižymė
jo Marijona Mačionienė Mildos 
rolėje, o vėliaus sulošė mono-

****4H'<HH'**e»***<H‘« 
X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- T 
M menis tiesiai už “wholesale” kainas. ® 
X Mes parduosime visiems. X
t Lėvinthal Plumbing Supply Co., B

{ 1637 W. Divisipn St., Chicago, T1
Coi'ner Marshfield Ave. A
Kalbama lietuviškai.

mui kalbėtojų 
ir J. Stilsono 
nes turi virš 30 narių tarp jų 
apie 10 moterų. Kuopa pra
dėjo smarkiai veikti visais atž
vilgiais. Nesenai surengė va
karą Sąjungos namo .fondui, 
kame pelnė apie 20 dolerių. Ba
landžio 21 d. buvo sulošta “Ka
rė” ir “Amerikoniškos vestu
vės.” Visi aktoriai savo roles 
atliko gerai; geriausia atsižymė
jo drg. A. Kalvaičiute — Nuota
kos rolėie. drtf. M. Dočkus —

iiologų. Buvo sulošta komedija 
“Burtai” ir drama “Kerštinga 
Meilė.” Aktoriai užduotis atli-

Švinta!... Kelk, atmerk akis, 
Nubusk, sukrusk, pasiraivyk! 
Sloga nuo tavęs nukris.
Išeik iš tos bakūžės!
Kaip čia gražu... Pasižvalgyk, 
Tai Pirmoji Gegužės!

labai gera, kokias, ištikro, jam 
reikėjo jau senai vartoti. 
Drg. V. Kapsukas pa prašė da ir 
aukų, kad publika sumestu del 
LSS. namo pabudavojimo, taip
gi atsisveikindamas prašė remti

dinėli ant “Aido” choro, nes ne t
“aidiečiai” tą korespondenciją

Posūnis.

vergtųjų tautų, net vos 
blikštelėti Iaisvės spinduli 
laimingoj Busi joju, kai
Anglijos valdžia paima

Vakare dalyvavo apie 5 drau 
gai iš Kewanee, Ill., kurie ant 
rytojaus turėjo pasikalbėjimą su 
179 kp. nariais.

Musų kuopa dalyvaus ir pir
mos gegužės parengimuose.

šilimas.

LSS. XI rajono surengtame 
viešame susirinkime 22 dieni] 
bal. 1917 m. Grand Rapids 
Mich. įnešam sekančią rezoliu-

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

Pas mus buvo toks nuolikis: 
viena karšia katalikė mergele 
buvo apreikšta per aniolą Gab
rielių, kad bus aplankyta su do* 
vana nelabojo garnio. Apreikš-

į, ...Kadangi Anglijos imperialist! 
Bė valdžia uždarydama i kalėj i 
mą kovotojus už laisvę: Trockį

Ašpadarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš JDariau Tą Per 20 Metų ir Ma- , e e , •
no Ilgas Patyrimas Išmoki no Ma- Greitai ir Pastoviai

Aš noriu tos progos pasi
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 

mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jį 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kuriasi aš galiu del jo atlikt. 
Aš j/ydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODUS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

St., Kampas 
Chicago, Ilk 
5-to augšt-o. 

unykę vyrai sustiprėja, lieka ener-

Buvo lošiamas vaizdelis “Re
voliucija” — nuvertimas caro 
nuo sosto. Lošė jaunuomenė us 
nuo sosto. Lošė jaunuomenė 
po vadovyste SI. Ivanausko.

Publikos buvo pilna L. S, 
Dr-stės svetainė ir visi atsilan
kiusieji buvo užganėdinti tuo

Bal. 21 (I. A. Ellifson, mayo 
TOš, sun ng6 dideles demonstra 
vijas pritardamas karei. Prie

buvo paskelbta, kad 21 d. bal., 
3 vai. po pietų bus viskas užda
ryta — nedirbs nė viena dirbtu
vė, bus uždaryta visos krautu
vės ir saliunai. Taip ir buvo, 
prasidėjus demonstracijoms rė
kė visi vyčiai ir bažnyčiose va r- 
pai gaudė. Demonstrantai vežė 
anuotas ir kitokias mašinas 
žmonių žudymui. Dalyvavo ka
reiviai ir šiaip žmonės, gal apie 
20 tūkstančių su priemiesčiais.

Sakalėlis.

dabar pradėjot 1 sinei 
korespondencijoje buv 
ta gryniausi tiesa ir as 
korespondenciją, visai 
liu prie “Aido” choi 
draugai, kuriems nepatiko p

sėjo su ja a 
teismui buv 
žieduota. I 
išėjo iš teismo rūmų, 
ka ant gatvės pasve 
gausiais aplodismentais 
dabar nekurie soh iečiai 
vielinis dušių ganytojas 
25 doleriu.

choristų užsiima rašinėjimu 
korespondencijų į visus sočia- 
listiškus laikraščius. Tie pasi
piktinusieji ir sako, kad mes 
jums duodam savame kliube

laike puikiai apšviečiamos elek
tros žiburiais; pakraščių mies
to dalįs pasinėrę lapuotuose me
džiuose. Pati priešakine miesto 
dalis yra puošiama puikiu eže
ru ir kalnais. Vasaros laiku 
čionai privažiuoja daug turčių, 
kurie gėrisi gamta.

Dirbtuvių čia randasi įvairių 
daugiausia geležies ir medžių 

išdirbystės. Darbiu inkams čia 
apmokama menkai: paprasti 
darbininkai
mašinistai 27c. Gran 
dirbtuvių randasi apie 
/ Kas link 'lietuviu gyvenimo

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

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

žengė ne tik prieš žiiioniškupuj, MįHSaty , .....©et ir sulaužė savo viešąjį skel
bimą apie liuosybės principus 
šioje karėje. Mes išreiškiame 
griežtą pasipiktinimą lokiam 
brutališkam Anglijos .valdžios 
pasielgimui ir viešai protestuo
jame, akyvaizdoj organizuoto 

os valdžios 
skelbiama,

Kas ir 
padare nemažą įspūdį į publiką 
ir dauguma labai sugraudino.

Minėtame lošime dalyvavo 
daugiausia iš vietinės LSS. 101 
kp. narių, išskiriant mergaites, 
kurios nepriguli prie Sąjungos.

nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne 
v. dieną. Taipgi Pancdčlio, Seredos 

va k an .

WISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS-VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJU8IOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specinliškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus. išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Rh'I« MH*

I MACBETH |

• ■ •

Balandžio 11 d. šv. Onos drau
gystė parengė balių. Sulošta 
komedija “Netikėtai”. Žmonių 
buvo prisirinkę nemažai, bet vi
si ramiai užsilaikė.

čia randasi keliolika draugijų, 
kurios darbuojasi ir eina pirmei
viškais keliais. Randasi kelios 
tautiškos draugystės, bet jos 
mažai ka teveikia.v

Balandžio 22 d. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas nutarė surengi p ra • 
kalbas. Rodos, kad ir vyrai 
pradės darbuolies, prisižiūrėję 
moterėliu. Pasvalietis.

Muskegon miestas yra pu:- 
msis iš visų miestų Michiga- 
vaIšlijoje ir jos apielinkėse. 

esto gatvės švarios. Nakties

Jokūbo rolėje ir drg. Savickie
nė Onos rolėje. .Jie buvo tikru 
pagražinimu viso vakaro. A- 
belnai visas vakaras dare gražų 
įspūdį, nors ir buvo lutų truku
mų padalinime rolių.

Nors publikos buvo gana 
daug, bet aukų LSS. namui, 
kaip man teko sužinoti, surinko 
neperdaugiausia. Rodos apie 
$6Q. Kadangi koncertas buvo 
rengiamas ir jo pelnas skyria-

ypatas, kurių 
yra kovoti si
skriaudžia darbininkus ir span 
džia kruviną prakaitą darbiniu 
kų klesai. . Lai išnyksta karti 
ant visados despotiškos valdžios 
Lai plevėsuoja raudonoji vėlia 
va ant griuvėsių senos supuvu 
sios valdžios. Lai < 
tautiškas socializm 
LSS. XI Rajono

Nors n ('daug či 
be t visi priklauso prie įvairių 
draugysčių. Veikime 'daugiau
sia atsižymėjo Lietuvos Sūnų 
Teatrališkos kuopos draugai bei 
drauges, rengė vakarus, persla- 
tvdami įvairius veikalus sceno- 
je ir taip tolinus.

Kovo 25 d. buvo surengtas 
puikus vakaras. Programas su 
sidėjo iš koncerto, dainų ir mo-

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. IJžnuo 
dijimą kraujo, Stricturą, Pu* 
liav.imą, Nutekėjimą, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jiegų, Raudonąją gyslą, Sil
pnų pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikra Importuo
tą Prof. Ehriicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

Jei nesate tas žmogus ko
kiu turėtut but, pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,ir stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo 1r Laimės. 

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
Street, Chicago, Illinois. 

D K.* O U lx JL O O Priešais Siegel Cooper and Company 
Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedėliomis 10 iki 2.

čionai dabar yra trįs pašalpi- 
gystės: “Lietuvos Su- 
. Jono ir Moterų Drau- 
1 isvė”, Susivien i j imo

Lietuvių Am. kuopa, Lietuvos 
Sūnų Benas ir LSS. kuopa. Yra 
da L. S. IJeatrališka kuopelė,. 
Dabar kilo sumanymas, kad 
kaip nors sutveri lietuvių chorą. 
Buvo sušauktas susirinkimas 
tam tikslui ir išrinktas komite
tas, kad tuo pasirūpintų. Pra
džia. puiki,bet nežinia, kaip to- 

i?ksis: musu komitetas 
mažai darbuojasi tuo prakilniu 
durbu, o antra, dauguma draugų 
bei -draugių išvažiuoja iš šios 
apielinkės del įvairių priežasčių. 
Pirmiausia išvažiavo draugas P. 
Mačionis, kuris darbavos del 
draugysčių labo ir del visuome
nės, paskui ir jo moteris kMąri- 
įona, kuri darbavosi Lietuvos 
Sūnų 'l'ealrališkoj kuopaj.

Ir dr<L A. Ivanauskas su visa

taria širdin 
mą tame veikale 
me jų regulerišk 
repeticijas ir dailų atlosimą jų 
rolių. Aiškiai matyt, kad laikui 
bėgant bus puikios aktores. La
bai prakilnu ir gražu taip veik
li. LSS. 101 kp. Organiz.

Bal. 21 d. LSS. 101 kp. suren 
gc teatrą ir balių. Žmonių pri 
sirinko pilna svetaine 
suloštas veikalas

Lietuvią Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ——

lupo mano 
Pillsburgho. 

Nors ten teisybė parašyta, bet 
nekurie kliubiečiai draugai jau
čiasi užgauli. Dabar jie pradėjo 

korespond('nciją 
ipiildineja ant 
mat nekurie iš

į # Patarimai Dykai !

I ff „ Vyrai ir Moters |
Pasitark su Dr. ROSS, J

ištikimu gydytoju. Z
Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- S

damas j rankas naujų ir nepatyrusių ■
daktarų. Mums malonu patarti Šio Z
dienraščio skaitytojams, kad jie gali S
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

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

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero ■
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau- X
ginusia patyrimo. Laike jo dvidešimties keturių metų pra- g 
klikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

t ll1 L — Iii 1 d

914 Pagerintas 60
F" Be skausmo, be peilio
B. M. ROSS, 3J 

i Monroe St.,..........
| 506 ir 507Crilly Bld
0 Silpni,Jierviioti, sergą ir 
X giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokj 
S. ištikimą specialistą.
A Ofiso Valandos: kasdien i 
® daliomis: 10 v. ryto iki 1 
a Pėtnyčios ir Subatos vakai

* ""-" L'UIT t lt Į IT 1 IB 1 rfi 

Aukaukite L.S. Eondan

Stebuklas” ir iš lietuviu v 

veikimo.
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nėra ios komisijos nariai.
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Terms of Subscription i
In Chicago, by carriers, per week. 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ....................................$i.00

Six months...................... ..13.00
Three months ........................ $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

NAUJIENOS
The Lititamim Daily News

W.-Jl I III..— m. .11. n. .1 " - '■■ ■ II'— ■' ' I  ** '   — —       ...... - J- - -LT . .1 - —

Utarninkas, Gegužės 1,

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų ......................... $3.00
Trims mėnesiams.................. $1.75
Dviem mėnesiam ..................$1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Ihiropoje, metams .............. $7.001

farp jų, Zickman, illquit, Mrs. Lee

Užsisakomoji kaina:
CMcagoje — per išnešiotojus 12 

Sity savaitėje. Pačtu siunčiant, 
leagoje metams $6.00, pusei me-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III. 
^luiffUT1-1 i. ..... ■' .........—-------------- ■—....................... .....................................

lUlytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
Jr> rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
>ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
Mlieka nt platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
$iM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
M arba gražinami algai, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
R ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

b——..—..■■■».. . ...•........... I

“Aukos ” kares 
reikalams.

Krikščioniu Jaunuomenės

Christian Association) nori 
parodyt savo patriotizmą, 
skirdamas iš savo iždo dide
lius pinigus karės reikalams 
ir rinkdamas tam tikslui au
kas.

Pats sava imi toks šitos

ei jos elgimąsi nebūtų nie
kam indomus. Aukas dėti 
karės reikalams gali kas tik
tai jai pritaria. Tai yra au
kautojo dalykas. Jeigu ver-

M. C. A. šukavimą, tai ne- 
gut tam, kad parodžius, kas 
per viena yra ta organizaci-

>>

kščionybės” ir “pažangos” 
skraiste, mėgina prisiviliot 
darbininkų jaunuomenę.

Bet tas kapitalistų įnagis 
deda patriotines aukas sve
timomis lėšomis. Y. M. C. A. 
steigia “karės fondus”, į ku
riuos renka pinigus iš darbi
ninkų. Kaikuriose dirbtu
vėse bosai dalina darbinin
kams korteles, ant kurių iš
spausdinta pasižadėjimai 
tiek ir tiek dolerių duoti į Y. 
M. C. A. fondą. -Bosai ver
čia darbininkus pasirašyt 

.po tais pasižadėjimais, ir 
daugelis jų, bijodami netekt 
vietos, pasirašo.

Tai yra begėdiškas žmo
nių išnaudojimas. Negana 
to, kad karė pabrangins gy
venimą ir apsunkins darbi
ninkų padėjimą, jos rėmė
jai dar plėšia iš jų “aukas”. 
Tegul aukautų ponai kapita
listai, kurie karės norėjo ir 
kurie pasipelnys iš jos. Bet 
reikėtų duoti ramumą dar
bo žmonėms.

Visiems 
vienas kelias.

*

M

• <

'Kapitalistų spauda dažnai 
privadžioja, kad Vokietijos 
ir Austrijos kaizeriai turėtų 
but nuversti nuo sosto.

Kas tam bus priešingas?
Ne tiktai kaizeriai turėtų 
but nuversti, o ir kiti “die
vo pateptieji” valdonai. Jei
gu monarchija grius Vokie
tijoje ir Austrijoje, tai ji ne
išliks ir Turkijoje -ir Bulga
rijoje.

Bet jeigu monarchai yra 
nereikalingi “centralėse val
stybėse”, tai kokiam para- 
liui juos laikyti • talkininkų

|iemėseT| Anglijos,_ ..
Belgijos, Rumunijos, gerbi-' to, kad tęs visos kančios ir

Straipsniai

niekuo negeresni. Karališ
ka valdžia yra viduramžio 
liekana. Šiandie jai tinka
miausia vieta butų muzejuje.

Karalių laikymas geriau
siam atsitikime padaro daug 
be re i k a 1 ingų išla i d ų valsty
bėms; o jeigu karaliai turi 
daug galios, tai jie atneša 
žmonėms da ir kitokių bė
dų. Prie dabartinio gyveni
mo brangumo, kada valsty
bės nepajiegia pristatyt pa
kankamai duonos žmonėms, 
leist milionus dolerių toms 
vainikuotoms baidyklėms tai 
yra kvailumas, dauginus

Monarchijos turi but vi
sur panaikintos. Vietoje 
kaizerių, carų ir karalių tu
ri but pastatyti žmonių iš
rinktieji prezidentai. Ir 
prezidentai neprivalo turėt 

tą, taip ir ministerius turi 
kontroliuot parlamentas.

Demokratinė respublika 
yra tinkamiausia valstybės 
forma — ne tik Vokietijai ir 
Austrijai, bet ir Anglijai, I- 
talijai ir kitoms šalims.

Darbininkų 
šventė.

: šiandie viso pasaulio pro-

vo šventę.
Nors pasaulyje siaučia 

baisiausia karė, bet Pirmoji 
Gegužės nenustoja savo rei
kšmės. Kaip tik dėlto, kad 
pasaulyje dedasi dalykai, 
griežtai priešingi darbinin
kų šventės idėjai, tai ji' ir 
turi daug vertės šiais me
tais.

Pirmoji Gegužės buvo į- 
steigta, kaipo tarptautinės 
darbininkų vienybės ženk
las. Karė demonstruoja 
mums kitokią idėją— tautų 
neapykantos ir kovos. Ji net 
d a r b i n i n k u s p r i ve r t ė s t o t 
prieš vieni kitus su ginklais 
rankose. Bet ar ji parodė 
gegužinės šventės" tikslo 
klaidingumą?

Anaiptol. Ji patvirtino jį. 
Ji parodė, kad klaidinga yra 
priešingoji darbininkų vie-

Tautos dabar kovoja, žmo
nių kraujas liejasi, gyvaistįs 
žūva milionais, turto sunai
kinama neapsakomos dau
gybės. O ko atsiekta tuo 
budu? Nieko, kaip tik bai
siausio vargo ir suirutės. 
Pasaulis kenčia, ir juo:giliau 
jisai breda į tą kruviną kla
mpynę, tuo aiškiau jisai ma- 

aukos negali jam nieko ge
ro atnešti.

Tautų kovos kelias yra 
pragaišties kelias.. Išsigel
bėjimas nuo pragaišties te
gali but tiktai tautų susitai
kyme. Bet taikos nepajie- 
gia įvykdint tosios jiegos, 
kurios įstūmė pasaulį į ka-

Karė yra kapitalistinės 
politikos* pasekmė. Jos pra
gaištingumą šiandie visi ma
to, kurie turi akis. Ir todėl 
prakilnesniu ,negu kuomet- 
nors, ima dabar roelyties 
žmonėms socializmo idealas, 
kuris padarys galą tautų 
kovoms.

Tautų taiką ir klesų kovą 
skelbia Pirmoji Gegužės. 
Gal sakysite, kad klesų ko
vos idėja neišlaikė kritikos 
dabartinėje karėje? O ką 
reiškia tuomet Rusijos re
voliucija? Juk tai yra kle
sų kovos pasekmė. Prispau
stosios klesos Rusija sukilo 
prieš viešpataujančiasias 
klesas ir nuvertė jų valdžią. 
Ir kuomet nusirito nuo sos
to bajorų, kunigų ir biuro
kratų caras, visas pasaulis

Jeigu klesų kova butų blo
gas dalykas, tai kodel-gi 
žmonės visose šalyse šiandie 
nekantriai lauktų Vokietijos 
ir^ustrijos darbininkų su
kilimo? Kova klesos prieš 
klesą veda prie laisvės. O 
šiandie ji viena, tegali ir tai
ką sugrąžint pasauliui.

Kada tapo įsteigta Pirmo
ji Gegužės, tai buvo sukakę 
lygiai šimtas metų nuo pra
džios didžiosios franeuzų 
revoliucijos (1789 m.). Šim
tas metų buvo suėję nuo to 
Jaiko, kaip buržuazija Euro
poje sudavė mirtiną smūgį 
feudalizmo (baudžiavų) tva
rkai ir pasiėmė valdžios va
deles į savo rankas. Ji susi
rinko puikiame Paryžiaus 

vmieste pasigėrėt savo perga
lės ir šimtametinės viešpa
tavimo vaisiais.

Tuo pačiu laiku susirinko 
Jenai ir darbininkų atstovai 
iš įvairių šalių. Ir jie užrei- 
škė, kad buržuazijos pada
rytoji revoliucija toli-gražu 
neišpildė savo prižadėjimų. 
Buržuazija pralobo, bet dar- 

ibo žmonės paliko skurdėj 
buržuazija išplėtojo mokslą 

• ir dailę, bet mi'lionams be
turčių jie neprieinami. Kad 
tikrai įsikūnytų žmonių vi
suomenėje “laisvė, lygybė, 

I brolybė,” tai turi įvykti dar 
viena revoliucija. Ir ją pa
darys darbininkų kleša.

Kas šiandie gali abejoti, 
kad ta revoliucija ateis? Jos 
skelbėjų balsas vis garsiau 
skamba pasaulyje. Jų inte- 
kme auga, štai, šioje valan
doje viso pasaulio akįs ,yra 
atkreiptos į Vokietijos soci
alistus. Visi laukia, ar ne- »
,bus tenai gegužinės demon- 
istracijos pradžia tos audros, 
įkuri grūmoja pavojum ne 
>.vien kaizerio sostui.

žodžiu, visi Pirmosios Ge
gužės obalsiai turi dabar 
daugiau vertės, negu kuo- 
met-nors. Didesnės spėkos 
kapitalistiniame pasaulyje 
nėra, kaip karė, o betgi ir ji 
nesunaikino jų. Ko tuomet 
nusiminti socialės revoliuci
jos kareiviams!

Tiesa, vargo ir nelaimių 
šiandie sviete be galo daug. 
Bet ne amžinai-gi taip bus. 
Darbininkų klesa neįstengė 
sulaikyt kapitalizmo tvarkų 
nuo saužudybės, bet ji ttfrės 
jiegų pastatyt ant kapitaliz
mo griuvėsių naujų, geresnę 
tvarkų i— socializmų. ;

•v
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Apžvalga
RADIKALŲ BĖDOS
IR PASIGYRIMAI.

Kairiųjų radikalų srovei 
socialistų judėjime nesiseka. 
Ji labai garsiai šūkauja apie 
savo galią ir intekmę darbi
ninkų miniose, bet faktai 
nuolatos parodo tų šukavi
mų neteisingumą. Ji drąsiai 
niekina visus kitokios nuo
monės socialistus, pravar
džiuodama juos “neišmanė
liais”, “oportunistais” ir 
“klaidintojais”, bet jos pa
čios teorijos nuolatos “pa
suoja” prieš gyvenimo prak
tiką. Tą mes matome Vo- 

stijose ir kitur.

S. P. konvencija.
Suv. Valstijose didžiausis 

tiems radikalams smūgis bu
vo St. Louis’o konvencija. 
Jie, mat, i pirma buvo visam 
svietui ausis prizurzėję pa-į 
sakomis apie Socialistų Par-į 
tijos vadų netikumą ir pra-’ 
našavo, kad, kaip tik AmerL 
ka stos į karę, tai tokie “o- 
portunistai”, kaip Hillqui- 
tas ir kiti, tuojaus išsižadė
sią klesų kovos ir šoksią 
pust į vieną dūdą su patrio
tais ir militaristais. Bet iš
ėjo visai kitaip. Partijos vi
durys, vadovaujamas drg. 
■Hillquito, St. Louis’o kon
vencijoje užėmė griežtą po
ziciją linkui j karės ir pasiūlė 
tokią rezoliuciją, kad net 
daugelis kraštutinių radika
lų turėjo už ją balsuoti. 
“The New International”, 
tų radikalų organas, priver
stas konstatuoti, kad net tū
li tvirčiausi jų šulai, “Ruth- 
enberg, Midney, Spies .ir 
Quinlan be jokių sąlygų sto
jo į Hillquito, Lee ir Berge-

9 • 99r io pusę.
Liūdnas yra radikalams 

dalykas, kada taip neišsipiL 
dė jų “pranašystės”, ir jiems 
priseina jieškot patogaus to 
nepasisekimo išaiškinimo. 
Štai kokį išaiškinimą duoda 
minėtame “The New Inter
national” (1 num.) J.-C. Ro- 
viteh:
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Konvencijos

Bet politiškieji vadai 
nemiega tokiuose atsitiki
muose. Jie “užčiuopė pul
są ir užuodė pavojų, ir su
lig tuo priėmė savo veiki
mo metodus. Morris Hill
quito įžengiamoji kalba 
buvo aiškus mėginimas 
nuginkluot savo oponen
tus ir užkirst kelią besiplė
tojančiam neužsitikėjimui 
“mašina”.

Tie iš musų, kurie girdė
jo Hillquitą paskutinėje 
New Yorkoz valstijos kon
vencijoje, kritikuojant sįus kolegas, jie šitą dalyką 
Markso pasakymą, kad atvirai ir pasako. Štai, “Ko- 
Darbininkai neturi tėvy- Voje” skaitome:ii

nės, kurią turėtų ginti” 
(Marksas niekuomte nėra 
to sakęs. “N.” Red.), kai
po nedovanotiną nesąmo
nę, ir užreiškiant, kad da
rbininkai turi tėvynę ir 
privalo but pasirengę gin
ti ją, nes kitaip tai nerei
kėtų nė partijos konven
cijų, negalėjo nesuprasi to 
dalyko priežasčių — jisai 
žaidė ant delegatų jausmų, 
kad palaikius savo intek
mę koųvencijoje. Jisai 
gudriai atsiekė savo tiks
lo, suvienydamas aplinkui 
savęs didžiumą, taip-pat 
margą ir neaiškią, kaip 
buvo ir visas konvencijos 
sąstatas. Tarpe jo pase
kėjų galėjai surast kraš
tutinių “radikalų”, lygiai 
J<aip ir kraštutinių refor 
mininkų.

Tai matote, kame tų radi
kalų nepasisekimo priežas
tis: gudrioje Hillquito poli
tikoje. Jisai pabūgo radika
lų ir todėl pasakė tokią įkal
bą, kad ji nuginklavo juos ir 
padarė jo pasekėjais.

Iš šitokio aiškinimo, žino
ma, reikia tik nusišypsoti. 
Naivus radikalų apgynėjas, 
visai nesijaučia, kad, betei- 
sindamas savuosius, jisai pa

šai’parodo, viena, kad jie yra 
labai negudrus — “geri žmo
nės, bet prasti muzikantai”, 
antra, jisai iškelia aikštėn vi 

visas “radikalumas’ yra tik
tai žodžiuose, todėl Hillqui- 
tui pakako pasakyt gražią 
kalbą, “pažaist ant jų jaus
mų”, ir jie tapo “nuginkluo-

Radikalų nuopelnas.
Yra tečiaus tame naivia

me aiškinime ir rimtos min
ties grūdas. J. C. 'Rovitch 
nori pažadint savo skaityto
juose tokią nuomonę, kad 
Hillquitas ir jo vienminčiai 
savo poziciją pritaikė prie 
radikalų, taip kad, jeigu ne 
radikalai, tai ta pozicija bu
tų buvus daug blogesnė. Ši
taip mano ir lietuviškieji ra
dikalai. Tiktai būdami dar 
naivesni už savo angliškuo-

zoliucijos nepeikia ir pa
taria lietuviams darbinin
kams su jąja susipažinti, 
nors ji ir turi silpnokų vie
tų, pav., kur tik peticijos 
ir demonstracijos paminė
ta, kaipo įrankiai kovai bu 
karu. Darydamos prie
kaištų “kairiesiems”, “Na
ujienos” nenori suprasti, 
kad vyriausia dėka tų kai
riųjų veikimui prieš suva
žiavimą, ta rezoliucija 
žmoniška išėjo. Tik atsi
minkime, kiek New Yorko 
lokale kairieji kovojo, .iki 
buvo priimta kiek-tiek tin
kama rezoliucija prieš ka
rą. Philadelphijos lokale, 
turbut, ėjo da aštresnė ko
va delei lokalo pozicijos 
karo klausimu. “Naujie
noms” gal žinoma Phila. 
lokalo rezoliucija-pa tari
mas Soc. Partijos suvažia
vimui. Kairesnieji drau
gai ateiviai ne vieną tuo 
tikslu konferenciją turėjo, 
ne vieną naktį nedamiego- 
jo, kol paėmė viršų, ir ren
kant delegatus į suvažia
vimą, kairieji išrinko vis- 
tik ne dešiniuosius. Dau-

jie nesnaudė.
Minimos suvažiavimo 

rezoliilcijos gerumas —tai 
pirmiausiai “kairiųjų”

“Kova” visų-pirma rašo 
nebūtus daiktus, kad “Nau- 
jienos” ginančios Spargo,. 
Bensonų, Harrimanų, Gay- 
lordų ii’ panašius. Spargo, . 
Harrimanų ir Gaylordų jos 
niekuomet negynė; o Benso
nų jos gynė ne už jo pozicijų 
karės klausime, bet už visai 
kitus dalykus.

Toliau, “Kova” elgiasi.ne- 
šųžiningai, kada ji mėgina į- 
ikalbėt savo skaitytojams, 
buk “Naujienos” einančios 
išvien su dešiniuoju partijos 
sparnu. “Naujienos” neina 
nė su dešiniuoju, nė su-kai
riuoju sparnu,© su partijos 
viduriu (nors jos mato klai
dų ir jame). Jeigu jos ka
da gina ta arba kitų sociali
stų, tai ne būtinai dėlto, kad 
jos visame kame su juo su
tinka, bet kartais ir dėlto, 
kad jisai yra neteisingai a-' 
lakuojamas. “Naujienos”, 
pavyzdžiui, keletu kartaj už
tarė Berger j nuo “Kovos” 
šmeižimų, vienok jos toii- 
gražu nepritaria visoms jo ■ 
nuomonėms.

Bet grįžkime prie radika
lų “nuopelnų”. Jie, girdi, ko
vojo, nesnaudė ir net naktų 
nedamiegojo. Tai yra labai 
pagirtina. Vienok, jeigu jie 
taip uoliai veikė ir jeigu, to 
neveizint, konvencijoje jie, 
kaip matėme iš Rovitcho.ap- 
rašymo, pakriko, ačiū Hill-j 
quito “gudrumui”, tai kų-gi 
tas reiškia — ar ne jų silp
numų? Jeigu radikalai taip 
atkakliai kovojo ir .jeigu pa
skui pasirodė, kad 
jų “be jokių sųlygų” stoj 
Hillquito pusę, tai ar nerei- 

M

dies, kovojo prieš išsvajotus 
pavojus?

Kovoje, be to, yra visuo
met dvi pusės. Kodel-gi 
musų radikalai pripažįsta 
“kovotojais” tiktai save 
tuos ne, kurie kovojo 
juos? Mums, pavyzd iuj, 
rodosi, kad rimtesnieji par

bų darbą, atremdama radi
kalų atakas. * r

.Ko radikalai norėjo? Jie

imtų dogmą, jogei “darbini- > 
nkai neturi tėvynės”; jieno- 
rėjo, kad socialistai atmestų 
tėvynės gynimą visose kapi
talistiškose karėse; jie norė
jo, kad socialistai organi
zuotų streikus amunicijos 
dirbtuvėse ir šauktų genera- 

karę; jie skelbė kariško 
streiko idėją ir tt. Ir, nežiū
rint to, kad jie “naktų neda
miegojo”, konvencija atmetė 
visas šitas jų idėjas. Kon
vencija pasielgė taip dėlto, 
kad tokie sociali i; i, kaip 
Hillquitas, pasekn n ; .n ko
vojo prieš radikai i iI-.!\ <>< 
mus partijos nariu si; i m, 
kimuose, spaudoj' n i>m ioji‘ 
konvencijoje.

Kova ėjo is dviejų pu n; 
Ir laimėjo ja ne tie. i -nik 
daug triukšmo kėlė, bet Ste,

Taip esti, dęja, 
bet Šį kartą iš-

po šitr

jokios vertM,
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Jaunuomenes Skyrius
Pagal Skitalec

Mane užklupo naktis.

Krūtinėj alpo širdis.

Nakties tamsybėj paskendęs, 
Jaučiau, kad žūsta viltis... 
Mane jau visti užmiršo,

Krūtinė smarkiai alsavo 
Kančių liepsnoj degdau 
Puolu, pailsęs, apmiršti 
Aušra! A trik šviesdan

Girdisi- dainos drąsuolių! 
Krūtinė alsuoja lengviau! 
O.mano mūza sugrįžki!

Tu gi žėrėk skelbdama:

Sieloje gema viltis:

Žus neteisybės suvis!
Santakįškis.

G Ę G U ž I N Ė

Ateis mojus

Atneš vaisių kuoptiikiausių 
Visokios gerybės.

/ pievos
Ir žaliosios lankos,

Kaip iš kokios rankos.
J. Aceris.

Dangaus
(Gegužinė apysaka).

' Mėnulis užsimąstęs žiurėjo 
nuo dangaus savo išblyškusiu 
veidu žemyn. Ant žemės, pas
kui kurią jis sekdavo bu pers lo
jimo per tukstanvius metų, pa
sirodė nepaprasti dalykai: žmo
nės vis tankiau, pastaruoju lai
ku pradėjo apleisti žemės ka-

tartum paukščiai. Jie pasikelia 
aukščiau negu šimtmetinių eg- 
lių viršūnės bei aukščiausi baž
nyčių bokštai ir jų lakioj imas 
vis darosi tankesnis ir drąses
nis.

Jeigu jau iki šio laiko menu
lis visados gardžiai tik pasijuok
davo, žiūrėdamas ant žmonių 
gyvenimo, tad tas naujas apsi
reiškimas įvarė jam baimes.

Kaip sužinoti, ką mano daryti 
tie žem ra tįsiai? Jis ir pirmiau

tdmieruoravo jurų gilumą, ap- 
Murinėdovo jų dugną, idant su-

naudojus jais...

jis nei nepatėmijo ,kaip išpa- 
lengvo rinkosi apie jį vis dau
giau ir daugiau žvaigždžių.

ant tamsio dangaus... Ir 
žiurėjo į jį. Tada mėnu

lis atsibudo, tartum, iš miego iš 
savo svajonių.

Šviesa 
visos

žvaigždžių, — “gyvenimas 
saldus sapnas tam, kuris abso
liutiškai nieko neveikia, o tik
tai Žiuri linksimomis akimis į

Pi J u

**Oh, sustok!

Įtarus, kaip atremti pavojų, 
gręsia mums nuo žemeskuris gręsii

valdytojų?”
“Pavojus

mės?” klau
iš kur — nuo že- 

žvaigždės viena 
“Tikrai, drauge,

ta nepilno j

NAUJIENOS,' Chicago, UI

‘Dabar aš jąn nusiraminau 
žinau, ką stalo sau už tikslisfalo sau už tikslą 

žmones, norėdami užkariaut 
orą, — tas mums nepavojinga.” 

“Mano spindulys, kaip tik da
bar papuolė į djidelį kainbaru,

kus.
“Reiškia, tai tik pasaka apie

žiuri į daly- [ su kiekvienais metais darbinin
kų klcsa>viš arčiau ir arčiau arti-

žmones ten visi lygus ir liuosi?”
socializmo.

kovos, laike kurios išeikvota ga-
i, lyg ir pasityčiodama: 
gali būti mums pavojinga

lai vis, kaip tik toksai —“O, ne, jie ne liuosi ir ne ly
gus” --- atsakė rytmetinė žvaig
ždę, — “visas pasakymas apie jų

Kovos, kuri lieka užrašyta i žino

ono musu”... “Ir stato mums

Aoniauo v iKiiK puma v mna 

piktai sušuko mėnulis, “mes, 
tikrai, p ra miego joine kelius tu- 
kstanlius metu. Neturėjome

los. O juk žmonės jau senai

uras musu garbinimui, jie pasi-

idant ištyrus mus ir suse 
musu kelius.” c

“O, tą jie jau senai žino”,

sitenkintų vien tiktai apžiūroj i-

rky butų nelaip jau bloga. Bet

prie musų. Man dar nevisiškai 
aišku, ką jie tuo mano atsiekti,

t į: musų ramybei,

čias juras, antras užkėlė savo

Alpų, kurių viršūnes taip gra
žiai blizga nuo rytmetinių sau-

Koksai naivumas”! -- sušu-

- paantrino mė-

dės su nekantrumu.

“Ar tik ne į mumis nori žino 
nūs pradėti šaudyti iš jų?” —

mažiuke
žvaigžde.

“Nusiramink, mažiuke,” — 
atsake mėnulis — “lakūnai ve
ža su savimi tas bombas ir gra-

ir kaimų, kuriose susitvėrė su 
neapsakomu sunkumu ir kurie 
nuo to pavirsta į rūkstančius 
laužus ir debesų stulpus. Iš ne

žiurinėja ir permato, kaip ir 
kokiu budu galima pasckmin- 
giau užpulti savo brolius su savo

“Taip, lai žmonse vis dar nori 
vesti tarp savęs kruvinąsias ka

klausė žvaigždės, atsiminusios 
apie mūšių laukus ant žemės su 
nesuskaitoma daugybe užmuš-

5 me
ant

žmonių žvėriškumo.”
kruvines-
”, - pri-nes ir

tokio drąsumo, dauginasi su paantrino
mėnulis, — “taip, kad jie ir pa
lįs nežino, ką darą. Jie mano,

Alpų, nusileido ant žemės jau 
visiškai nebekvėpuojantis kū

ir viskas jau jam. —
rūsčiai

1...

tai nors kiti apsisaugos nuo 
skridinio į nežinomą jiems erd-

Fu taip kalbi del to, kad ne-

ir pašiepdamas menulis, —- kas

per ištisus tuksiančius melų, tas 
žino labai gerai, kad jų dar nie-

tamsa,
priespauda, viešpataujanti ant 
žemes paviršių priverčia žmonės

dė.” Ant žemės užtektinai vie 
tos visiems ir ji labai graži i

tote sau.
A X

tada,
kelią
su savo orlaiviais”,

kada pralieja kraują savo bro
lių ir išstato ant pavojaus savo

žemės

dirbti prakaituotu veidu, idant 
pagaminus jiems begales turtų. 
O paskui,.. kiek ant žemės be
turčių darbininkų, del kurių

les kentėjimų gamina...
“Tai ant žemes gyvena turčiai 

ir beturčiai — varguol
iui! ir baudžiauninkai?”

ai, po-
— už-

—“Taip”, — atsakė mėnulis, 
žvaigždės, lyg nenorėdamos 

tam tikėti, pasižiurėjo ant pa
sakotojo. Jis, rodos, skaito jąš

.galima tikėti tam,* kad žmonės

kas ir užkariavo orą, Idant sau-

“Na, tai jau tikrai mėnuliui 
galima patikėti, jis apverčia

kas nors iš musų apšvies 
ten, kur skrajoja žmonės

— pratarė

tiko tuo patarimu ir išsiskirstė 
ant dangaus mažais būreliais, i

čių jūrių ir ežerų apdengusių 
beveik visą žemę, svajojo apie

mėnulio šviesa slėnius ir

psodomos žiurėjo jos ant pu
siau apmirusių kaimų ir su di
deliu nusistebėjimu — ant ver
dančio miestų gyvenimo, neap-

niškai pabudavolų tiltų ir a ilgš
ių bokštų, kurie atrodė, 
rodžiau x

sė viena
ingu: menu

jo rytmetine žvaigždė. “Aš sto
viu visados arčiau prie žemes ir 
atidžiai žiūriu į ją. Aš galiu 
liktai pasakyti, kad mėnulis la

Tiktai mėnulis užmiršo pasaky
ti jums, kad1 skaitlius žmonių, 
kurie nepatenkinti dabartiniu 
surėdymu ant žemės vis kas dic-

gi diena iš dienos ir skaitlius tų 
kurie nori visiškai panaikint 
kares tarp žmonių” — priduri

“Bet jų dar nedidelis skail- 
is” -— atkirto mėnulis.

remi s, t

“Na, lai paskaityk tuos, kurie 
nenori daugiau karių, Fomai tu 
netikintasis”, — matare rvtmeti-

ma padaryti tą dieną, kuri su
vienija visus varguolius ant že
mės kamuolio, dieną, kada jie 
apleidžia fabrikus ir vivas kitas 
pramonijos šakas, kada augšti

nebeužia, kada jie sustabdo be
veik visą pasaulinį judėjimą, i- 
dant parodžius visam pasauliui

tada ore j u ženkla i bei raudonos

ženklas

puola ir atskirų valstybių rūbe

ną viešpatauja ant žemės broly
bė ir artimo meilė.

“Kas-gi lai per diena, ar lokio 
šventojo, kurio ant žemės nie
kados nebuvo? — užklausė me

mainiusios

damas besiartinančią naują die
ną —- dieną — Pirmąją Gegužės

Iš rusų kalbos vertė,
D. J. Alekšis.

Proletariatas ir 
Gegužinė Šventė

bininkai, kurie tiktai nors kiek 
supranta savo reikalus, be skir
tumo tautų ir religinių įsitikini
mų iškilmingai pasitikdavo Pie

nintėlę savo šventę, laike kurios 
sudreba visi jų išnaudotojai.

Su kiek-vienais metais spar-

judėjimas, nors ir 
klinčių sutikdavo ant kelio iš

didžiausiu

žiauraus kapitalo pusės. Su 
kiekvienais melais stiprėja orga

vos ne be pasekmių. Stiprios 
tvirtovės kapitalistiškojo surė
dymo žymiai susilpnėjo laike

mo. Darbininkų klesa iš paleng- 
vo, bet be pasigailėjimo budavo- 
ja kapą kapitalizmui.

Ir juo stipresnes darosi darbi
ninkų judėjimas, tuo skaitlinge-

pasirodė pasipriešinimas iš ka

jo gyvavimą, — štai dclko su 
kiekvienais metais Pirmoji Ge-

klesų kovą. O tai dėlto Pirmo
ji Gegužes diena paprastai a p 
siliedavo darbininkų krauju.

27 metai kovos!... Ir kiekvie-

saulutė šildo abiem pusėm tie*-

mūšio

i

su suvargusia minia plaukia per

Darbininku klesa traukia prie

dvidešimtis aštuntą

te. Bet kokis didelis skirtumas c
larp-xšių metų Gegužinės šven-

bot žmonės prieš žmones. Ne 
kapitalas šuado darbininkus, 
bet patįs darbininkai vienas 
kitą. Sunkus momentas užpuo-

Darbininkų klesa i

nizuoties išnaujo.

klausimas: Kaip ir kokiu budu 
išeiti iš pergalėtųjų į pergalė to

mu galime pažymėli tai, kad 
smūgis, kuris apsvaigino Euro
pos darbininkus, iššaukė jų tar-

Europos darbininkų klesa jau

didelį šuolį prie pei’galės. Jos 
įžymesnieji elementai jau pra~ 
deda atgal vienyties. Senasis 
darbininkų obalsis. “Karė ka
rei!” ----- jau pradeda ir vėl po 
Europos laukus skambėti.”

“šalin karė! Tegul viešpatau-

tolds šiendieninis Europos dar
bininku obalsis.

smarkiai auga jų pasekėjų skai-

Amerikos Socialistų Partijos Konvencija St. Louise.

Konvencijos rj delegatei

SAUGUMAS
l’ASIDI TlliAIS PINIGAMS

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

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

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

Duotų paskolų ant deramų už- , .
> statų ...............................  $23,000,000
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno do
lerio. Mokama 3 nuošimtis.
Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Skilę Bank oi Chicago
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.

La Salle ir Washington gatvių kampas 
Priešais City HaU

me žiauraus kapitalizmo mums 
' užtaisytas kilpas, visur matome 
pilna jo auokų. Pereikime mes 
šiandie bile kokį Amerikos did
miestį, pažvclgkime j jo skersa?

matome liūdną gyveninio dra
O ką mes draugai amerikie

čiai, manome dovyti šiuo taip la
bai kritišku momentu? Juk ir 
mes jau esame įvelti j tą Euro
pos skerdynę ir rankas susi n ė-

Ir mes, man

A. Dvylis.

plačiųjų

D. J. Alekšis.

Dabartinė tvarka ir 
jos atsiradimas.

vienų kapitalistų silpnesnieji 
buvo prispirti prie sienos ir nu
puolė į algapelnių eiles. Stam
besnieji kapitalistai vienijosi ir 
visi kartu žengė prie savo tiks
lo, prie užkariavimo pagaulės 
gerybių. Ir taip laikui bėgant 
apsireiškė Irusių klausimas, iš 
aštrios lenktynių kovos išsivystė 
naujos sąlygos, nauja industri-

pome apsupti Irusiais.
apėmus 
jų ran- 
žmonili c

nekaip 
žmonių įsteigtoji, konstitucine

kas

lig savo noru nustatyti kainas

vertybės ir tokiu budu išnaudo
ja darbininkus, kaip vartotajus 
gyvenimo reikmenų, taip ir jų 
pagamintojas; ir aliu 
sauvališkam kapilalistų 
ninkaviinui, mes šiandie 
rėme gyvenimo vargo s

šeimy- 
atsidu-

zmuose, sužinoję, kokiais keliais ’ v
tas besivystymas žengė ir prie

n

i ui ra i ■

IHIO Į O

paga mi i io ir k; n 11 jo

C - '

nelaimingieji prašo praeivių 
gelbos. Kartą jie buvo jauni, 
drūti darbininkai, dirbo pei| 
dienas naktis pavojingose dirb
tuvėse, neaįsižiūrėdami į gre
siantį jų gyvasčiai pavojų, au-

širdo nelaimė nutrauko jų ran

kančiais darbininkais. neberei

lieka prašalinti iš dirbtyfįų bi 
jokio jiasigailėjuno.
gieji, visai nežinodami dalykų 
stovio, keikia “boso” žiaurumą

kurioje jis lapo ubagu, meldžia
si prie Augščiausiojo apieravo- 
damas Jam savo nelaimę, kaijx> 

f atlyginimą už papildytas praci-

botų buvus visuomenės nuosa 
vybėj, bet ne kokio vieno i 
kiro asmens kontrolėj, galį

taisyklių, o jei ir būtumėte likę 
ubagais, vistiek jums šiandie ne-

viena pavojinga vieta arba 
na butų buvus saugiai aptaisy

Nelaimingieji darbi n in kak jei- 
• gu ta dirbtuvė, kurioj jus sveiki 
būdami dirbote, ir kurią, dabar

išalkusiais sėdėti ant gatves ir 
melsti praeivių susimjdėjimo, 
bet būtumėte buvę žirni
aprūpinti.

šiandie kapitalistai vartoja

gniaužus burną tiesos skelbė- 5

ir pudjo lenai per amžius, kitus 
pakariai ir dar kitus sušaudo. 
Kad padauginus savo lobms, la-

įšėlusius darbume v
kaujasi su didžiau

mmias-a
niem s ai
s: ailėjii
k u c a nu i
siu inirt

ukuria jie baisiau 
kerdynes, suinobi Ji
ri iškas darb i m n k ų
i jas, prisako \ ie-

11111 u. m i ška, Bus

baisiausias

pragariL
Mus galot

Kur lik mes šiandie žengiamu, 
kur nesisukamu. visur sutinka

priigaAlingų žmonija’ apsireiš- 
kimu, vienok tas mums iPekoI. ••



NAUJIENOS

kovo

turgaus Žinios

Skaitytojų pastabos
vo

Socializmas
Atgimimas

No.3No.2

■V&OSYBE-V

Krasos dėžutė
randasi

10.00

NAUJIENOS
Chicago, III

11.00
10*00

41,000 
11,000

4.62 
2.89 
2.05 
1.62

13.50 
11.35 
12.40 
-9.50
10.75 
10.25 
10.00

10,000 
6,400 

11,500 
3,200 
5,500 
6,700 
5,000 

10,000
3,000
5,000

9.60
9.35

1.58 
2.80 
2.00
1.37

2.700 
2,400 
2,200 
2,300 
1,900 
3,000

LSJL. MANDOLINŲ 
ORCHESTROS 
MOKINIAMS.

21.00 
20.00 
18.50 
17.00 
19.00 
17.00 

. 7.50—8.50
10,00

svyruoja. Lobis stungis tau 
pa r veria gyvumus viršgamtišku
ino

“3—10.50
7.50—8.50
7.50—8.50

Tai dar buvau Lietuvoj, kaip 
buvo apvaikščiojama 300 metų 
Romanovų caravimo sukaktu-* 

balandyje

uzes <> tu, pap 
laike musų or

........ 13.75
...... 13.55
i 1.00-^12.00
9.00

vis dėlto vadina 
• musų kunigai: 

savo atgyvenusių, kandžių suės
tą ir sutrandėjusią prekę jie vis 
dar bando išlaikyti ant pirmos 
lentynos.

krikščionišką g; 
ne visiems Pult 
vo suprantama,, 
butų, poetą labai 
kėši iš religijos, kuri yra parent 
ta ant sapnų.

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

- ir nieko nenori ži
noti.

Kasžin, kad dabar atvažiuotų 
į Ameriką Vokietijos submari- 
nas pasipirkti nikelių ir gurno, 
ką Amerika darytų? Aš manau, 
kad karė taptų pertraukta kol 
nikelio ir gūnios tmstas atliktų 19,000

2,000

rodo tikrumą savo parsiverlim > 
ir užtikrina Orlandą, kad jis 
niekad nesigailėsiąs už savo lė

First Clears .... 
Prastosios rųšies

Žiemkenčių kviečių 
Patents .... ..

SI andard .............

pamenu, kada 
“jnnogija 

carui, kur

Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj 

laišku šioms ypatoms:
Stella Maculis 
T. Danta (3) 
K. Ivouaitis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Simanas JeškeviČius 
Mrs S. Žukauskas' 
Antony Robish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras
K. AVaitkus 
Stanislovas WilimaviČia 
Marta Samson
T. Striko! 
James L. Kostka 
L GalvanauskaitC 
J. Duoba
Kost. Bi nikus x 
Joe Stroll

L; Klimaitč 
Jim PetriŠ 
Awgustyn Joskava 
K. J. Korikus 
John Seliskyj 
Frank Mazaika. 
Julius Mickevičius 
K. Bush a s 
J. Aniolauskiutfi 
M. G ribas 
Peter Vaičaitis 
Joe Burbulis.

iro tokia didelę sky- 
iaibo greitumu laisva 

tuojaus įsibrukti

Didžiausias šios

Pinigai sudėti šitoje bankdje yrg 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage! 
Bondus po $j^0.00 ir $500.00

Sis bankas yra atsakančiausis lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenkiM-

na Clearing House banka nesubto- 
krutijo. lleikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti.

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

Ji taipgi yra po valstijos prieiiu- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas melų išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinoia

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

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

TURINYS:

ų savo ginimui, .i kaų 
žmogus ga 
r-gi nuo lo

biznio reikalus
submit rina.

Niu... biznis iz biznis....
Senas Vincas

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

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

kaiti angelas”, ar tai gali būti 
dar baisesnis apsudijimas religi
jos, kuri suvaržo
susirišimą žmogaus, ir Dievo 
meilę priverčia žmogų išmesti 
iš savo širdies meile savo tėvu.

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

Kiaušiniai:— 
Extra........... ..... ..
First ...............
Paprastieji first .. 
Maišyti ..........
Check .....................
Purvinokai .........

Suris:— 
Twins .................
Daisies ................... .
Young American . 
Longhorns .............
Švąicariškas...........
Limburger .............
Brick.......................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .................
Viščiukai .................
An lįs.......... ............ .
Žąsjs .................... i.,

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos .................

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.

19.00 
17.50- 
16.00 
17.00

Prėrėjų, sulig pušies 144)0 
Packing ........

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ... 

Avižiniai....

vo viename lietuviškame mitin 
ge. Bet šliupukas vis dar be ti 
tūlo ir apie jį nei lapė neloja.

14.20 -
13.00 

12.80—13.00 
....... 12J0O 

. 8.50—8.50

NAUJIENOS
Chicago, Iii

Bankos priklausančios prie Chl- 
i'iigos ('Jc.'i) j i ii'. House yru pu jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį j metus, Clearing Hom* 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų slovj ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskąjtomi, notos, boli
dai, fnortgagei ir kitos apsaugos per
žiūri am a mos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyt*. 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra nedaleidŽiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisiu, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gab but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie-

Vilkaviškyj giedojo 
lieta” tam pačiam 
šiandie jau patupdytas ląston ir 
džiaugias, jei ji išleidžiama nors 
sniego pakasinėti. “Mnogija lie
ta” giedojo carui ne tik Vilka
višky j, bet visuose Rusijos mies
tuose ir miesteliuose. Bet šian
die, kas dar jaučiasi gyvenąs šioj 
ašarų pakalnėj, mokės suskaityti 
kaip daug laiko praėjo nuo ba
landžio 1913 metų 
1917 metų.

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

Daržovės:—
Barščiai, statinė ..'i... 
Kopūstai, did. gurb. .. 
Salierais pintinė ...........
Agurkai, dėže ...............
Salotos, gav., gurbas . . 
Cibuliai, 100 svarų .... 
žal. pipirai, pintinė .. 
Ridikėliai, statinė .... 
špinatai, statinė ........ ..
Tomėtes, pintinė ...... 
Griežčiai, statinė...........
Morkos, statinė ...........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė...........
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ...... 
Citrinai, dčzė ..............
Ananasai, gurbas...........
Žemuogės, kvorta .........
**"*»

Cukrus, už 100 sv.:— y 
Standard, maltas ....

Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

MILTAI
Vasarių kviečių:— - 

Special Brand ...... ....
Patents.............................

TURĖKITE
PINIGŲ

Jus galite juos turėti. KiekvĮlhuB 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ab merginos, ar vedf U 
pavienios, senos ar Jbujmmu 
Mes skoliname del StockyaHhl

Second Clears
Ruginiai:— 

Baltieji ....
Tamsieji ... *

Gyvulių turgus.
CHICAGO, bal. 30 Gyvulių 

benta šiaip
Galvijų .

r Veršių ..

13.00—15.25
12.00—13.60
12.50—14.00
13.00—17.50

a poetą pradeda prina- 
uškumus pervertimo 
?s į krikščionišką likėji- 

arodo netiesio- 
nemorališka ir 
žia krikščiony- 
Marga u te yra 

perstatytas, kuris nori dažinoti, 
kame randasi jo levai, kurie mi
re (’’ar pagonais būdami, ir kur 
randasi jo broliai, kurie karės 
lauke buvo užmušti. Orlandas 
gi jam atsako, kad jie visi yni

3.00—6.50
3.00—4.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—5.00

■pitahzmą pasakysime jam, jog 
esame pasaulio viešpačiais, 

ivisų gerybių pagamin tojais, mes 
pabar naudosimės jomis, o tu 
\ruvmas kapitalizme 

ir eik tenai
n vienas nebegrįžta.
talizmas matydam 
pnybę ir girdėdamas 
tižius su persigi 
Vo kruviną auk 
irtu išnvks nuo r ■ **
rus vjsi vargų 
Į v 
s SVlt

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

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

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

žmogaus 
akmeni. c

aule f.ta- 
kad kunigas pats 
įie tokius dalykus, 

jo krkšeioniškas mokyto-

2.50—2.75
2.00—2.75

J GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X
X 1749 So. Halsted St., Chicago, HL 2
■ Kampas 18-tos gatv.

Mūsiškiams klerikalams Moc 
kus baisesnis ir už šliupą. C 
juk daktaras kunigą išperėjo.

Paėmęs.

Račkauskas sukramtęs visi 
plunksnakotį iki suradęs praneš 
ti žinutę visuomenei, jog ponst 
vos šliupu duktė Amencipatiji

kuomet nors šlykštesnis ir ne- 
išmintingesnis kaip šis Margali
tes yra? Ir juk šv. Petras tik 
per sapną dažinojo, kaip suras
ti Domaską. Čia ne visiems to-

> Morgą u tęs į
iii būti aiškus ir 
:io filozofija bu- 
bet kaip tai ne* 

i lyriška i juo-

Orla n'a, kuris nenori tikėli kad c
Margnu te ištikrųju y r i parsi ver
tęs pakol lasai nesutik s su., pra-

Irnes, šiandieninis prolelaria- 
busime apšviesta, išlavinta ii 

\ganizuota darbininkų minia, 
lakelsimc savo ranka prieš ka-

“Margų Minčių” autoriui labai 
nepatiko “Naujienose” tilpusios 
eilės po vardu. “Oi los dūdos, tie 
dudpriai.” Jis tas eiles sulygi
na su malumojiškės Saulės cilė-

X.dunystes, jie būdavo išsile 
I^his sakydami, kad jie pa rodi 
■kaip musų šventa religija p; 
pircwlo kvailam žmogui.” 1 
įnet ir stebėtina būdavo ka 
fkados, kadi kunigai net ir pat 
flĮepdavo skaityti pa našius ra EįK • 1 ♦ •tus savo tikintiesiems nestipru 
7<lami sumanumo savo autorių

Toje epikoje Morgan tęs pe

Kokiems paibeliams reikėjo 
siųsti liek daug delegatų į Kai
riųjų Konferenciją? Reikėjo 
pasiųsti: Bagoč.ių, Micbelsoną, 
Kapsuką ir Hermaną ir atliktas 
kriukis. Juk visvien, kiek ma
tyt iš konferencijos protokolo, 
niekas dauginus ir neturėjo lai
mės kalbeli, kaip lik tie keturi 
vyrai, t ąsyk ir išlaidų butų bu
vę kur-kas mažiau ir abidvi re- 
zoliuei jos butų priimtos vienbal
siai. Bagočius su Michelsonu 
butų priėmę savo rezoliuciją, o 
Kapsukas su Hermanu savo.

COMPANY
4647 So. Halsted StrMt, 

Kampas 47-tos gtv., 2-raa avffUlw 
Telephone Drover 2111.

ai. “Šakė” kol buvo 
tai nieko sau buvo 

mergina,. Kai|) lik spėjo apsi
vesti, lai jos vyras “Kardas” pra-

Dievulėli tu mano! Nesvietiš
kas k y trumas tų patrijotų. Kad 
ir dėdė šliupas, sudaręs tūkstan
tinę lietuvišką armiją, mętė į 
naši us kanuolėms, o pats, karės 
aršus šalininkas, tik šinurkš į 
Rusiją laikos daryli.

Ir oška soti, ir kopūstas svei
kas.

mis.
Kasžin kodėl jos jam taip ne

patiko?.. Turbūt del to, kad ten 
Laisvės piršliui truputį padai
nuota.

Aš vis laukiu, kada tautiečiai 
suteiks kokį nors titulą pontsvos 
Šliupų sunui Keistučiui, n e s 
s a k o, k a d p o n a s

Socializmas di 
skusuojamas su* 
sirinkimuose; di
sku šuo jamas spa 
ūdoje. Apie soci
alizmą kalba soci

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

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

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams 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 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos pad>rool| 11 

minutes.
Paskola ant rakandų — | 1 

landas.
Mes taipgi suteikiame ĮMtfjMĮlt 

ant pianų, sankrovos IrenglaaL 
arklių, vežimų, apdraudofl mĮL 
šių ir bile kitų užtikrintam.HHK 
nepaisome ką jus turite anm 
jus uždedate, mes norim dartiM 
jums kad musų mokestis mail— 
šia m i esi e. Tas yra delta ftp 
turite veikti su mumis. Mea kvie
čiame jus pasiteirauti musų adk 
manymu, patirti, kad mes patrik* 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

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

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

Pinigus siųskite adresu:

Kiaulių .....................
Avių .........................
Paduodamos kainos

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 12.25-
Kick menkesnis* .... 9.90-
Mituliai ....................... 11.00-
Sotėkcrs and' Feeders .. 7.50
Veršiai, parinktiniai .. 8.00-
Karves, vidutiniškos .. 7.00-
Buliai '........................... 8.00-

Kiaules:—
Sunkios (250-400 sv) 15.65—15.90
Vidut. 200-250 ........... 11.60—15.80
Lengvesnes .............. 15.25—15.65
Paršai, geri ............... ll.50r-13.00

savo tiksią.
Dar sykį primenu ;— atšilau 

kvkite visi. J. Klevas

uu ir Diivo pukus argumentas, 
kuris parodo, kad religijos pa
matas yra sapnas ir svajone. 
Senų žydų pasakose arba švent
raštyje sapnai užima labai svar
bią rolę. Juk tai ir Juozapo sa
pne dažinojo apie Mariją ir jos 
kūdikį. Vienas didžiausių mo
kinimų krikščioniškos bažny
čios apie įkūnijimą ir kitus ne
kaltus prasidėjimus randa sau 
pradžią sapnuose. Beveik visi 
mokinimai katalikų bažnyčios 
paeina iš kokio nebūt 
M a r ga u t e, netikėlis? 
kad jis buvo užpultas 
Jis šaukė dievus pagelbon, bet 
nei vienas jų negalėjo jam pa
gelbėti. Driežas nei ant vieno iš 
dievų atidžios neatkreipė, ku
rių vardus šaukiant jis girdėjo. 
Paskui Margaute šaukėsi prie 
Kristaus ir tuo tuojaus jis buvo 
paliuosuotas nuo žalčio užpuoli
mo. Mažas šūktelėjimas vardo 
Kristaus buvo daugiaus, negu 
smūgis žalčio galybei. “Aš esu” 
sako Margaute u Olandą, “gata
vai prisirengęs tapti krikščioniu.

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

Jautiena No.l
'Bibs, (svarui) .22
Loins .27
Bounds .16
Chucks .15
Plates .13

Draugės ir draugai
Ketvergę, gc 

rastoj vieloj ii 
chestros prasidės generališkos 
repeticijos, į kurias visi yra 
kviečiami atsilankyti, nes čia 
jau visiems sykiu reikės skam
binti, o ’koncertas jau visai ne
betoli. Todėl d 
gai, sukruskinie

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Bal. 30, 1917 

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeim'y- 
ninkčs moka brangiau:
Sviestas:—

likiškus teologijos su savo 
bukusiu protu, bet su giliai 
kančiais klausimais. Ir t‘>k

da sakydamas, kad tiems, kurie 
yra jau parsiverlę į šventę krik
ščionių tikėjimą, turi visai nesi
rūpinti a|)ie lokius dalykus. 
Dievas yra taip viską sudaręs, 
Orlandas sako lobaus, kad dau
gelyje nei mažiausio krislo ne
bus matoma apie tai, ir, kad nė 
vienam nereikės vienos ašaros 
išlieti už savo tėvus, brolius ar 
seseris, kurie degs ir raitysis 
pragaro liepsnose. Bet kaip gi 
Orlandas viską apie tai žino? 
Juk kunigas jam taip sakė, bet 
jam pačiam niekad nepasitaikė 
paklausti kunigo, nuo ko jis tą 
viską sužinojo, kokioje tai kal
boje poetą netiesioginiu bildu 
atsiliepia į žmonių protą ir į re
ligiją, kuri kiekvieno 
širdį gali paversti į 
Kada perverstasis Marj. 
deda bijot

| klibėtų, neperkeis!ų dabarti
nės tvarkos sistemą, jeigu mes 
heorgaiHzųOsime savo jiegas ir 
nestosime kovon pr ieš kapi ta tiž

ią. Visi mus rašymai, visi agi- 
viinai, visokios rųšies diskusi- 

*->kasiink netinusios dabarti-
>tva rkos, p ra ž us gy v e n i m o

igose, jei mes nesistengsime 
ežtai jų gyveniman įvykdinti. 
tusų planeta, žemė, atlieka sa- 
Južduotį visatoje sub 
/reikalaujamomis L
l Besitęs»antieji ant jos me- 
tyra padahdi į keturias dalis: 
Jaša ris, vasara, ruduo ir žie- 
4 ir kiekviena užsilaiko gam

os nurodytose ribose. Ant mu
lų žemės skrytūlio gamta ne
paženklino jokių rubežių darbi
ninkų klesai ir kapitalizmui, nei 
jokiems kaizeriams, carams ir 
kitokiems valdonams, bet visas 
žemės kamuobs yra skirtas vi
siems lygiai su visomis savo ge
rybėmis ir todjel jos turėtų vi
siems lygiai prigulėti. Bet tikre
nybėj to nėra.

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

Širdis ir Gyvenimas?
Proto Pdbudis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai j Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

žemes pavir 
altiniai, suži 

ii sdululė ir laisvė, ly 
e viešpataus su mumis.

Komai .........................
Kviečiai .........................
Rugiai...........................
Miežiai .........................
Avižas ...........................

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

Jas j m sako, kad kiek .vieno
kuris yra parsivertęs, yra užduo 
i 's n i- ;ad neal 
kunigas sako 
piršt t įnami

. Todėl gerbiamieji ir gerbia
mosios, jeigu mes norime pasi- 
liuosuoti iš po kapitalizmo jun
go, padaryti pasaulyj laisvę, ly
gybę, mes neturime leisti laiką 
veltui, bet visi išvien darbuo
tes, svarstyti gyvenimo klausi

as, stengties pažinti kas yra 
taip, o kas ne,. Tiktai tada, ka-

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

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 30 į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:

Atgimimo rašytojai I 
šiai įdėdiavo. savo krilik 
durto ar kvailio burnon 
pyras (Shakespeare) savo ko 
merfijoj “Merchant of Venice’ 
atba “Veniso Kupčius” pana 
šiai elgėsi, kada jis savo clou 
na. neantašeli, priverčia tauškė

I— Galvijų Kiaulių Avių
Kansas City .. 10,000
Omaha ...........
East St. Louis
St. Joseph ...
Sioux City . .
South St. Paul
Pittsburgh ...
Buffalo ........
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CHICAGOS ŽINIOS Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street 
Tel. Drover 7179

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

GYVENIMAS: 3341 S. Union Avė. 
Tel. Yards 537.

Darbininkai reikalauja, kad 
butų mokama 35c. į valandą, o 
už viršlaikį ir šventos dienos 
darbą 52 ir pušę c. į valandą.

Vakarai
Raudonos Rožės Kliubo va

karas. Kliubas parengė 
vakarą su baloje, bal. 28 dieną, 
Lauterbacho svetainėje, Cicero, 
111. Programo neturėjo. Buvo 
tik šokiai. Susirinkusieji labai 
šauhiai praleido laiką. * *

Lietuvių Progresisčiy Motery 
kuopa Ciceroje taipjau turėjo 
subatoj vakarą. Išpildyta pro
gramas. Pirmiausia kalbėjo J. 
(Jubavičius, paskui ponas Bura
nas pasakė monologą — puikiai. 
Tolia us, ponai U k t veria i padai
navo. Buvo solo dainų. J. Uk- 

. tveris dar pasakė monologą — 
irgi puikiai.

Programai užsibaigus prasi
dėjo Šokiai. Publika jautėsi, 
matyt smagiai. Ypač malonu

fę maži vaikai. Kuopai paliks 
pelno.

Jauny Lietuvių Tautiškas Kliu-

Jurgio parapijinėj salėj. Lošta 
Gogolio veikalas “Piršlybos.” 
Lošimas pavyko neblogiausiai. 
Pasakysiu daugiau — visai ne
blogai. Ypatingai geri buvo ka
pitonas ir Bimbilas. Ponui Pet
raičiui pavyko nuduoti tą bega
linę stoką charakterio kapito
nui. Iš kitos pusės ponui A. 
Kvedarui pavyko parodyti smar
kų, energingą žmogų.

Mysteriuos Dances, kuriuos 
praengė kokia tai sąjunga, at
lankiau taipgi. Nes pamatęs di- 
Jdelę iškabą neiškenčiau neuž
sukęs. Krugi! “Mysterious” — 
taip paslaptingai skamba, lary- 
tuin apėjimas, iš rankos.

Nagi gerai. »Įėjau vidun. Pa-

-

CICERO, ILI

Neaįsikinkius poniai Jurgelio- 
Mienei. Kalbėjo pirmutiniu p.

paukštuže.
—Jour tikėt — sako^ji.
Rodau reporterio ženklų.
— They don’t want any

Mną.
Aha, jie nenori reporterių, rei

škia ten ištikrųjų yra kas nors 
paslaptingo^— tokia mintis žai
bo greitumu žibterėjo mano 
galvoj.

Greitai numečiau 25 centus, 
gavau tikietą ir šuoliais per du 
ant trečio laipto, užbėgau ant 
viršaus, į salę pažiūrėti paslap
tingų šokių.

Įeinu. Nugi po plynių, nieko 
pa&hųitingo ten neiti. Viename 
kampe sudėta paveikslų. Pasie
niais sėdi keletas senų bobų ir 
vyrų. Ot ir visa paslaptis.

Balandžio 28 <k, LMPS. 43 kp. 
parengė puikų vakarėlį, kuris 
įvyko J. Jukuiaus svet. Publi
kos buvo neperdaugiausia, gal iš 
tos priežasties, kad tą vakarą 
buvo an Ims ‘balius” Ciceroje.

Gegužinės Prakalbos!
SU PROGRAMŲ j 

Rengia +
L. S. S. 4-toji Kuopa J 

Utarninke 1 d. Gegužės, I 
MILDOS Svet., 3142 S. | 
Halsted St., ant 3 lubų. Z 
Pradžia 7:30 vai. vak. J 
Inžanga visiems dykai. J 
Kalbės “Naujienų” Re- g 
daktorius, P. Grigaitis. | 
Pertraukose dainuos L. į

P. S. A. 9 kp. choras, ? 
vedamas, p-ios N. Gugie- f 
nes. Taipgi bus monolo- g 
gų, deklemacijų. Kvie- į 
Čiame visus apvaikščiot j 
darbininkų šventę.

Komitetas

lizinas griauja šeiihyną.”
Antras programo punktas bu

vo duetas. Dainavo Lilija Ta-

te. Nors mažos mergaitės, bet 
atliko puikiai.

3. Monologas “Mokyta davat
ka” atlikta ponios Kemėžienės 
gerai. Publika turėjo gana juo
ko.

4. “Girtuoklis” — monologas. 
Atliko Jonas Buragas, kurs ne
senai apsigyveno Ciceroje. A- 
pie šią ypatą nereikia daug nei 
kalbėti, nes Buragas jau žino
mas “scenos vilkas.”

5. Solo “Siuntė manemotinė
lė” sudainavo p. Dočkienė, ako
mpanuojant p-lei Tutliutei. P-lė 
Tu t liūtė padainavo taipgi dvi 
daineles. Publika liko pilnai

6. “Rusiškas duetas” — atli
ko U k tvertai.

J. Uktveris atliko gerai. Publi
ka turėjo gan gardaus juoko.

Po programų! buvo žaismės.

nakties. Balius buvo be svaigi
nančių gėrimų.

Tegyvuoja LMPS. 43 kp.!
Ten buvęs.

DARBININKŲ ŠVENTĖ.

Šiandie yra musų šventė 
pirmoji gegužės. Ją švenčia 
so pasaulio organizuoti darbi
niu ka i. Mes kaipo dalelė j ų irgi 
norime prisidėti prie apvaikščio- 
jimo tos šventes ir tam tikslui 
esame surengę šiandie viešą susi 
rinkimą Mildos svetainėje, ant

vi-

dalyvaus da mažai chicagiečiam 
žinomas ponios Grigienės vado
vaujamas SLPM. 9 kp. choras. 
Taipgi kalbos “Naujienų” reda-

*a visiems dykai.
Laisvas.

STREIKAS BURNSIDĖJ.

Sustreikavo Illinois Central 
geležinkelio darbininkai.

nik

, paintšapių etc. darbinin-

mieštis*. Darbininkai reikalam

bimnkai in teikė kompanijai jau 
dvi savai t i atgal. Kompanija

siūle jiems pridėti 2 centu va
landai. Darbininkai ant to ne
sutiko ir išėjo streikuoti. Išsyk 
metė darbą apie 1000 žmonių.

Tai bent ( mobolizacija.”
Vakar prie Sears, Roebuck 

and Co. magazinų, ką ant 12-tos 
gatvės, atvažiavo kareiviai su 
automobiliais ir pradėjo “mobi- 
liuzuoti” ten dirbančius darbi
ninkus.

nusižiurėjėję kurį

pia į automobilių, del viso ko 
klausdami: •

— Kiek turi metų, ar esi pilie-

Jei “rekrutas— labai muisto? 
si, tad paleidžia, gi spakaines- 
nius, norinčius tarnauti, ant gi*, 
minių ratų nuvežė kazarmėsna.

Armija didėja, kad net mo-

Dar vienos vestuvės.
Nesenai vienas Liet. Soc. Jaun. 

Lygos narys apsivedė su Keistu
čio kliubo nare. Abudu pirm 
apsivedimo buvo laisvi. Bet 
kaip ves ties reikėjo, *tai ir už
mokėjo kunigui duoklę.

Kam to reikia. Kam 
galvą prieš kunigą,. , 
kratę nuo klerikalų, vėl 
pas juos. Kai šiaip

Kam lenkti 
. Sykį atsi: 

, vėl einamė 
tai kritikuo-

J C.4 111C4, IVį pi. CU1ACU1J

apeigos, o vienok paskui užmir
štama kritika ir nešama bažny
čion doleriai, už kuriuos bus ka
lami darbininkams tamsybės 
pančiai. Agotos Simus.

Baisi neląimė ant gatvės.
Subatos naktį, apie 12 valan-

Miesto daržu biuro 
pranešimas.

Miesto Daržų Biuro darbas 
vedama visu spartumu. Iki šiol

na. yiszkiiewicz

Chicagą. Karas bėgo visu sma 
rkumu. Ant 92 gatvės, visai 
orie pat So. Chicago, karas stai-

jo. Bet mes, važiavusieji kare, 
išlikom nesužeisti.

kad jis užšoko ant vežimo, ku-

Du žmones numesta nuo veži
mo. Nelaimingieji buvo vos gy
vi, paplūdę kraujuose. Kojos jų 
buvo sulaužytos.

Policijai atvykus sužeistieji

žiavusių kare, 10 asmenų var
dus surašė. Mat, prisieis būti 
liudininkais. A. Barzdaitis.

Iš duonkepių streiko.
Duonkepiai streikuoja. Nors 

vakar dar neatjausta duonos 
stokos, bet reikia manyti, kad 
šiandie duonkepių streiką cbi* 
cagiečiai pajus. Taip bent pra
našauja kapitalistiškieji Chica
go laikraščiai.

Kompanijos, kaip ir papras
tai, kaltina darbininkus. Jos 
sako/ kad darbininkai streikuo
dami muša ne jas, bet plačiąją 
visuoemnę, kuriai, girdį dau
giausia prisieis nukentėti.

Kad kompanijom prisieis nu
kentėti del nuostolių — apie tai

tania, kad gyventojam smagu
mo nebus, jei duonos pritruks.

m i duonos nusipirkti, ims pa
tįs ją kepti namie. Vadinas, 
bus visgi šioks toks išėjimas. Kasi 
kita su kompanijų kepyklomis 
— toms kiekviena streiko die
na daro tūkstančius nuostolių*

Kapitalistų laikraščiai kaltina 
darbininkus. Bet kodėl nekal
tinti duonos kepyklų savininkų?

ninku reikalavimus, pastarieji 
sugrįžtų darban ir tokiu būda 
Chieagos gyventojam nereikėtų 
kentėti.

Beje, miesto valdžia taiko 
streikininkus su kepyklų kom
panijomis. Iš visko vėl matyt, 
kad kompanijos priverstos bus 
užsileisti, nes streikuojantieji 
yra gerai susiorganizavę. Su
prantama, kompanijos, o taipgi 
kapitalistiškoji spauda pasi
stengs palikti miniose įspūdį, 
buk jos užsileidusios tik iš pat- 
riotingumo, kad) nekėlus nesusi
pratimų dabartiniu kares mo
mentu, reikalaujančiu juodides- 
nio ramumo, juo didesnės san-

Kares vaisiai.

Bieczak, 1609 Cortland Street, 
pajšovė ir mirtinai sužeidė Mrs. 
Colubour ir po to baisiai primų -

regėjimo. Bieczyk sumušė ir

Policija suėmė beprotį.

Sus. Liet. Am. 29 kp. 
koncertas ir balius.

Koncertas įvyko nedėlioj, ba
landžio 29 d., Pulaskio svetai- 
njė. Programo dalyvavo “Bi
rutes” choras.

Trumpai suglaudus, reikia 
pasakyti, kad dabartiniu laiku 
“Birutės” choras neturi sau kon
kurentų Chicago j: jis yra ge
riausias lietuvių tarpe.

Be choro, dar dainavo solo p. 
P. P. Yakutis. Jis, kaip ir vi
suomet, sudainavo puikiai.

Publikos vakaran atsilankė 
visai mažai. < Aš tata.

Streikuoja.
Valcar sustreikavo The James 

A. B*ady Foundry kompanijos 
darbininkai.

žemes tapo išdirbta, o šią savai *

Kadangi žmonės labai tais 
| daržais susiriupinę ir bijosi, kad 
nepasivėlinus su sodinimu, (ai 
Daržų Biuras praneša, jbg že
mė bus prirengta pilnai laiku, 
kad suspėjus juos apsodinti to
kiais daigais, kaip bulvėmis, tu
melėmis, pupomis, kopūstais, 
grieščiais ir lt. Kitokioms dar
žovėms, kur greitai nunoksta, 
laiko sodinimui dar pakanka
mai -yra.

Tokius augalus, kurie reika
lauja persodinimo, žmonės tu
rėtų jau dabar sėti įvairiuose 
žemių prikastuose induose, kąip 
puoduose, medinėse dėžėse, ska 
rdinėse ir lt., kad laikui atėjus 
butų galima persodinti į lysves. 
Tokių daigų, be abejo, turės gė
lių augintojai ir departamenti- 
nes sankrovos, bet jie toli gra
žu negalės visų patenkinti, bet 
geriausia prisisėti jų namie, 
kaip sakyta, įvairiuose induose.

Nors bulvės sėklai labai bra
ngu, bet vis tik reikėtų rupin- 
lies, juodaugiausia sodintįes bu
lvių. Tai vienas svarbiausiųjų 
maisto produktų. Taipjau rei
kia, kur tik galima, sodinties 
pupų, kadangi sulig maistingu 
mu jos užima pirmąją vielą. 
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MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatol 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 6c.

Subatos vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas lOe.
HALSTED ir 32-ra GATVfl.

k   . . . u ..UOTI.IP |  .............. i  .......................... -..—s

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
NadaUtMKw: rvio .9 ryto iki 1 po piet.

Praktikuoja 2* metai. 
Gyvenimai ir Ofisai 

114» 8. Morgan St, kertė S3 
Chicago, Ill.

, Specialistas ant 
Moterišku, Vyrišku ir Vai!

Taipgi Chronišku Ligi 
Ofiso valandos: 

Iki B ryto, nuo 12 iki 2 po > 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedCld 
niais vakarais ofisas uždary

Phone: Taria 4817

Dr. O. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuičlan 
kuomet pranyksta rw 
gėjimas.
Mes vartojame pagt 
rintą Ophthalmoinetei 
Ypatinga doma atkrel 
pi am a j vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto IM • vakaro: ImMB* 
Mis nuo 10 iki 18 diena.

». r ASHLAND AV&. Imnmm M .SL 
į „i, fe w....į......m 11. ■ o, ■ ■ a. ■■ »«.■ 11 i........-' i i

‘Telephone Yards 5032

lr,. 1,., Stwpiiicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

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

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kr itninališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3)23 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 H. Dcalborn St. 

1111-13 Unity Bldg. „
’Tel. Central 4411

U JOSEFH C. WOLOh 
LIKTU VI« ADVOKATAM

y Šteinas 302-204 N0I®nal LHa ML i
i M So. La SalU BU D!
A I tenirM IWO-mil. AUlwm WK ••
M nlnko, k«tv«rgo ir aabate«i vakaraM >
® 0 fld 8 vai. vakaro, p® nemariai į8 ĮSU MUbWAUKKB AVK, CMoagfc fe I 

Tol. Hamb®l«t IV.

Dr,

Prirenka visiems Mnjkawaaa akiniu*, 
nuoja Ir patarimu* duoda lytai.

DR. A. ^. EPŠTEIN ;
GYDYTO JAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyrišky; Ir vaikiįjigy.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis JJentistas

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

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

luboo.
rul. NodlUomla nuo 

Tol. Haymarkoi;

Telephone Humboldt 1878M. SAHUD M. D.
BenaN Romm Gydytoja* Hr Chlrarffa*.
Spaelaliatmi Moteriškų, Vyrišku ir Vai

kiukų, taipgi Chroniškų X.lgn^ 
OFISAS: 157H Milwaukee Ave..

Kampu North Ave., Kambary* "-Hd. -
VALANDOS: 8:80 iki 10 išrytai 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 0 vakare

Vyrišky DrapaniĮBargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. •

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, 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, nedčliomis ir va
karais.

S. G O R .D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, HI.

SKAITYK IR PLATINK
“NAUJIENAS”

DR. I. VAU PAING; 
‘ Vyrii'CtirortlšIkoslLigoSį' 

Elektrišku Diagnoza ir Gydymai* 
Spcciališka medicina nuo 

užnuodijamo kraujo
Vandcnuota Medegn Slaptom Ligom

2221 S. KBDZIE AVĖ. 
Netoli 22-roa gtv.

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

Drover MIO

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

7 , M«t«rUky|, VyrUk«. Valkyy
ir vis# dikronUka ll««.

ValanAoo: 10—11 ryte, 4—M po >«•
karo. Nodflllonaiii 10—1 0o plotų.

3.154 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

TĘLERHONE YĄRDS 2721

DR. J. JONI K AIT IS
Medikas įr Chirurgas

, 3315 S. Halt ted St., Chicago

SVIESTAS i'TPIGO
BĮ N K FS’-

VVIILL
19cSBGARSI SANTOS KAVA- 

Visur parduodama po 28c ir 
PO 30 c pm, - «■»

SVIESTAS
Geriau* lot 

ijmetonoe, ge-

rauti

RYŽIAI ,
...Geriattatea 

teiUe, tee y« 7 L 
pare- fIlMMta W .. I ZV

SVIESTAS
Geras 
stalavas 
sviestas

ARBATA
Frlimnlae-

G varan- , 
tecta, vwrtArj

ta po

WK8T BIDM 
1871 MUwaukoo Av. 
2054 Milwaukee Ar.
1048 Milwaukee Av. 
1510 W. Madleon BL 
8838 W. Madhon Bt

im w. Ohisfco at. 
IBM įBlna Island At. 
8612 W. Nori* Av. 
1217 B. «|.
18*2 B. «L
1818 W. Btb gt

B1M W. ML

SOUTH BIDX 
8882 Wentworth 
8427 M. HabtH 
«72t .IL <

W. DtrhM 
72t W. North A*

LhMdhk Al*
8244 XAaeola
Hit . M. . OkvM

Puikiausia Ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina klrpl 
mo ir designing, vyrų ir motery drabužiu.

PASEKMINGI MOK INIAI VISUfcMOK INIAI VJSUfc
’ Musų, sistema ir ypatiAkas mo

kinimas padarys jus Žinovu į teu- 
mpų laiką.

riaus kirpuno'designipg ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą ‘kuomet fos 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu
šiu vimo j skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musu mokyklą bi
te laiku — dieną ir vakarais įr

ke šio mėnesio.
Petrenos daromos pagal Jūsų 

mierą — bile stailės arba dydžio, 
iŠ bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. K as nieką, principalas.

416-417 Prieš City Hali.

AKINIŲREIKALAUJI
Jelgia kenti galvoi nkniMėjl mt,
Jeigu nuolftto8 Tau »l»ro» Ii
Jeigu
Jeigu
Jeigu

v - Jeigu _ _ _
Jeigu h k* u d * mI’H »i«vnn.L InaMaffi |R

. ladiklklingMft » kinii.
Duokit® ApliurPJl »hvo tAis upei iidiMtii lų,

$v. VailtkMin piOMpijolr. Stiklui Šlifuoti
Akiniai padaromi brlMokiant, labai vidutiniška

.JOFITM J. SMETANA

Tau Mbaud* akys,
IJsIfUk SliRlIUjf* I k HU 

apMuda khIohI dvijoib*, 
turi uždegimu aki*,

'J'ftMYhl'r MANO rj.HAMA,
WO1 feJOU'rn AHHloANi

Li h.pM IH ton Afel riatl/n ApHeho:
; Jum f Ifei £ vm. N r < i r l i < > i j j i n nuo

risi tori 1* m 
i anil* Ju»y 
kaina.

gerų
uždyk ų
i, >> ) n ixi< i)ui*

,lhd;d »Ur.. y*rw uoh nuo |B.M) Ir Be
ičiau. Sidabro rantuose nuo 8L$0 ir 
hiir m. J > įlaikome aklinus Uid) ką

nervilkn- 
uivdkifloaa ir 
<-ų. kuria gali 
imu pritaiky- 
jri prrtti ar 

spal
va sopa, jei blogu! matai, jei akį* »U- 
p..n,( h<i<4 i E-mu o jiežkok pagelbos 
>-J įtiek o j, tm tudiu-mim prilaikoma a- 
kiniai pidyfaĮ- Atmint k*d mes koA- 
).:,m jj \ 1.1 i ,1 n.> js >n akiniu* ir k lenkia- 
nam i. < > »>’ pri>ei.kam

l< M MESIKOI I', tH.nn Optikas
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arbs vaistų
tiekoriua Rusijoj virš 10 mėty, Amerikoj 116
padaryti bile kokius mdB.ux
draugas žmonių H. M. MEi

it it ps> man* Al buvau ap- j 
oda pntniju.ii.- DYKAI. Galio I 

r<k<o«i« i.dix.ju lit (J.IW»S daktarus. A4 eeu - | 
14 V KO. MORGAN H'I.. CHICAGO, ILL. I

yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmyslė pasėkiuinj-o gydymo 

yra geresnė nęgu visų kily. Per praeitus
Btudijavimų; tuo luikn aš pusek mi np.’ii pydžiau Inkilam ius žmonių; 
dau šalį del vėliausių ir moks! i akiu u šių mašinų 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir 
išgydė ir nustojote vilties, 
rodyti jums, kaip lengvai

iliKtiiii'kŲ lir ų '’ Ų J'iciicrų 
(ų aŠ padariau šj mano speciali 

aš aura- 
ii turiu savo ofise stebėtiną 
s. .leipo jus K)d< kiti ir ne-

aleil.ile į mano raštinę ir leiskite man pa- 
jumn suteikti paleidau ja mas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
(J nepavedi savo sveikatos stovį globoti atša
lu pyih tojui ? I'okimii. knis Rali suteikti jun>« 
ias pasekmes j trumpiausių laikų. Jeigu po ai- 
s apžiūrėjimo aš alinsiu kad aš negaliu jqs H- 
oš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 

si.) liga gali Imt isgyihla, jps galėsit but ramiu, 
ml pradėjus mario gydymų jus Imsite ant k&lfo

•\d\ 1 ojiii 7 Tokijim, kurs
kincs j 11 umpiausi ų 1

i / i U 1 ėjimo ; iš ah ošiu kad
1 nip jums ]p:isak\ siu, bi t.
i r • • f-Uili hut išgyth 1 ;i, jus

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar- 
sėjusj vardų, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
lik<5,iiniu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
gimtojo kalboje, paskiau aš padarysiu pilnų egzami- 
jiacijų,vvartodamas savo galingų X-Ray mašinų; tuo
kart as jums pasakysiu ar jus galite, būti tikrai iš gydytas.

Jus nesuagišite nuo darbo arlia nuo savo paprastų pareigų kuomi I jus puimsiu- m.-op, ^vdymų ir atminkit, 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydy.mai priimnųs ir lengvai priimami. Del pmunkumo mano ligonių aš fnt4a 

įbaratorijų ir Vaistų skyrių. ! Čia aš suteikiu visus leikalingus vaistus ii* išegzamiinioju kraujų ir Ala- 
As ny spehoju, bet surandu jųsų tikrų ligų ir užrašau gydymų, kuris sulciks birus pageidaujamas pa- 
,1 kaip galima trumpiausių laikų. Kiekvienas ligonis apžiūrimas vpališkai ir aš uŽkviečiu atsilankyti’4 ofjS{} tuojauSt Pasikalbėjimas ir patarimai dykai. - • .... ..

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

savo la 
pimų.
sekmos
mano j

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

Kvicčiiitne atsilankyti.

Prieš paČto ofisą.

Chicago, Illinois



REIKIA DARBININKŲ AMATŲ MOKYKLOSRAKANDAIGegužinė Šventė SKELBIMAI Rochester
Amsterdam

286 Wallace

SARA PATEK, MOKYTOJA

Organizatorius
mą. Atsišaukiti 
Ofisą No. 112.

Nzacijos vadina? 
r^TJoeialistai kas 
si pabriežti liaiu 
šventes reikšme.c 
vaikščiojimus, ki 
tos šventes a Iširu

VNDUODAMA BANDON puikus, 
ru šildomas, šviesus kambarys, lu
mas atskirai. Geri, pirmos klesos 
<amlaiir prižiūrėjimas. Be valgio, 

ml iems.

M. Zukailis, 
151 Hudson

J. Mikėnas, 
235 E. Main

Amsterdam, N. Ya Mr. Males, 
145 E. Main St

rediįje, gegužes
M. Meldą ži o s ve t
Place. Kalbės '

paklausyt tų nepaprastų prakal
bų. . Kviečia

Komitetas.

PARSIDUODA maža ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidufmiesčio. Reikalin
ga mažas {mokėjimas. Gera žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šj pigu- 

lai^ku į “Naujienų”
darbininkams reįkia sukrusti— 
nė vienas nepraleiskite šio susi 
rinkimo

nizacija paliečia ne vien tik ko 
kios nors vienos šalies darbiniu 
kus, bet viso pasaulio rankpel

rų 1 d. gegužės, nes tų dienu 
SS. 4 kp. rengia grandioziš 
prakalbas Mildos svetainėje 
3142 So- Ha Is ted st.

Kensington, Ill. — LSS. 130 
kp. ir LMD. “Aido” choras ren
gia dideles ir svarbias prakalbas 
apvaikščiojimui Darbininkų Šve 
iites utarninke, gegužės 1 d., 
Stančiko svet., 205 E. 115th sir.,

Gera proga pasidaryti gerą pel- 
Angliškai kalbėt mokėt neveik 

A. PETRATTS and CO
W. 35-ta gatvė,

KhRT=c reikalinga bus gerų 
1 u nnnco šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amato pas mus greitu laiku. Vakari
nės ir dienines klesos. Parūpiname 
valstijinį laisnį. t

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

gegužės 2 d., 7.30 vai. vak., 500 
Monument Sq.

Visi kuopos nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarslyui.

nas is r.niiadeiphijos, t a. 
nirškite visi vietos lietu- 
sihmkyli į prakalbas: Len- 
B. sve tainėje, I 12 Beidler 

Pradžia 7.30

. Pel ralis am 
)-la gatvė., 
Lei. Drover

si.šaukite greitai 
O. Adomaitis,

736 W.,18 SI., GI

PARDUODU pigiai rakandus pen
kiems kanibalams. Išvažiuoju Į ki
tą miestą. Atsišaukite luojaus.
1323 Edgeinant avė., Chicago., 1-mas 
blokas nuo 12-tos ir Throop St., 1- 
mas augštas.

llraugai, maloneklie 1 
atsirinkti, nes turime daug 
•bių dalykų apsvarstymui 
ink prisidėjimo prie Sajui 
l'aipgi bus rinkimas naujos 
lybos šiems melams.

bet mes privalome dėti visas pa 
stangas, kad musų, darbininkų 
šventė butų kuoiškilmingiausi

J. Aceris.

ANT BANDOS SANKROVA ir 
kambariai labai pigiai. Paranki vii 
ta barzdaskutvklai arba saldaini

Pradžia 7:30Kensington, 111.
St

Baltimore,
Mes, darbininkai, Baltimore

IOWA VALSTIJOJ:

rezul-

tos
OREGON VALSTIJOJ:

RANDAI Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

500i\.,

MOKYKLOS

onio VALSTIJOJ

vie-

751 Str.
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

7:30 v.v

PARDAVIMUINaujienų

NAUJIENŲ AGENTŪROSBus ir kitų pamarginimų. Pa.:
Pittsburgh, Pa.:

REIKALINGAS pusininkas į te-

4914 W. 14 SI., Cicero, 111. CHICAGO, ILLLietuv

1900
saldainių WEST VIRGINIA VALSTIJOJ751 W.

Chicago, III

NAMAI-ŽEMĖ
so- J. Llapinskas — pi INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,ge-apmirimas I). Diržius

patenkintas.
Waukegan, Mich. ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI

ILLINOIS VALSTIJOJ:TAVO
Pranešimai Conn.

KALTE

JEIGU CONNECTICUT VALSTIJOJ

Kviečia Komitetas.
ATPIGINTIPirmos Gegužės Prakalbos.— Melrose Park, III. — Socialis- REIKIA DARBININKŲ st.VALGIU.

St.metinis susirinkimas atsibus ne-siuomi

KIŠENINISCicero, 111.
maloneklie AUTOMOBILIAI

ŽODYNĖLISkas
Spring Valley,

St.
Kewanee, Ill.:

St.
Pana, Ill.: W. Lietuviškai-AngliškasSt.prie Gordon fyderioA. J. Stoškus, Organizat. 9

Ave..>
Ill Angliškai-LietuviškasAve.

nėję. Ave.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

r
Ill.

J. Kaulinas, rast.
PASKOLOS-MORGEČIAI

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LSS.

NEW YORK VALSTIJOJ:

O 
u

karas.
Atsi-

l kp. rengia dideles pra- 
gegužes 1 d., 7.30 v.v.,

'iriuos
Kalbės

atro biznį su mažais pinigais — $400.

and So. Racine avė., 
West Pullman, Chicago.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

Kalbės drg. 
dainuos mišrus 
do/progos, kur galėtume taip susi- 

raminti, kaip laike gegužinės

nenori 
atsiran-

Admi- 
asme- 
Canal

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

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

REIKALAUJU pusininko į rakan- 
i sankrovą. Vienam sunku apsi-

kiu bildu negalima atidėti ant

LSJ. Lygos 1-mos kuopos ne
paprastas susirinkimas įvyks ge
gužės 2 d., 7 vai. vakare, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted st., kam
pas 30-tos gat.

Tainuliuno
1447

Su pradžia gegužės menesio

leresuojasi LSJL. gerove turi 
būtinai atsilankyti, nes randasi

+—

11 ERB. Naujienų skai- 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkiniu Rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

REIKALINGA kelių teisingų ga
bių vyrų pardavinėti lotus, namus ir 
farmas. Taipgi rinkti fire insuran-

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
ovėjų. Pastovus darbas, gera mo-

mato, jogei tik bendromis spė
komis galima įveikti savo prie-

62 W. Washington St., Room 2, 
Chicago, Ill.

Kviečia Komitetas.
/

_ _____ )

10106 Prospect Ave.
Phone Beverly 1297.

no gub., Šiaulių pav., Beisogalos pa^ 
rupijos, Augmenų kaimo, ir Onos 
Lazolkiutės, šilalio kaimo. Malonė
kite greitai atsišaukti, arba kas juos 
žinote praneškite šiuo adresu:

Jonas Bodaviėia,
1750 Wabansia Ave., Chicago, III.

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

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., apt! Kedzie Avė. 

Chicago. UI.

Minden, W. Va.: F. Gumauskas, 
/ Box 13t*

einančiam laike, 
gelius žemės ]

Daug žmonių praeina, 
duoti greitai. Bargenas.

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

Tel. Drover 2463.

DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra tais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at- 

Mes valdome di- 
lotus Wisconsin©, 

Minnesotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių koloniją. Rašykite luojaus. 
J. II. Coon, 220-221 Davidson Bldg., 

Sioux City, Iowa.

Šiose Naujienų skiltyse smulkieji, 
sulig jų rųšies tvarkomieji skelbi
mai yra pigiausia, greičiausia ir pa
šokini ilgiausia biznio ar darbo žmo
nėms priemonė geidžiamajam tikslui 
atsiekti.

Tai tiesa. Ir todėl patariame vie
šiems, kurie tik turit!) kokių reikalų, 
naudoties Nau jienų tvarkomųjų skel
bimų skiltimis.

Naujienas kasdien skaito dešiintįs 
tūkstančių žmonių. Jie turi įvairių 
reikalų. Jie įieško įvairių progų. 
Tat pasisakykite jiems, ko geidžiate, 
ką turite jiems pasiūlyti. Pasisaky
kite per Naujienų tvarkytųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia vargo, men
kiausios išlaidos ir greičiausi 
tatai.

Skelbimus priima Naujienų 
nistracija, 1840 S. Halsted St., 
niškai, pačtu, arba telefonu: 
1506.

REIKALINGI 2 geležų karpytojai 
karpymui geležų, taipgi paprastu da
rbininku. Gera-mokestis. Atsišau
kite tuo jaus.

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

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks

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

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

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

Kalbės J. Stilsonas iš Philadel- 
phijos, kuris jau pagarsėjo kai
po rimtas darbininkų reikalų 
gynėjas. Taigi, draugai, eikime

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

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

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

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

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

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės.
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.

Pittsburgh,
Pittsburgh,

“AUŠROS-’ DIENINĖ IR 
VAKARINĖ MOKYKLA 
MOKINIMO 

/Dienomis:
vai. po pietų.

Vakarais: Nuo

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

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius,

prie kaurų audimo 
sitivėfjų
prie rakandu apmušimo 
lovų dirbtuvėj

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininku kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei
kalinga daugelio darbininkų prie į- 
yairiu-įvairiaiisių darbu į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKU SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaiku visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 melų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiunlinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, narni; 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.
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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, Hlskaitlingai atsilan- 

Kviečia Komitetas.

M d.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 59 St

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair Ave.

tie žmonės, kurie minta iš savo 
rankų darbo, kurie diena die- 
,non dirba, kad palaikius g> vas-

ANT BANDOS namas po nr. 1909 
So. Jefferson st. Sankrova paranki 
del keptuvės. Didelis mūrinis pe
čius. Atsišaukite į

.(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
Utelbiame be užmokesties. Praneši- 
taai betgi turi but priduodami iš va- 
Jkaro, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.

“Naujienų” adm.)

Atsiveskite draugus prisira
šymui prie kuopos.

J. Margis, organ.

ir 
.keblumus, 
kainomis.

reikia daryti, sulaukus jos. Vi
so pasaulio darbininkai yra be
galo, be krašto apsunkinti. Juos 
skriaudžia kaip dvasiški, taip ir 
svietiški viešpačiai. Didžiuma 
darbininku kantriai ve4ka savo c

junga; jie, taip sakant, 
priešinties pikiui. Bet 
da ir tokių, kurie žino 
kelia ir bando juo eiti,

LSS. 
kalbas 
Mildos svet., 3142 So. Halsted st. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius
P. Grigaitis. Įžanga visiems dy
kai.

Antraktuose dainuos LMPSA.

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

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 Si.

ganizuojasi. Darbininkų orga •

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St

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

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

Lowell, Mass.: J. Boumil,

Pirk pas mus 2% akro farmą. 
Augink vištas, laikyk karvę ir au
gink daržoves ir stebesies, kaip val
gis atpigs. Dirbti gali visose Chi- 
cagos miesto dalyse ir kitur: trei- 
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 žemė užaugs 
į dvigubą kainą. Ant lengvų išmo
kėjimų. $100 įmokei, ir po $15 į 
mėnesį. Lotai po $39 ir augščiau. 
$10 įmokėt ir $5 mėnesyje.

SKUBINKIS, TIK 20 TŲ FARMŲ 
BETURIME.

Del platesnių žinių kreipkitės lai
šku į ‘‘Naujienų” Ofisą No. 114; ne
pamirškite indeli savo adreso.

—---------------- -------------------------
PARDUODU storą saldainių* ciga- 

relų, cigarų, tabako, laikraščių ir lt., 
randasi labai geroįj vieloj, antros du
ris nuo Halsted gatves, ant 35-los,

LIETUVIAI TĖMYKITE!
Geriausius automobilius taisome 

valome. Prašaliname visokius 
Pataisome pigiausiomis 

Reikale kreipkitės pas:
ADAM WIDZIS, 

3222 S. Halsted SI., Cbi
Tel. Drover 2186.

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

PARDUODU gražią barzdaskuly- 
klą su geriausiais inlaisymais. As
tuoni krėslai, 3 maudynės ir prižiū
rėjimui baras. Biznis eina labai ge
rai, vieta apgyventa lenkų, rusu o 
daugiausia lietuvių, apie 3,000; tik
tai vienintelė lietuvių barzdaskuty-

7:30 iki 9:30 vai. 
MOKINTIES GALIMA: 

—Anglų kalbos, rokundų (aritmeti
kos) ir augštesnėses matematikos, 
knygvedystes, geografijos ir kitų 
mokslo šakų. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyt galima “Aušros” skai
tykloj, 3001 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA 10 patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron yardą, taipgi 2 
vežėjų. Atsišaukite į 1717 N. West
ern Ave., Chicago, Ill.

kų. Tad nepamirškite pirmos

Raseinių, pav., Švėkšnos valsčiaus, 
Skirmuntų kaimo. Apie pusantrų 
melų iK'turiu apie jį žinios. Gyveno

PARSIDUODA greitu laiku čeve- 
rykų dirbtuvė su visomis elektrikos 
mašinomis. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis — noriu va
žiuot ant farmų. Atsišaukite šiuo 
adresu: P. B.,
1337 S. 49th Cl

REIKALAUJAMA vyrų mokylies 
bąrberystės amato. Pigios kainos, 
lengvi išmokėjimai, mokinama die
nomis ir vakarais, viskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmogui. Ateiki-

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki

PARSIDUODA 40 ar 80 akrų geros 
žemes Wisconsin valstijoj, arti gra
žios upės Pashtigo, ant labai lengvų 
išmokėjimų: įmokėt iš pradžios kiek 
gali, o likusius po $10 į menesį.

JOHN J. LIPSKI,
4616 S. Western Ave.. Chicago, Ill.

PARSIDUODA
1916—5 pasažierių Fordo 

Visi in taisymai. 'Bargenas. 
šaukite į Jos. M. Ažukąs, 
3303 Auburn Ave. Chicago

Telephone Yards 3036.

nes yra daug svar-

karštas van- 
Pricinamos 

Atsišaukite į janitorių ar
ba pašaukite Main 4609 Mr. Netter.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Ave.

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 
184 Grand Str.

Albany, N.Y.: M. Lazarko,

REIKALINGA merginų. Gera mo
kestis. Pastovus daybas.

Patent Casing Co..
617 W. 24th Place, arti Wallace st.

/ Chicago, III.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
riams. Mažai vartoti. Priežastis 
pardavimo —- išvažiuoju greitu lai
ku į kitą miestą. Atsišaukite adresu 
3423 Emerald ave., v Chicago. 

3-čias augštas, iš užpakalio.

5016 baring Ave. 
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 

3814 -Deodor St. 
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Station 
Clinton, Ind.: J. Kairaitis,

315 N. 8lh Sfc 
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadway. 
WISCONSIN VALSTIJOJ: 

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park St. 

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
1029% Lach wood ave. 

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon Ct

apielinkės draugi, 
prašomos nerengti

nius. lie darbininkai, kurie 
priklauso prie pasaulinės orga-

N. Gugi e n ės. Bus ir kitokių pa- 
marginimų.

Darbininkai ir darbininkės, 
nepraleiskite šio utaminko va
karo, nes tai yra vso pasaulo 
darbunkų švente.

Kviečia LSS. , kp. Komitetas.

ANT PANDOS
Storas ir 4 kambariai; bcizmentas. 

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

bininkai, be abejones, žino

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

Telefonas Monroe 5433

Cicero, III. — LSS. 138 kuopa 
laikys savo mėnesinį susirinki-

ir Gudgalio svet., 
- 49 ave. ir 15 gat. kam-

vanai. Visus kviečia LSS. 137 
kp. ir LMDA. choro Komitetas.

LSS. 37 k p. parengia dideles 
prakalbas gegužės 2 d. 7:30 v.- 
v. D. Shemaičio svet., 1750 So. 
Union ave. Kalbės drg. T. Du
ndulis ir drg. J. Gubavičius.

Visi darbininkai ir darbinin- 
ksė atminkite, kad tai paminė
jimas musų šventes. Ateikite!

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

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

I .......riw.7J..ii jjr

REIKALAUJAMA 2 arba 3 vyrų 
dirbti skudurų dirbtuvėj. Ateikite 
2917 So. La Salle St., Chicago, Ill.

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

S • North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4R4S.

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

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

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

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

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

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

didesnį biznį. Del platesnių žinių 
kreipkitės į

G. A. JOHNSON,
32 Sheldon St., Hartford, Conn.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankuinlo. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

\ DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

1850 Wells .gatvė.

Kurie užžiuri platinimą “Naujie
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

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

Cuddy, Pa.: Savikailis, Box 262.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co^

Liberty Ave and Grant St.
Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas,

Pa., F. Krasowski,
2809 Penn Ave.

J. Katkus,
2204 Forbes SL

F. Tevlovich,
2228 Tustin St

Duquesne, Pa.: K. Lideka,
306 Hamilton ave.

Scranton, Pa.: J. Teleysh, ,
1726-28 Jackson St

PARSIDUODA barzdaskutykla pi
giai. 5 pagyvenimui kambariai. Ge
ra vieta. Pigi randa. Pardavimo 
priežastis —- apleidžiu miestą. Gera 
proga lietuviui arba lenkui.
3205 Wallace 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 intaisyinas. Pardavimo priežas- 
stis — savininkas apleidžia Ameri
ką. Atsišaukite laišku j “Naujienų” 
Ofisą N 115.

St. Charles, UI.: 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, HL: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave. 

Westville, 111.: St. Mazrėmas,
Barber Shop, State 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 
801 — 8th 

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

Rockford, HL: St. Petrauskas ir
RaČkeviče, 1012 S. Main St. 

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

Harvey, Ill.: Z. Putramentas,
15725 Finch Ave. 

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

Ill.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland “

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W. Wash 

Livingston, Ill.: K. E. eBrlulis, 
E. St. Louis, Ill.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St, Clair

REIKALINGA PARDAVĖJŲ—
Pardavėjai, čia yra smagiausias 

darbas, kuris buvo kuomet nors su
teiktas Chicagoje šis apgarsinimas 
paliečia reikalavimą 10 veiklių vy
rų pardavoti gumines šynas tiesįai 
del kostumerių. Patyrimo nereika
linga — mes pasirinkome išlavintus 
žmones Mes duodame, žmonėms^ 
brangiai apmokamas vietas — jiasto- 
yus darbas Galite uždirbti nuo $50 
iki $125 į savaitę . Atsišaukite prieš 
piet į

National Rubber Co., of N. Y. 
2112 Michigan Avenue, Chicago, Ill.

REIKALINGA darbininkų į jiejik- 
lą. Gera proga ant ateities dirbant 
prie kvarmų ant mašinos arba var
stoto. v Atsišaukite į

Chicago Malleable Castings Co., 
120th ~ ‘

riai garu šildoma ir 
duo. j 
kainos.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

1520 N. Western Ave., Chicago.
>■.... ■■;!■■■■♦ ...... '.f ..... ♦? 0, 'i? I ...... ............................

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Plycr Piano, Ca 
binet, Phonograph ir lt. Parduosiu 
atskirai.

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

MICHIGAN VALSTIJOJ:
Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 

452 W. Leonard SL
Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 

2707 Washington Ave.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo. Biu

ras. 526 So. Dearborn St., Chicago, 
r e H< al an ja:

2 prie grindų dėjimo.
4 mašinistų 

poliruotoji; 
geležies dirbtuvėj 
elektrinėm)
prie’ saldainių dirbimo 
molderių

A. Montvidas, 
ir moterų “Ai- 

choras ir bus monologas 
ragistė.” Kviečiame visus 

darbininkus ir'darbininkes atsi
lankyti į šias prakalbas. Kiek
vienam atsilankančiam bus 
duodama laikraštis ‘“Kova” do-

Prakalbos — paminčjiui Bu
si jos revoliucijos. Kalbės Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis ir 
kiti.

Tos prakalbos rengiamos vėl-
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