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MILL.NISKAS STREIKAS VOKIETIJOJ
Kaina *;

Pasiūlys naujas taikos
sanlygas

IR VĖL ATIDĖJO.

Airijos savyvaldos klausi
mas busiąs pakeltas tik 
sekamą savaitę.

NORI SIŲST KAREIVIŲ 
Į FRANOIJĄ.

IŠČIULPS IR RUMANIJĄ.

Gencralis armijos štabas 
priešinasi.

Kcrosino šaltiniai jau 
atidaryta.

HOLANDIJAI GRŲSIA
ANGLIŲ BADAS.

AMSTERDAM, gegužės
2. — Holandijoj gauta pati-

Anglių paskirstymų paims 
j savo rankas valdžia.

LONDONAS, gegužės 2.-j WASHINGTON, geg. 2—
Vakar Anglijos iždo ministe- iš Washington pranešama, ketinu pranešimų, kad tur- 
ris Andrew Bonar Law ir kad Wilsono kabinetas buk tingieji kerosino šaltiniai 
vėl pranešė atstovų butui, esąs palinkęs bei jokio atidė- Rumanijojt jau atidaryta, 
būtent, kad valdžia nutarusi liojimo pasiųsti dalį;Suvien. Tuo tarpu pagaminama apie

HAAGA, gegužės 2. — A- 
teina žinių, kad mažiukėj 
Holandijoj artinasi neišve
ngiamas anglių badas, ka
dangi Holandija savo anglių1 n \n anmiih / i AiriJ°s savyvaldos Valstijų armijos Franci jos. keturiasdešimts vagonų ke-, veik neturi, tai iki šiol josM iLf M vr*i S i tLI ■ B I CJ* W 1 W H Irln 11 ėi m r\ axro I’d! irm n ilri an_ v»nainn Iro a rliAnn Iz-tivm xmlz-in I 4-. •. -v.^ 4

jos laivus
Atidėjo Airijos savyvaldos 

klausimą
IŠKAS STREIKAS vadai) atsisakę duoti užtik- 

VOKIETIJOJ. ' rinimo, jogei pirmoje gegu-
r ------- ižės ir jai praėjus “viskas bus

JMilionas darbininkų metę ramu.”
darbą, kad Apvaikščiojus j Smulkesnių pranešimų a- 

I savo šventę — pirmą ge- pie dalykų stovį Vokietijoje 
t gūžės; valdžia užginčija tuo tarpu dar nėra, nes vi- 
I tai. ^sos ateinančios iš ten zimbs
Įįfi i

-------  < stropiai cenzūruojama. Bet 
L AMSTERDAM, gegužės 2 tas juk ir rodo, kad ten ne 
—Nežiūrint aštrios karės ce- ‘viskas yra ne taip gera, kaip

ur os j® yaW|ie$ žiaurumo, to norėtų vadžia.

ASIŲLYS NAUJAS

Laukiama reichstago 
posėdžių.

klausimo svarstymą iki se- frontam Su tup tečiaus ne- 
kamos savaitės. Istijų armijos štabas. Jis buk

Taip nemiela tiems po- sutinkąs generalis Sųv. Var
nams ta Airijos savy valda, stijų armijos štpbasį Jis buk

~ užreiškęs, kad šiuo tarpu A-
• PALESTINA TURSĖ LIK- nglija ir Japonija dar turin

čios penkis miliĄnus gerai iš
lavintų kareivių, kuriuos ga
lima bile valandą pasiųsti j 
frontą. Vadinasi, dar nėra 
reikalo siųst į ten .šios šalies 
armiją, kol ji nėbus pąkan- pustyta reikalingos kerosino'net paimti visą reikalą į sa-

2. — Telegrama iš Washing- karnai išlavinta sąvo namuo- traukimui įmonės. Skelbta jvo rankas. Vadinasi, anglių 
tono skelbia, jogei talkinin- se.
kų diplomatai pienuoja pa
daryti Palestiną respublika. 
Po dabartinės karės ji turė
sianti but paliuosuota iš tur
kų jungo ir sugražinta išblaš 
kytiems po platųjį pasaulį ti- lsim^ise Europos karcn. 
kriemsiems jos savinin
kams — žydams. Trumpai' 
tarus, ji turės likti respubli
ka — anglų globojama.

I Kitos žinios tečiaus sako, 
TAI- kad naujosios dar negimu

sios užydų respublikos” glo
botoja siulanties ir Franci ja.

“Tarp dviejų auklių-—vai
kas be galvos.”

TI RESPUBLIKA.

žinoma, Anglijos
ii

YVAS HINGTON, gegužės,

SVEIKINA SUV; VAI 
STIJAS.

v;..
- ----- -;-4:

- - - -- —f

——*—
WASH1NGT0NAS, gegu

žės 2. — VakaH Liverpoolyj

n

.2=4

AMSTERDAM, geg. 2

rosino kas dieną, kurį vokie- reikalus turėjo patenkinti 
čiai gabenasi Vokietijon. Tai daugiausia Anglija ir kitos 
tik pradžia. Turtingieji Ru-1 galįs. Bet kuomet Vokietija 
manijos kerosino šaltiniai [paskelbė savo submarinų ka- 
gali duot kelis syk didesnį-rę, anglių privęžimas juros 
vagonų skaičių. Taip, 1914 keliu visai nutruko. Tuo 
metais jie duodavo net 128 .tarpu iš Vokietijos toli gra- 
vagonus kerosino.

Rumunų armijoms besi- kiamos’ kiekybės anglių. Va- 
traukiant iš vakarines Ru-'ldžia tuo klausimu rimtai 
munijos buvo veik visai iš- susirupinus. Rengiamasi

žu Holandija neaplaiko rei-

Skelbta vo rankas. Vadinasi, anglių 
net, kad jų atstatymas už-'sunaudojimas Holaųdijoje 
pms mažiausia metus laiko, 'turės būti nustatytas iki tam 
įVokiečių-austrų kapitalas [tikro laipsnio. Ir tai — dar 
tečiaus atstatė jas greičiau.
Ir iščiulps Rumuniją.

DAUGIAU 'LAISVIŲ 
KARIUOMENEI.

sekamą žiemą.

nis susirinkimas. 'Susirinki
me priimta rezoliucija, svei
kinanti Suv. Valstijas del 
įsimaišymo Europos karen> 
ir dėkojanti joms “už tą ma
terialu paramą, kurią jos su- 

' teikė žmonių reikalui-nau- 
“VALGYKITE MAŽIAU !”'dai” tu0 sav L 

 į Tatai talkininkams esą ne-

Galės nešioti ir civilius 
rubus.

gegu-

PIRMOS GEGUŽĖS DE
MONSTRACIJA CHI-

- CAGOJ.
CHICAGO, gegužės 2. —- 

Vakar vakare vietiniai čekų 
socialistų skyriai surengė di
džiulę pirmos gegužės demo
nstraciją. Virš keturi tūk
stančiai susipratusių čekų

*
I Šiadien=
J Įvyks didelis darbininkų 
{ šventės—PIRMOS GE- 
I GŪŽĖS — apvaikščioji- 
+ mas Meldažio svetainė- 
| je. Kalbės dd. P. Gri 
I gaitis ir A. Antonovas 
įChicagiečiai, nepraleis

kite jo! Pradžia 7:30 v, 
vakare. Įžanga ’dykai.

REIKALAUJA SKELBT TIESA

Slėpimas nuostolių neša daugiau 
blogo nei atviras jų pripažini
mas.

LONDONAS, gegužės 2. — 
Londono laikraščiai vis labiau 
spiria Anglijos valdžią skelbti

Didieji dienraščiai — Dai-

kad slėpdama savo pirklybinio 
laivyno nuostolius valdžia daro

žmonių pasitikėjimo ji gali lan
kiu tik tuomet, kai atvirai pri
sipažins prie savo nuostolių.

MEXIKOS- PREZIDENTO.
ĮŠVENTINIMAS..

' telegrafas tečiaus praneša
begalo indomių ir sykiu sma
gių žinių iš Vokietijos. Va-

’d kar apie milionas Vokietijos 
darbininkų metę darbą ir iš- 
ėję gatvėn švęst savo šventę

£’:— pirmą dieną gegužės!
Pranešimas iš Haagos sa

lio, kad didžioji dalis amuni- Vienas įžymesniųjų Berlino j
>ijos darbininkų Reino pro- dienraščių — Berliner Tage- Sako karalius Jurgis savo apkainuojama paspirtis ir 

avinei joje nutarę mesti dar- blatt išspausdino ilgoką 
^.ybą; kad garsiosios Kruppo straipsnį, kuriame tarp kita

amunicijos dirbtuvės Esse- sakoma, kad sekamoje reich-
rte visiškai atkirstos nuo Vo- stago sesijoje, ryto, kanele- Anglijos karalius Jurgis gal 
|ietijos — delei kilusios ten ris Bethmann-Hollweg pa- dar šiandie išleis į savo “my- 
^arbininkų streiko ir kad pa- siūlys talkininkams naujas limus pavaldinius” atsišau- 
pašių dalykų dedasi ir pro- taikos sąlygas. Kokios bus kimą, raginant juos but kiek 
Irincijos miestuose. Vadina- tos sąlygos laikraštis nesą- galirpa ekonomiškais, t.y.
si, .Vokietijos darbininkai,1 ko. Berline betgi nekant- valgyti mažiau visu ketvirt- 
nežiurint neprielankių jiems riai laukiama rytojau. Ir at- daliu.
aplinkybių, vis dėlto turėjo žagareiviai ir socialistai re-| Sekamą šventadienį ta 
drąsos ir galios išpildyti sa-'ngiasi griežtai pasitikti ka- proklemacija busianti pers

iu vo uždavinį.. Paskelbė strei-'nclerio kalbą, jeigu joje jiė kaityta visose Anlijos baž- , , v. . ,. . _ .
’ ką! Ineras patenkinimo savo rei- nyčiose. <a<^ siomis dienomis Trois-

‘ Mat kuomet I . '----- —
valdžia dariusiu visa, kad tik socialistai reikalauja taikos VOKIEČIU LAIVAI

KININKAMS.

O Kitos žinios skelbia, kad kalavimams.
__ UJf»_ J •  • 1 J a • 1 _ iolm t»z

nuslopinus darbininkų pasi-^e aneksijų ir kontribucijos, 
priešinimą jai pirmą dieną, tai junkeriai visomis ketu-|

PETROGRADAS, 
žės 2. — Baigiant kareivių 
atstovų suvažiavimų genero- darbininkų iškilmingai ma
das Gurko pasakė ilgą kalbą, ršavo Chicagos miesto gat- 
|kuria jis kvietė kareivių at- vėmis išreikšdami savo soli- 

xxc4.ua gaiima d an giau d a r u m ą viso pasaulio darbi-
1 .1 k) VIY11J» ‘ •ii' j* *i • • i*i • i i i •pasidarbuoti pravedirqui gy-pinikams ir protestuodami 

veniman suvažiavimo nutą-'prieš karę.
rimų, taipjau raginti savo Demonstraciją ypatingai 
draugus kareivius ir oficie- puošė būrelis —; virš dviejų 
rius, esančius apkasuose, da- šimtų — berniukų ir mergai- 
ryti Visa, kad 'išlaikius Ru- čių, ką tvarkiai maršavo ga- 
siją nuo patrempimo po prie- jtvąmis nešini raudonas vė
so kojomis. piavas su revoliuciniais už-

Baigiant suvažiavimą, be rašais: “Reikalaujame tai- 
to, priimta rezoliucija, rei-,kos!” “Socializmas — musų 
- - ■ - - - - ' i»

Po demonstracijos minia 
Iniausios liuosybės, neišski- susirinko didžiulėn Pilsen 

LONDONAS, gegužės 2.-'riant teisės dėvėti civilius ru-'Sokol svetainėn.
Amsterdame gauta žinių, bus.-

* mylimiems pavaldiniams, tt. Rezoliuciją jau aplaikė 
_____ Washintono valdžia per

LONDONAS, geg. 2. —saW ambasadorių iš Londo
no.

EKSPLIOZIJA AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

žuvo trisdešimts moterų.
kalaujantrsuteikti kaza,rmė- išganymas! 
Įse esantiems kareiviams pil- Po demoi

) y dorfe, Vokietijoje, netoli Co- RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
logne, kilo didelė ekspliozija

Pirma iškilmė po nužudymo 
Maderos 1913 m.

MEXICO CITY, gegužes 2.—

Carranzos įšventinimas MexOtos 
prezidento, Carranzos įšventi
ni mų palydėjo Mexiko bažny
čių varpų ir kanuolių gaudesys- 
Fni pirma tokia iškilmė po nu- 

žudymui buvusiojo Mexikos pre
zidento Maderos, vas. 23, 191&

BOMBARDAVO HOLĄNDUOS 
MIESTĄ.

Sunaikinta apie šimtas namų 
trįs žmonės užmušta.

MF* KJ III J *.* < B1 (t < B« Į t, |

gegužės. Stveriasi paskuti- Nomis stoja už aneksijas ir Washington© valdžia 
nių ir žiauriausių įmonių, karės atlyginimą.
Nieko tečiaus negelbėjo. Da
rbininkai metę darbą.
į Dar kitos žinios sako, kad 
vakarykštė diena Vokietijo
je buvus palyginamai rami. 
“Jokių streikų, demonstraci
jų ir sumišimo nei būti ne
įgavo”—sako Berlino prane
šimas. Ta pati žinia, beje, sa
iko, kad atsiekimui šito ne
maža pasidarbavo ir dešinie-

Ten dar 
'daugiau žmonių prisirinko 
pasiklausyti kalbėtojų aiški
nimo apie reikšmę didžiosios 
viso pasaulio darbininkų šve
ntės.

H A AG A, gegužės 2 — Iš Am
sterdamo pranešama, kad perei
tos nedėlios naktį nežinomas or
laivis bombardavo Holandijoj 
mfesteij Zierikzee. ^Numesta 
daug bombų, kurios sunaikino 
apie šimtą namų ir užmušo tris 
civilius gyventojus. Miestelyje 
kilo didžiausia panika. Pačiam

ATBALSIAI.TAL-
amunicijos dirbtuvėje. Eks- 
pliozijoj žuvo trisdešimts 

nave. moterų darbininkių. Eks- 
pliozijos priežastis ir pada
rytieji ja nuostoliai nepa
duodama.

Baltijos jurų laivyno jurei- 
f viai nužudė apie keturis 

šimtus oficierių.
pave-, 

dė talkininkams du už
griebtu vokiečių laivu. 
WASHINGTONAS, gegu

lės 2. — Vakar Suvienytųjų 
Bėgiu vienos savaitės Nor-.Valstijų valdžia pavedė tal- 

vegija neteko 36,000 tonų kininkų žiniai du užgriebtu 
intalpos pirklybinio laivy- Hamburg-American linijos 
no. laivu — Partonia ■ įg. Clara

-------  Menning. Vienas jų bus pa- 
LONDONAS, gegužės 2.—siųsta į Franciją, kitas — į 

Iš Norvegijos sostinės Chri- Italiją. Jie tarnaus maisto 
stianijos pranešama, kad ir kitų karės -reikmenų per- Londonas praneša, kad šio- 

Ipereitą savaitę vokiečių sub-vežimui. mis dienomis vokiečių sub-
' ' marina paskandino didelį A-peniną.

gegu- ustralijos transportą Bal-'sų oficierių- sąrašą. Nuo 
Pusiau oficialis pra- lart, vežusį kareivius iš Au-,kovo 16 iki 18 tęsėsi atkak-

PASKANDINO 23 LAIVUS

PASKANDINODIDELĮ 
AUSTRALIJOS TARNS- 

PORTĄ.

Kareiviai išgelbėta.

LONDONAS, gegužės 2

SAN FRANCISCO, gegu
žės 2. — Atvykęs į čia vie
nas Helsingforso pramoni
ninkas, laivų statytojas, tarp 
kjta papasakojo ir apie Ru
sijos revoliuciją, ypačiai su
kilimą Baltijos laivyne. Pra
monininkas sako, kad laike 
revoliucijos jūreiviai csą nu
žudę apie 400 oficierių, jų 
tarpe ir patį admirolą Na- 

Jureiviai turėję vi-

NEBŪKITE SKEBAIS!
Gegužės 1 d., 8 vai. ryto, 

sustreikavo Hygienic ice Co. 
(65 State st.) darbininkai, 
reikalaudami pakėlimo mo
desties 2 su puse c. valandoj, 
ir kad šventų dienų darbas 
but skaitomas už pusantros 
dienos darbą.

Lietuviai, nebūkite sko
bais, neikite ten dirbti, knr 
nenori išpildyti darbininkų 
reikalavima. b'r,. Augaitis.

kml sis užpuolimas 
ui. NežL 
laikiniu- 

pasideko- 
sumatyti 

Istybių

ivo padai y 
a lik kas j 
ii ar vok i c 
id tamsai 
ikiai karia 
’latvis ptik

u pine p j u vai
lause.

i Vokietijos socialistai su marinos pasiuntę jurų dug- 
Jcheidemannu pryšakyj. Jie' an dar dvidešimts tris No- 
ai labiausia priešinęsi, radi- rvegijos pirklybinius laivus žės 2. — 
salų pastangoms iššaukti — vjs0 36;qoq tonų intalpos. nešimas iš Petrogrado sako, tralijos Anglijon. Kareiviai lųs mūšiai Helsingforso gat- 
treiką ir sumišimus. Ir lai- jeį tajp eįs jr toliau — Nor- kad Rusija greitu laiku pra- tečiaus išgelbėta torpedų vėse. Jūreiviai čia atakavę 
Mii HPrti i »■» 4- c ly r. 1 U i n TJ ZA I ... • • • 1 — • 1 • .1 • 1 _ 1 • ____ - 1   2* ♦! • . A * • . 1 1 • • • I _ • .. . .Y _ . • 1 1

ANGLAI SULAIKYTI.
PETROGRADAS,

LONDONAS, gegužės 2.

I ^minėjimui darbiniu 
ką šventes ŠIANDIE— 
Shemaičio svetainėje 
1750 So. Union avė. rcn

». Taip bent skelbia Be-1
i pranešimas.
jtos žinios tečiaus skel- 

" ;šingą. Jos sako, kad 
tą dieną gegu- 
socialistai (jų

vegijai gręsia pavojus nete- dėsianti didelį užpuolamąjį naikintojais ir kanuoliniais oficierius, užsibarikadavu- 
kti savo pirklybinio laivyno, judėjimą prieš ' vokiečius.'anglų laivais. sius savo namuose. Aplen-
------------------- ----------------- Smarki kanonada eina Ry-1 Ballart turėjo 11,120 tonų kę tik jaunesniuosius ir tuos, 

------- -gos-Dvinsko fronte. Ypač intalpos. Buvo palyignamai -kų nebuvo pasižymėję “did- 
SKAITYK IR PLATINK ties Kalnciemau ji darosi ne- ir geras ir naujas laivas. vyriškais” darbais — dau- 

“Naujienas” paprastai atkakli. _L—± ’ žant jūreiviams žandus.

pulkai pagalios sulaikyti. Va 
karykščiame Londono praneši 
em skaitome: “Mes padarėme 
pasekmingą užpuolimą į šiau 
rę nuo Ypi'est. Musų rankosna 
čia pateko keli karės belaisviai. 
Visur kitur nieko ypatingo.*’

Kalbės dd. T. Dundulis 
ir J. Gubavičius. Pra
džia 7:30 va], vakare.
įžanga dykai. Nepamir
škite! T ’<1
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Chicago, Ill

Iš Kariško Dieninio
Pergyvenimai Lietuvoj 
antru karės pusmečiu.

Godžiai perskaitę poros me 
šių kariškas telegramas atsa
ini svarstėme iu teisingumą.
Pirmiausia mums,

TOLYN Iš PRAGARO.

Palaidoję žuvusius nelaimės 
draugus, tarėmės šalin ties iš to 
pragaro, kuriame kankinamės

ii ten, į kur tapo išguita didžiu
ma Lietuvos gyventojų ačiū Ru
sijos armijų vadams, kurie l>ėg-

vo kareiviams ir valniems gy
ventojams deginti, naikinti visą 
Lietuvos gyventojų turtą, o pa
čius gyventojus varytie gi him on 
Rusijos.

nuožmiausių šios bepročiais ve
damos kares apsireiškimų.

voje jau ne vieno žmogaus ne
buvo tikrai sveiko fiziškai, bet

I)a visiems norėjos pamatyti 
savuosius ištrėmime, ar kito
se Šalyse gyvenančius. Mums 
norėjosi pranerti pasauliui, ką 
mes pergyvenome tame praga
re, kurį sukorė niekšiški šio pa
saulio valdonai. Mums norėjosi 
išlikti gj'vais, idant mačius, prie 
kokio progreso eis pasaulis pa
sibaigus šiam masiniam nekal
tų žmonių žudymui.

Mums, kurių gyvenamosios

nuodėgulių ir pelenynus, o lau
kai į kapinynus, norėjosi dagy- 

* venti tą valandą, kuomet Tei-

kaklų ir padarys paskutinį pa
aukštinimą tiems budeliams, a-

inams tapo pralietos jūrės ne
kalto žmonių kraujo.

Nors kas valanda ir minutė 
mums vaizdinosi mirties šmėk-

,Vieni kitus vesdami ir nešdami 
lotinom es nuo žmonių skerdy
nių arenos, nuo žmonių mūšio 
lauko — nuo pragaro.

Mes nežinojome kas dvdasi 
pasaulyje, bet manėme, kad pa
saulis žino kas dedasi su mu
mis — kares lauko gyventojais. 
Apsirikome.

Kuomet ant tiek prasišalino-

t imis mus, nors apsipratusius, 
baugino raudonas, tarsi kruvi-

čių paskutinių triobėsių bei pa
rako durnų; kuomet tik kariškų 
projektorių šviesos, o po to iš

• aeroplanų bombos mus priver-

rčs 10 rusų armijos krasos ga-

paskelbia vyriausia visos armi-

me būryj karės lauko gyvento-
Neišpąsakytai atidžiai žmonės 

išklausydavo kiekvieną “tele
gramą”, t. y. tokios pat kariškos 
žinios kokios skelbiamos pasau
lio laikraščiuose. (Bet jokių 
laikraščių karės lauke neturėjo
me apart lapelių, kuriuos sėjo 
vokiečių aviatoriai arba dalino 
Rusijos oficieriai).

Žmonės, kurie nesuprasdavo 
telegramos, maldaudavo k i (o, 
kad paaiškintų, kas ten rašoma.

Ketverge L.S.S. 234-toji 
kuopa apvaikščios

Columbia svetainėje — 
kampas 48 ir Paulina 
gatvių. Kalbės dd. P. 
Grigaitis ir A. Montvi
das. Bus ir šiaip pamar- 
ginimų. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. įžanga dvkai.

IŠRADĖJAI IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti 
DYKAI. Rašykite lietuviškai, bent j katrą musų ofisą 
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO)

Kili KIEKVIENAM. 
p.ikniinŲ n VEDfiJO 
lom< i; < ■!_> ■ ;i m i nuojajn

nėms, puolė akysna los sumos 
pinigų paskirtų nukentėjusioms 
imo kares, maisto produktai ir 
drabužiai tam tikslui.

Ten jų buvo liek daug skel
biama, dalinamais ir išdalytais, 
o mes, gyvenantieji karės lieps
noje nė matyti nematėme ne 
tik tos pašalpos, bet nė tų “gar
bingų ypatų”, kurių surašai puo
šė telegramas, kad jie “lanko

Pilnas revoliucijos laimėji
mas.—Naujoji tvarka. — 
Ardantįs elementai.—San 
tykiai tarp laikinosios val
džios ir darbininkų ir ka
reivių atstovų tarybos. — 
Tikrieji Rusijos revoliuci
jos įvykintojai ir naujo
sios tvarkos sergėtojai.

ino- 
ma, negalima sakyt, kad pa
vojus del jo anarchistiškos 
propagandos būtų visai išny-

yra^maždaug tokie, kokie y- 
ra tarp Anglijos kabineto ir 
parlamenlto, kur parlamen
tas kontroliuoja kabineto 
veikimą. O
Taryba sergsti demokratija

Kartais atstovų tarybos

Fanuos! barnios!

jų reikalus.” .
Antra, mus nustebino skelbia

mas skaičius užmuštų ir nelais-

60 d. tokiais paskelbta, kad ne 
tik kad but išklota visa Vokie-

visi valui žmones, o paskelbtas 
paimamų belaisvių skaičius ne
būt sutiljjęs nė “garbingame” Si-

“Paliktos bėgančių sumišime 
priešų armotos, kulkasvaidziai

atimtos nuo franeuzų kanuoles 
1812 m.), bet nė kitose “šven
tose” vietose, kur tik buvo “loti
noje miesto” (kur senovėje prie
šinusiems carams ar dvasiškijai

mažėjęs. Didelės įtekmės į 
didžiąsias revoliucines jie- 
gas jis, nei jo kr&štutinioji 
partija, negali padaryti. O spaudimas į laikinąją vald- 
apie kontr-revoliuciją iš de
šinės, iš reakcionierių pusės, 
negali but nei kalbos. Jeigu 
kas apie tuos tariamuosius 
pavojus kalba, tai paprastai 
tik patįs kraštutiniaujieji e- 
lementai iš dešinės ir kairės 
tikslu gązdinti darbininkus 
ir armiją.
Senoji tvarka dingo amžinai

Senoji tvarka žlugus am
žinai. Nė viena pasaulyj di
nastija nežlugo taip baisiai 
visų žmonių paniekinta, taip 
baisiai visų žmonių neken
čiama, kaip kad Rusijos Ro
manovų. Dabar visa šalis 
žino, kaip baisiai pragaišti
nga buvo senoji tvarka ir 
kaip begėdiškai, kaip nesvie 
tiskai biauriai šeimininkavo 
carizmas su visa savo prieš 
nieką neatsakoma biurokra
tija. Dabar ta Rusija ste
bisi ir pati savęs klausia, 
kaip ji galėjo taip ilg^i pa
kęsti tokius savo valdonus! 

f Tveriamoji revoliucija 
šiandie apsireiškia plačiose 
kareivių, darbininkų, kai
miečių, įvairių profesionalų 
ir inteligentijos jiegomis į- 
steigtose organizacijose. 
Kiekvienoj aronijoj kiekvie
nas regimentak'i’eprezentuo- 
jamas atstovų tarybos. Kie
kvienas miestas, didesnis ar 
mažesnis, reprezentuojamas ( 
darbininkų ir kareivių atsto1 
vų tarybos.

Kaimiečių organizacija . 
daro didelį progresą. Petro
grade, darbininkų ir karei
vių atstovų taryba, del įo, 
kad ji lošė svarbiausią rolę 
revoliucijoj ir vadovauja vi
su revoliucijos judėjimu, pa
tapo dabar kūnas ir dvasia 1-----  -------- --------- ---------
Visos Rusijos revoliucinės politiką karės ir taikos 
jiegos. Ta darbininkų ir simu. Del politinės galios 
kareivių atsotvų taryba iš- varžybų nėra, bet eina kova 
tikrųjų yra nacionalis Rusi- prieš visokius vienos klesos 
jos revoliucinis parlamentas, autokratinius pasikėsini-

Pirmutinės žinios, kaip mus. xUž tai, kad Romanovų 
jos buvo paduotos užsienių dinastija tapo pašalinta ir 
spaudoj, darė tokį įspūdį, šalis gavo laisvę, rusų tauta 
buk revoliuciją įvykino Du- gali dėkoti tik darbininkų 
ma ir liberalai. Tokiu būdų!ir kareivių .atstovų tarybai: 
atrodė, tartum darbininkų ir'savo sumanumu, savo suge

bėjimu jie išgelbėjo Rusiją. 
Nei vienas socialis klausi
mas rimtai dar negrūmoja 
santykiams tarp valdžios ir 
demokratijos. Kas negali
ma dabar sutvarkyti, abiem 
pusėm susitaikant, atideda
ma išrišti' visuotinam įstei
giamajam seimui.
r...Ui“' >1 m .... if . .. ■

Lietuviai apsirūpinkite farmomis, bet pirkdami 
privalote gerai apsižiūrėti, kur yra žemė geriausia 
ir derlingiausia, iš kurios galėtumėt savo.ateit į už
tikrinti; “ ■.

Mes turime didelius plotus žemes Wisconsino valstijoj, pei žiū
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo geria- 
šia ir derlingiausia žeme del ukininkystės.

Clark County, Wisconsino valstijoje yra vienas iŠ geriausių ir 
derlingiausių plotų ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
šioje apielinkčje; jau daugelis lietuviu yra nusipirkę ir laimingai 
gyvena. Turime tuksiančiuš akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farmų. Norintis pirkti farmą atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, lai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokesti agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.

žią gali but pastarajai ne
malonus ; gali liberaluose su
kelti nepasitenkinimo. Taip 
gali būti. Betgi darbininkų 
ir kareivių atstovų taryba 
neturi tikslu uzurpuoti (pa
veržti į savo rankas) pildo
mosios galios. Visi nusisku
ndimai del tokios neva dvily
pės valdžios yra ne kas dau
giau kaip tik konservatyvų- 
jų liberalų priekabės: jie 
mat nori, kad valdžia turė
tų pilną galią veikti sulig 
savo sprendimu ir nebūtų 
niekieno kontroliuojama.

Atstovų taryba, nesisavin- 
dama sau pildomosios jiegos, 
stovi ant sargybos darbo 
žmonių ir revoliucinės de
mokratijos interesų. Ji, kai 
kokia tvirtovė, sergsti, kad 
laikinoji valdžia neuzurpuo
tų sau valdžios ir nepavarto
tų jos buržuazijos ir viduri
niosios liberalų klesos intere
sams.

Taigi dvilypės valdžios 
Rusijoj nėra. Jeigu tokia 
butų, tai butų neišvengiami 
šalyj neramumai, suirutės ir 
kraujo praliejimai. O to nė
ra.
i

Viltįs ir toliąu išvengti 
suiručių. į

• Atstovų tarybos ir besi- 
spiečiančios apie ją revoliu
cinės demokratijos santykiai 
su laikinąja valdžia tokie, 
kad yra geriausios vilties, 

ja jog ligi sušaukimo konstitu- 
antos (įsteigiamojo seimo) 
neįvyks jokių krizių nei per
mainų dabartiniam ministe
rijos sąstate. Rusijos lais
vės likimas priklauso nuo to, 
kaip aiškiai ir kaip nuošir
džiai valdžia nustatys savo

Chicagos Daily News iš
spausdino ilgą ir labai įdo
mią savo korespondento Pe
trograde kablegramą, datuo
tą bal. 30. Korespondentas 
M. Farbman rašo:

Naujoji Rusija daro nepa
prastą įspūdį. Revoliucija, 
be abejo toli gražu dar ne
pabaigta, bet kad ji laimėjo 
pilniausią pergalę, apie tai 
niekas dabar nebeabejoja. Ir 
naujoji valdžia yra tvirtai į- 
sisteigus.

Visuomeniniame Rusijos 
gyvenime, uprantamaš da
lykas, neramių elementų yra 
ir dabar. Tiek dešinėj tiek 
kairėj yra demagogų ir kur
stytojų, betgi apskritai i- 
mant visame Rusijos gyve
nime apsireiškia gilus revo
liucinis entuziazmas, ribojąs 
beveik su religiniu entuziaz
mu.

Tiesiama tvirti pamatai.
Rusų visuomenė yra gi

liausiai įsitikinus, kad per
galė laimėta, ir laimėta ant 
visados. Ir ištiesų, dagi tie, 
kur gerai pažįsta rusų liau
dį, nesitikėjo, kad ji apreik
štų tokį savo politinį subren
dimą, tokį sveiką sprendimą 

............ (apie dalykus. O tai duoda 
paverstos į garantijos, kad rusų naujo- 

vietą Lietu- ji valstybė tiesiasi 
visokių ryšių pamatus savo laimėtai lais- 
lybemis buvo j

Mal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klišai

A«n*rlc** {kKootf 
oi Lfttųntagts 

♦ 
AaNrkitiM* 

MiBryMi

Tokiomis pat, trisprindinėmis 
idėmis skelbiama: “rusai veja

turkus.

paskelbtą kad nuvijo, sakysim 
laike pusės metų, but mažiau
sia jau bent tris karius juos ap
viją apie visą griešną žemelę.

Kemianties “oficiališkais ka
riautojų pranešimais” reikia 
manyti, kad “ramus” pasaulio 
gyventojai negal sau nė įsivaiz
dinti kariško gyvenimo lokiu,

Nusikamavę, tapę tarsi gy
vais nabašninkais, 
kariškos arenos

žiauriomis

tvirtus

į Tie atžagareivės spaudos 
i likučiai, kaip kad ir kurie- 
|nekurie užsienių laikraščių 

Išblaškytos šeimynos, visiš- korespondentai paprastai 
kai netekusios turto nė duonos daugiau duoda svarbos sau- 
kųsnio; pasaulio budeliais pa- jalės demagogų agitacijai ne 
verstos į elgetas, kovojančias su kaip tai visuotinai revoliuci- 

veržiančio- nei demokratijai. Ištikrųjų 
gi tie kraštutinieji elementai 
yra visai nežymus, ir tos di
džiosios demokratinės ma
sės savo pastebėtinu sugebė
jimu sveikai apie dalykus 
spręsti laiko juos pilnoj kon
trolėj.
Lenino žvaigžde leidžiasi.
Lenino sugrįžimu iš užsie-^ 

nių buvo visos partijos užin- 
teresuotos. Kai kas jo su
grįžimo laukė, daugelis gi 
'buvo susirūpinę. Leninas 
mat ne tiktai vienas žymiau
siųjų revoliucinių veikėjų ir 
agitatorių, bet taipjau ir di
džiausias demagogas. Dėl
to laukta jo ir bijotasi, kokį 
dabar jis, sugrįžęs, paims" 
veikimo kursą.

Savo programą jis jau pa
skelbė. Jo pienas toks: nu
versti laikinąją valdžią, pa
skelbti proletariato diktatū
rą, įsteigti ją, jeigu reikalas, 
spėkos pagalba ir tęsti toliau 
dabartinę karę taip, kad su
kėlus socialę revoliuciją vi
soj Europoj...

Ir tas būrelis, kuriame 
teko būti, nutarė “bėgti.”

man ’
Be-1

k a rč i < > m i s a ša ro n lis, 
mis smilkinius ir plėšiančiomis

nų nariai j ieškojo sau draugų- 
už tarėjų.

pagclbos ranka? Gal tų nelai
mingųjų visi neapkenčia? Gal 
broliškos prieglaudos jiems

saulio valdonų pasiutimui?
Aplinkybės gyvenimo karės

gyvenamos žmonių sielomis ne
vienodai. Tūli žmones tokiuose

likti.
Kariškais valdonais dalis Lie-

lejimuosna sukimšta, dalis išžu
dyta.

abaiga antro pusmečio).

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

BORKEBHRBERSCHOOL
612 W. Madison St, Chicago, Ill.

pradėjo savo veikimą, savo 
įtekmę jis tuojau pradėjo 
žudyti. Tie dvylika metų, 
prabėgusių nuo 1905 revoliu
cijos, Lenino, matyt, nė kiek 
neatmainė; bet pati Rusija

klau

DYKAI
*•**.-«*» KLIBOS t

KOMMFONDINCIJINJH HbTXniR— «*» Bawtetl
ANGLIŠKAI labai greitai »*vr> ji lekcijų
ypač hm t Įkalto. Ai* kur*** yra labai paranMiM kIdrrlaMM, 
kuria norį prastai lArnokil Anjjlų kallxn*, Ltd neturi proftw 
bylia* į mokyki* ypalUkaL G*r**ni*m i>era i tikri n haul, Rta»- 
člama graliai iHuntnxot*. »t> pnaili. inįjntj KATALOGA
DYKAL Halyk laiik* tuojau* ; indėli dvi mark* priahmttattS 
KATALOGO.
KLKHŲ HKYH1DH. kuri* pribūti J MMk-
kykl* ypatiihai, turim* di«sdn«a ir vab arine* bJmaa, MetdWfr- 
m* daupiasr valandų repu kito* mobybhr*. Kiaaoea 
m« atakirą kur»<, autainyt* mu»ų pačių d*l pradtiaasMkaBll 
graliam ilmokinirnui Anytų kalte.*, Daugiau auprautatttiMM 
turim* GRAMMAR ir JOGU KCBOOJA akyrlua, 

Viabaa aiihtoaia* LWtwiikal
Dvi mokykloa; 7»> W. Hl,, b H4I W. 47tb Bt.

Lailku* *dr**uoklt: Hrhvo) J741 W««t 47tl» St-, Cbleac*, 4tk

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Bernų Ir Stoginio PoplerM 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 303© S. Halsted St., ' Chicago, lit

, < Lietuvių Legenda.
Labai indomua pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

kareivių atstovų taryba tai 
tik menka žmonių kuopa, 
norinti' paveržti į savo ran
kas galios. Ištikrųjų gi re
voliuciją įvykino darbinin
kai, prie kurių prisidėjo ka
riuomenė, o paskui jau parė
mė Duma. . c

šmėkla, kurios nėra
Pristatymas ne tikroj švie 

so j tų ji'egų, kurios įvykino 
revoliuciją ir buvo priežasti
mi klaidinto manymo užsie
niuose, buk Rusijoj einan
čios varžybos tarp laikino
sios valdžios ir darbininkų ir 
kareivių atstovų tarybos, ir

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

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

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

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

1840 So. Halsted Sto Chicago, Ill.

rujų gi taip niekados nebu
vo ir nėra. Šitą neva dviejų 
besivaržančių tarp savęs vy
riausybių šmėklą prasimanė 
tūli elementai, rusų ir užsie
nių spauda kuriems rupi va
nduo drumsti. Santykiai 
tarp laikinosios valdžios ir 
darbininkų atstovų tarybos

Phone Canal 1256. 
ŠOKIŲ MOKYKLA

Gėo. M. Chcrnancko
SveL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 18- 
los gal v., Chicago j.

Ateik j vienintelę 
šok iii Mokyki i). Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da ;angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpa laiką 

Šokiai atsibuna kas panedclj ir lo t 
vergą jpradžia 7:15 vai. vakare.

Mokytojas L K. BUDELIS, 
ir pagelbininkai.

Gyvenimo viela: 1037 So. Ta 
avė., Chicago, III.

Moralybes Išsivysimas

DEN TĮSTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

danty. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą uz 
mažą kaina.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti 
lybės išsivystymu.

Knygelę parašė L. Krzywicki.
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių.

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

Sulietuvino 
Kaina 25c.

RsP



Amerikos
DETROIT, MICH

no

CLINTON, INI)

CLINTON, IND sidėt visi rašomi daiktai

DETROIT, MICH

GRAND RAPIDS, MICH

PITTSBURG Krautuve atdara kiekvieną vakarą

Progresyvė Lietuvių

APTIEKA

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?

tfr>kai««0 akinius, eotUfe
Chicago, Illinois

Prakalbos LMPS. 17 k p. ir 
Vietos progresistų veikimas

KERENSKIS ATLANKĖ 
BALTIJOS LAIVYNĄ.

Siame 
ginusia 
žmonių.

LSS. XI rajono konferencija 
^pramogos 22 d. balandžio.

gailisi davę jam iškilmių 
gą priėmimą.

NUPEIKIA LENINĄ 
Baltijos laivyno kareiviai

Plieninė lova 2 colių sto
rumo, balta, auksuota arba 
juodai marga, sykiu su geru 
medžvilnių matrasu ir sprin- 
gsais, už

sais a 
lošėjų 
noj

Visiška Lygybė, Privatiška
— vėjo gaudytojai, Praktiš-

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161

Prof.

vas, kurios skelbia

Miesto Ofisas:
127 DEARBOSM SI 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

patirti 
laivyno 

apie Tgau-
Sugrį-

Du Broliu” scenoje

dalyvavusiems loši-
* \

irbos ir pa dėkos
, kad drauges ir

Balandžio 21 d 
perstatė scenoje 
Lošimas pavyko

TEISINGIAUSIA I« GERIAUSIA 
. LIETUVIfiKA

Pirm, kol pirksi.Pečių 
pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais 
kept ir virt be jokio per- 
njainymo dalių, stikli
nės durįs arba baltos, vi
durius gvarantuojame 
nuo išdegimo ant 5 me
tų, nes jis padarytas iš 
geriausio špižo, parsi
duoda nuo

Namų Ofisas:
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

visiems 
me pridera pių 
žodis. Geisi in 
draugai ir lobaus darbuotųsi su 
tokia-pat energija.

Kuopai liko apie $20.00 poli 
ž. Gaspadorius

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

ČERIAtJŠIA šCklŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDĖJ

kunigų ir 
kad kis jaunuo- 
Lietuvoje*. Mat

jono konferencija. Rajonas 
po atgaivintas ir delegatai 
šiaip draugai smuikavo tam t 
lui $8.40.

Tos dienos

patarė visiems darbinin
kams lapli socialistais, nes lik 
susiorganizavus į socialistų par
tija darbininkai apsigintu nuo

-Paskutinėmis dienomis 
justicijos ministeris Kerens- 
kis atlankė Baltijos laivyną, 
Finų užlajoj, tikslu 
apie jo stovį, s 
kareivių, o taip 
nių gyventojų ūpą 
-žes dabar atgal Petrogradan 
jis sako, kad radęs dalykus 
geriausiame padėjime.

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

dokumentus ir popieras.

gany medžio, su vienu

Aido” choras 
‘Du Broliu.” 
ma gerai vi- 

Nors duuguma 
pirma karta sce- 

bel savo roles atliko neblo-

namo naudai. Linksma, 
tūlos draugijos tam pritaria

LDLI}. 52 kp. rengiasi

PETROGRADAS, bal. 29. 
—Rusų Baltijos laivyno ka
reiviai paskelbė visuose ru
sų laikraščiuose formalę re
zoliuciją, kuria jie gailisi 
davę iškilmingą priėmimą 
kraštutiniam socialistų agi
tatoriui, N. Leninui, kada jis 
sugrįžo iš Šveicarijos Petro
gradan. Rezoliucijoj sako
ma:

“Jeigu mes butume žinoję, 
kad Leninas sugrįžo Rusijon 
kaizerio pritarimu, mes bu
tume greičiau paprašę jį grį
žti atgal iš kur parvažiavęs, 
o ne iškilmių jam kėlę.”

Leninas, kaip laikraščiai 
skelbė, buvo surengęs de
monstraciją prieš Amerikos 
ambasadą Petrograde.

LSS. 116 kp. šaukiasi prie 
vietos progresyvių draugi ji 
prašydama, kad bendromis spė

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų genimų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per express.
A. K AR T AN A S, 

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halsted St. Chicago, Ill 

Tel. Drover 8448.

!?u(ai«au receptas' mu dldčlauMlm ntyda 
nežiūrint, ar ti® receptai Lietuvon a> 
Amerikos dnktarq, Tai vienatini lie 

tuvižka aptieks Boston* Ir Maaviieha 
sett# valstijoj. Gyduolių galit gaut ko 
kimi tik pasaulyj yra vartojamos. Ga 
lit reikalaut per laijkuv, 0 ai prisig- 
bIu per expresq.

K. SSidl&uslcis
Aptiekorlua Ir navininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

Prirackg
nuoja ir patarimu* duoda lykal.
78S-3S UUwaake* Ava., arti Cbicaa* Avtf. tMT 
lubos. VALANDOS* Nuo • ilryU iki ygao 
rui, M«<Mllomis nuo t .iiryto Dd j h SMfi

MAINAU
valstijose.
daugelį labai ger 
1
parduodu visokias nuosavybes 
visur. Norinti pirkti, parduoti 
ar mainyti rašykite ar ateikite:

JlIAAlinfte Subatornis ir Ncdol.: . ILbAUlIAd 3151 S. Halsted St.

> revoliucijų.
Kalbėtojas aiškiai išdėstęs, 
ip daug n audios atnešė dabar- 
ič revoliucija darbininkams, 
ietė remti revoliucionierių

$55.00
ir augščiaus.

W. KASPAR 
pčezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prczidentas

WILLIAM OETTINC 
prez. Getting Bros

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

J. KLOWAS,
Tel. Canal 7270

Prof.
šokiai atsibuna kas pancdčlį ir 

pelnyčių, 7:45 v^i. vakare.
Mes apsiinian/es išmokinti šokti į 

trumpų laikų. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

1843 So. Halsted St., Chicago., 
prieš “Naujienų” Redakcijų 

Burnsidej utarninkais ir ketvęrgais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd St.

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

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

DR. M. HERZMAN
8 Š K U S 0 J O S

Gerai lietuviams žinomas per 1G me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labar atori ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St. '

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

VALANDOS: 8- 9 ryto, tiktai.

JOBS

los “Nihilistus.”
Iš viso ko matyt, kad vietos 

draugai neatsilieka nuo progre
so: remia Rusijos revoliucijų, 
remia LSS. namo fondų, remia 
streikierhis.

Garbė detroitiėtėms ir detroi- 
tiečiams. . Vaikinas.

Tarpuose buvo deklamacijų.
Ant užbaigos kalbėjo drg. W. 

Vasis iš Muskegan, Mieli., temoj 
“Pairijotų demonstracijos.’ •

Reikia tarti padėkos žodį 
dr-gui S. .Jonaičiui, kurio rū
pesčiu atvaizdinta Rusijos caro 
nuvertimas ir jo dabartinis gy
venimas.

Visos to vakaro jplaul 
XI rajono naudai.

Melstų Tamošėlis

Kaipo pasekme Kares mi- 
nisterio Gučkovo atsilanky
mo pietų-vakariniame fron
te, dvidešimts trįs generolai 
tapo pašalinti, o jų vieton 
pastatyti kiti.

Amunicijos fabrikų darbi
ninkai, kurie senosios caro 
valdžios buvo pasiųsti fron- 
tan už dalyvavimą streikuo
se, dabar tapo paleisti.

Finansų ministerija pasi
kvietė Maksimą'Gorkį, Leo-

ors čia nedaug lietuvių, be 
e nesusipratėlių tad už 
Pa v. du tamsunėliai, su 
kad tūla por 

, nubėgo pas 
primelavo jam 
lis yra vedęs 
tiedu melagiai nenorėjo, kad to 
ji mergina už to vyro tekėtų. 
Bet patyrus, kad tiedu tamsunė- 
liai meluoja, jauna pora priėmė 
šliubą bal. 28 d.

Gėda 
kurie bando griauti žmonių lai 
mę. ž. Gaspadorius

■F Bal. 22 d. čia kalbėjo dr gė & j ft
■ Dundu 1ienė iš Chicagos, temoje 

“Moterų ateitis.”
Detroitiečiai da pirmų kartų 

išgirdo moterį-kalbėtojų, kalbė
jusią net pusantros valandos. 
Prakalba buvo gana turininga ir 
publikai patiko.

Pertraukoje dainavo LSS. 
1|6 kp. vyrų choras, ir puikiai 
pacBeklamavę mažos mergaitės.

Vėliaus p-ni Dundulienė per
skaitė LMPSA. konstitucijų ir 
nurodydama, kad tik socializ
mas'''išganys darbininkus, ragi- 
no drauges rašyties prie LMPS., 
• • • • • • kuris veikia vaduodamasis soci- 

p aližmo principais.
Kuomet buvo dainuojama K 

g marsalietė — publika sustojo.
Tai da pirmas toks gražus atsi
tikimas Detroite. Geistina, kad 
visuomet publika gerbdama 

H marsalietę sustotų.

□kubas ----- J. Kurpeikis; u 
A.iBitaulienė; Jonas — J 

raitis; Jokubukas - - J. Pa vi 
liukas; Onutė — O. Sadaus 
lė; Maryte D. Pavilionio 
Šaltįsius — F. Patašius.

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

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

»« D rvto iki 1 po piet.

Bal. 22
gė prakalbas paminėjimui Ru
sijos revoliucijos.

Kalbėjo P. Grigaitis. Pirmu 
atveju apie Francuzų revoliucijų 
ir Rusų revoliucijų 1905 m., o 
taimri ir anie dabartine Rusi-

Kulis Furniture House
3224-3226 S. Halsted Street, Chicago, Ill

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

Kaina 50c.Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

įaugtoje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing Houęe) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR ST/VTE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves.

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

.J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
Wilce Co. prez. Atl»s 

(Brewing Cr

čionai eina gerai
Sunkiai dirbdami už 
$3 ir iki $10 į dienų 

mdasi daugiausia automo 
fabriku

WALENTY SZYMANSKI
- pirklys

H. E. OTTE 
vice-prez. Nat. City Bank

GEO. C. WfLCE 
s Co. vice-prez. T,

JOZEE SIKYTA

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Buvo perstatytas juokas — 
“Nuvertimas Rusijos caro nuo 
sosto.”

Paskui kalbėjo J. K. Danta iš 
Detroit, Mich., temoj “Ar ištie- 
sų Europos talkininkai kariau
ja del laisvės”?

Buvo ir pasikalbėjimas “ Mai
klo su tėvu.” Sulošė F. Balnis

mieste gyvena
nkų, negu kitų tautų
Lietuvių taipgi yra 

daug. Randasi. nemažai susi
pratusių ir susiorganizavę į pa
žangias-draugijas gražiai dar
buojasi.

Darbai
Žmones

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai =^==^z==z==^__ ......... :.■

| Mes Išrčdysini Jūsų 4 Kambarius
A

I Rakandais už $35 likusius ant lengvų išmokėjimų 
y Nejieškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mus. Mes tu- 
| rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų 4Tce Baksų”.
Ž Prisiunčiam ta vorą į visas dalis miesto.

iro atsibuvo 
I kp. choras 

šudpinavo porą dainų, vadovau
jant drg. A. Karveliui. Drg. J. 
Krakaitis iš Detroito pasakė pui
kią prakalbą — “Aukos kares 
Dievui.” *

Mažų vaikučių mišrus choras 
po vadovyste p-lės M. Blusiutes 
sudainavo tris dainas.

Publikų užžavėjo tų mažučių 
balseliai. Verti pagyrimo tėvai, 
kad leidžiaTei pratina prie dai- 
Les. Padėkos žodis priguli p-lei 
M. Blusiutei, už jos vadovavi
mų tame.

Tolinus drg. \V. Juškaitis pui
kiai sulošė monologų “Lietu
vos ponaitis.”

Kas Išganys Liaudį
" Knyga padalinta j skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.

Medinė vaikam lova, labai 
dailiai išrodo, balta arba mė
lyna, viena pusė nusileidžia 
žemyn, kiekvienas ^pamatęs 
jos norės, parsiduoda po

$5.35
Geriąusias paintas .— po $1.35 gal

Namus, Lo
tus Ir Far- 
mas visose 

Turiu išmainymui 
u Namą Ir Far- 

mų su gyvuliais ir be. Taipgi Ir

Norinti pirkti, parduoti

1‘c'- j :
■ 4,’**> • TV v
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NAUJIENOS
įThe Lithmmm Dsinly
[ Firmų Lietuviu Dienraitis Amarikojo 
SLatdžia NAUJIENŲ BENDRO VE inc. 
k ® Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomo ji kaina:
CMcagoje — per išnešiotojus 12 

fBnty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Odcagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metu ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ,
Kanadoje, metams
JEuropoje, metams

$3.00
.$1.75
$1.00
$6.00
$7.00

First Lithuanian Daily in> America
Published Dally Except Sunday

• Y THC

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Rusijos ūkininkai, vadina
si, norėtų, kad žemė priklau
sytų visuomenei. Kaip jie 
tą visuomenišką valdymą į- 
sivaizdina, telegramos nepa
sako.

Reikia, žinot, kad visuo
meniška nuosavybė gali ap
sireikšti ne vienoje formoje 
—kiap mano paprastai soci
alizmo “kritikai”—, bet la
bai įvairiose formose. Visa

žemė gali skaltyties valsty
bės (valdžios) nuosavybe; 
ji gali priklausyt apskri- 
čiams, kaimams arba koope- 
ratyvėms ūkininkų bendro
vėms.

Bet kokioje formoje ta vi
suomeniškoji žemės nuosa
vybė nebūtų įvykinta, ji bu
tų nepaprasčiausis pasaulyj 
dalykas. Tokių drąsių re
formų senai nebuvo jokioje 
šalyje.

vienos darbininkų klesos spė 
kų. Kautsky’s savo knygutėj 
“Kelias į Valdžią” 1909 m. ra
šė: “Mes daugiau jau nebe
kalbame apie perankstybą 
revoliuciją”, kadangi prole
tariatas jau buvo įgijęs lega
liais budais tam pakankamai

blis galima kalbėt, kad revoliu
cija perankstvba. Ir tolinus

rialo jiega auga. Pagalios jisai 
sako: “...Ne anksčiau pasibaigs 
(visuotino neramumo laikas) il
ginus patveriančio ramumo sto
viu, kaip proletariatas įgis jie
gos eksproprijuoti kapitalistų

Tai buvo pradėję senosios y klesą politiškai ir ekonomiškai 
mados vadų teorijon įeiti, ir tuo budu įsteigti naują gady- 
Na, o kaip gyvenime? Kuo- nę pasaulio istorijoje.” (“Ke
rnel, vienoj pusėj, jie auklė- lias į Galią”, pask. pusi.)

(1909

Žiūrėkite, kaip >

kus lik vienam redaktoriui prie 
Kovos, mes abudu (suprask O 
Red.) šelpiame jos organus 
vo locnais raštais.”

“žadu”.
Visko ir

Ko jie 
visko:

z Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III. nauj'.-gg;.-.--—L.'. 7 , ■ ------------------- ----- r----------- :

Balytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
z W rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
/ Wrdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 

^•liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
1M rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

b* išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

A. pž v a Ig a
TEORIJOS IR FAKTAI.

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

j |[ Redakcijos Straipsniai

Kare ir biznis.
Nuo to laiko, kada Suv. 

^Valstijos paskelbė karę Vo
kietijai, kviečių kainos be 
paliovos kilo augštyn. Pa-

■■ - "    i
čiai turės eit į kariuomenę, 
jie turės duot pinigų kariuo
menės užlaikymui, bet ne jų 
dalykas yra svarstyt, ar ta
tai reikalinga, ar ne.

Žmonės turės ir visa karės 
našta ant savo pečių nešti. 
Bet karės skelbimo klausi
me jiems balso neduota.

no, kad Vokietija ketinanti

tymą. Ir kviečių kainos tuoj 
nusmuko 16c žemyn. Konskripciją.
nį.

biznį, tai jos šiandie nebūtų.
Tie žmonės, kurie valdo 

salį, supranta savo klesos 
reikalus — daug geriau, ne-

Revoliucijos 
aukos.

Rusijos revoliucija 
ne taip jau nekaltu 
kaip šneka klerikalai, 
veidmainingai giria šitą re
voliuciją, kaipo “geresnę” už 
visas kitas revoliucijas. Ji 
neapsiėjo be kraujo pralie
jimo ir žmogiškų aukų iš 
vienos ir iš antros pusės.

Pranešama, kad viename 
tiktai Baltijos juros laivyne 
sukilusieji matrosai išžudę 

400 savo viršininkų ,— ofi- 
cierių. Gyvi išlikę tik jau
nesnieji oficieriai, kurių re
voliucionieriai nekliudę.

Tai yra žiauru. Bet ar ne
būtų dėjęsi dar žiauresnių 
dalykų, jeigu laivyno vy
riausybė, gavus progos, bu
tų pamėginus nuverst revo
liucinę valdžią ir sugrąžint 
senąjį režimą (tvarką)? 
Tuomet gal butų žuvę ne ši
mtai, bet dešimtįs tūkstan
čių žmonių.

Revoliucija yra ne juokai.

UUU, 
kurie

tint už tas aukas reikia ne 
revoliucionierius, o valdžią, 
kuri padaro revoliuciją neiš
vengiama.

Nenori klausyt 
žmonių balso.

LaSuv. Valstijų senate 
Follette ir trejetas jo drau
gų pareikalavo, kad priver
stino kareiviavimo klausi
mas butų pavestas visuoti
nam piliečių balsavimui. Vi
si kiti senatoriai tečiaus pa
sipriešino tam įnešimui ir 
jisai tapo atmestas.

Ponai senatoriai nenori, 
kad žmonės nuspręstų, ar

butasSenatas ir atstovu 
principe priėmė valdžios su
manymą apie konskripciją 
(priverstiną kareiviavimą). 
Dabar belieka abiem kong
reso dalim tiktai susitaikyt 
delei kaikuriy atskirų punk
tų, ir naujas bilius bus pa
duotas prezidentui pasira-

verstiną kareiviavimą. Jos 
įsigįja tą militarizmo “ma
lonę” už mėnesio laiko po 
karės paskelbimo, pirma ne
gu buvo išbandyta liuosno- 
rių sistema, — kuomet Ang
lijoje valdžiai pasisekė įvest 
konskripciją tik po metų at
kaklios kovos mušiu laukuo- 
se su vokiečių karės mašina. 
O Anglijos kolonijos, Kana
da ir Australija, dar ir šian
die neturi konskripcijos.

Amerikoje, mat, laisvė ir 
demokratija daug “aug- 
ščiau” stovi.

Ko susilauks ši šalis to
linus, jeigu jau dabar ji taip 
sparčiai žengia militarizaci- 
jos keliu?

Kariuomenę ji rengiasi į- 
sitaisyt didesnę, kaip Vokie
tijoje. Pinigų ji skiria dau
giau karės reikalams, negu 
kuri kita valstybė. Paduo- 
tasai kongresui cenzūros bi
lius grasina tokiomis baus
mėmis už žodžio laisvės nau 
dojimąsi, kad prieš jas ir ka
riškieji Prūsų įstatymai iš
rodo, kaip kūdikiškas žais
las.

Visoje Europoje svyruoja 
despotizmo pamatai, o čia jie 
stiprėja. Dėdė Samas “ru- 
nija” į tą garbingą vietą, ku
rią per šimtą metų laikė Ru
sijos carizmas.

Priešinasi priva
tinei nuosavybei.

u-Minske įvykęs Rusijos 
kininkų (tur-but ne visos 
Rusijos) suvažiavimas. Te
legramos praneša apie jį in- 
domių dalykųsako, kad u- 

r&ikalingas yra priverstinas'kininkų delegatų didžiuma 
kareiviavimas, ar ne. Pilie- išsireiškusi prieš privatinę

’’1 •’•MV -vi.. ■

“Naujienos” nesenai pastebė
jo, jogei socializmas šiandie tu
ri didelės intekmės pasaulyje 
dėlto, kad jisai yra tarptautinis 
judėjimas, šita pastaba paska
tino “Kovą” prie gilaus dūmoji
mo. Ji sako.

frakcijos, o paskutiniu laiku ir 
jų pritarėjai net susiorganizavo 
į atskirą partiją. Į ką-gi tad 
panaši yra “Kovos” teorija, jei
gu ji net šitokį faktą ignoruoja?

Antra, “Kova” visai neteisin
gai skaito tėvynės gynimą prie
šingu tarptautumo principui. 
Jeigu šita jos nuomonė butų tei-

sčj jie vengė atviro, veiklaus 
susidūrimo su valdžios ir bur
žuazijos spėkomis; laikę mi
nias nuo pasimieravimo spė
komis su savo klesos prieši
ninkais, sergėjo jas nuo įgiji
mo revoliucinio prityrimo, 
kuris minios dvasią užartuoju

tais darbininkai iicpralaimėtų 
atviroj kovoj, vis da gryna 
parlamentinė kova ir refor
momis vadavosi ir migdė rev. 
proletariato dvasią.

Ko vokiečių proletariatui

m.), kad proletariatas dar turi 
įgyti jiegos socialcs revoliucijos 
padarymui, o “Kovos” redakto
rius tvirtina, kad ’Kautšky’s ru

pakanka tam tikslui!
.. Ar nevertėtų “Kovos” redak
toriui, pirma negu pradėjus aiš
kint socializmo klausimus, juos 
dar pastudijuot? Ir ar ne laikas 
jam butų pradėt pratinties ne
imi citatų iš tų knygų, kurių ji
sai neskaitė?

Ateitį dienraščiu ir dar daug 
daug prižadėjo, bet niekuo, o 
niekuo nepasirodė. Dabar, tur- 
but, bus paskutinis prižadas. 
Būtent, jie žada visus savo laik
raščius suvienyti ir išleisti dide
lį, ilgą ir platų dienraštį. Jeigu 
tas negalės gyvuoti, tai ženklas

Dieve jums j nulėk. Tik Šir

“Naujienos”, pripažinda
mos socializmo galybę, kaipo 
tarptautinio judėjimo, turėtų 
truputį prielankiau kalbėti ir 
apie tarptautinius socialistus, 
“kairiuosius”, ir pasakyti, kie
no nuopelnu tas tarptautinis 
judėjimas įgija tokios galy-

mc tame.
Gerai, bet iškur “Kova” paė

mė kad pripažinimas tarptauti
nio judėjimo svarbos liepia prie
lankiai kalbeli apie “kairiuo
sius” ir nagrinėt “sočial-patrio- 
tų” griekus? Tarptautinis ju
dėjimas yra pirmoje eilėje so
cializmas — ne kairysis ir ne 
dešinysis socializmas, o tas, ku
rio principus nuosekliausiai iš-

nio socializmo iki šiol nebuvo. 
Nes levynės gynimą pripažinda
vo praktiškai visi socialistai. 
Teorijoje nepripažindavo jo 
anarchistai ir franeuzas Gusta
vas Herve, bet šiandie matome, 
kad anarchistai ir Hervė savo 
patriotizmu pralenkia net ir bur
žuazinius patriotus. Tikras in
ternacionalizmas yra ne atmeti
me tėvynės ir jos gynimo, o pri
pažinime kitoms tautoms tokių- 
pat teisių, kaip savo tautai.

Trečia, “Kova” visai neteisin
gai informuoja savo skaityto
jus apie dalykų stovį Europoje. 
Vokietijoje kairiųjų (Liebk- 
nechto) srove turi labai nedaug

sos, revoliucinės dvasios, pa
sitikėjimo savim, pasitikėji
mo savo galybe. O delei to

Skaitytojų 
Balsai.

Šitas “Kovos” redaktoriaus 
spyčius apie socialistų vadų blo-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

—Sėkite ir sodinkite, nes 
šia badas visam pasauliui 
sušuko ponai Washingtone. Bet 
sėkite ir sodinkite: sėklinių buk 
vių bušelis — $12.00, sėklinių 
cibulių bušelis — $20.00, 
nių pupų bušelis — $30.00

Sekite ir sodinkite, 
trusto kišenius labai

Senas Vincas.

sėkli

siamjam kalbėtojui” Gr 
bet jisai visai nedaro gar RELIGINGO DARBININ

KO BALSAS.

man beskaitant
Naujienas, biskį

Ištikro, 
dienraštį 
persimainė mano mintįs.

Taip, tiesa, dabartinis da-

ininios yra geros, o jų vadai ne 
tikę; jisai pasiskolino ją nuo tų 
žmonių, kurie dar neįstengė pa- 
siliuosuol nuo kunigiško protą- rbininkų padėjimas yra la
vini o prietarų.

Tais melais, kurie buvo rašo
mi tokia skaitline kaip kad Nau 
jienų Redakcijos numeris, 
cagoj buvo vos tik 4479 gyven
tojų. (ii numerį 9161 apsukus 
augštyn kojoms —- 2,550,000. 
Tai biskį progresas!

rieji socialistai (radikalai) ir de
šinieji socialistai (“social-patri- 
otai”, “reformininkai” ir tt.) 
yra tiktai atžalos to tarptauti
nio socializmo, — atžalos, dau
giau ar mažiau nutolusios nuo 
socializmo kamieno. Ir vieni ir 
antri jų iškreipia tarptautinio 
socializmo principus; vieni dau
giau iškreipia vieną dalį tų prin
cipų, antri kitą dalį, lodei butų' 
labai neišmintinga vienoje tų 
socializmo atžalų matyt vienus 
tik gerumus, o antroje vienus 
blogumus. Taip neišmintingai, 
deja, elgiasi “Kova”, štai ko-

niųjų (“social-patriotų”) srovė; 
paskui eina Haase’s —- Kauts
ky’o — Ledebour’o srovė; silp
niausia yra kairioji. Taigi juo
kinga yra pasakdi, kad prieš j ą 
vieną “dreba kapitalistinis pa
saulis.” “Vri, da ne zaviraisia!” 
— anot rusų patarlės.

Netiesa yra taip-pat, kad Ru
sijoje kairioji (L.enino) srove 
sulošusi vadovaujamą rolę re
voliucijoje ir kad ji turinti dau
giausia intekmės į laikiną val
džią.
Nežiūrint Miliukovo “autorite-

tik

Taigi, kad socializmo galy
bė yra tame, kad jis yra tarp
tautinis judėjimas. Ne, tau
tinis socializmas ne “tėvynes 
gvnimo” socializmas šiandie

pries ?>ciiei(iemannų, i javui ų 
ir llaasi.ų socializmą dreba ka
pitalistinis pasaulis, bet prieš

Mehringų, Leninų. Maža kas 
Antrojo Internacionalo vadų

be priklauso tarptautinių, ei
linių socialistų minioms ir ke- 
liatui ištikimais likusių vadų. 
Tarptautiniai socialistai buvo

revoliucijoj. Net Miliukovas 
bal. 20 sakė, kad tarptautiniai 
socialistai ir dabar turi daug 
didesnės in takos į Tuolaikinę 
Rusijos valdžia, negu tauti-
iriai “socialistai.
Čia “Kova” daro skirtumą tar

pe dviejų socializmo srovių: de
šiniosios — Scheidemann, Da
vid, Haase, ir kairiosios — Lieb
knecht, Luxemburg, Mehring, 
Lenin. Pirmoji srovė bloga, ant 
roji gera; pirmoji, atstovauja1 
“tėvynes gynimo” socializmą, o 
antroji — tarptautinį socializ
mą. Bet šitoks skyrimas neiš
laiko jokios kritikos.

Viena, Haase negalima statyt 
į vieną eilę su Schęidemannu ir 
Davidu. Jisai net ne vienai 
partijai su jais prikjauso. Haa
se su 17 draugų senai išstojo iš 
socialdemokra tinęs reichstago

bai sunkus. Aš visai sutik- 
protavimą, čiau su socialistų mokslu, jei 

mat, žmones veda į išganymą žinočiau, kad jie neišnaikins 
tam tikri prakilnus asmens, va- visiškai katalikų bažnyčių ir 
dovai; kiti-gi, taip-pat gabus, bet' 
nedori vadovai traukia žmones 

• . WY- • ». A ‘ : 1 ‘ '
dovų žmonės turi daugiau, pri
klauso, ar jie eina geru ar blo
gu keliu.

Jeigu “Kovos” redaktorius tu
rėtų bent kiek.nuovokos apie tą 
filosofiją, kurią skelbė “seno
sios mados” socialistu rašyto-

religijos.
♦ .

Aš taip tikiu, kad tik iš 
Dievo malonės esu toks svei
kas ir linksmas, ir savo link
smumą ir laimingumą neno
rėčiau atmainyti nei su ko
kiu turtuoliu.

šioje imperialis
nia usioje pasaulio skerdynej< 
daugiausia, turbut, “laimėjo’ 
tie, kur žuvo pirmose kares die 
nose.

Bereikalo idėjos draugai 
savęs hiaujasi. 
liau, vistiek mes.
vienybėm

(raugai taip 
sčiau ar vė- 
ėl sueisime

revoliucijoje lošė ir tebelošiar 
Čcheidze’s (menševikų) srovė, 
čcheidze atidarė pirmąjį Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Tary
bos susirinkimą ir jisai, rodos, 
yra jos pirmininku. Na, o Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta 
ryba yra vyriausis revoliucinio

revoliuciją Amerikoje nėra, bet 
iš to, kas apie ją žinoma, gali
ma spręsti, kad Lenino frakcija

kada Leninas atvyko Petrapiliu 
(jau po caro nuvertimo), ji bu
vo galingesnė, bet tolyn jos in- 
tekme vis puola. Tai yra blo
gas ženklas kairiemsiems. Jei
gu revoliucijos laiku revoliucinė 
srovė ne stiprėja, o ilpnėja, tai 
jos revoliucinumas yra abejoti
nos vertės. Tą mes visuomet 
sakėme apie tų kairiųjų “revo- 
liucinumą.” Jie yra dideli de
magogai ir baisilį žodžių mylė 
tojai, todėl tokiems žmonėms, 
kurie mažai teišmano apie re
voliuciją — kaip “Kovos” redak
torius, —jie išrodo labai galin
gais.

“AIŠKINA”
SOCIALIZMĄ.

“Kova aiškina Vokietijos so
cializmo silpnumas. Paklausy
kite:

Vokietijos darbininkų kle- 
sai veikiausia jau be kitų klc- 
sų pagalbos užtenka paiėgų, 
kad nuvertus kaizerį ir nuga
lėjus vokiečių buržuaziją. 
Jau desėtkas metų atgal Kaut- 
skis ir kiti vadovaujamieji so
cialistai mane, kad tokiai per
vartai Vokietijoje pakaktų

Aš pirmiau manydavau, 
kad turtuoliai tik su Dievo 

notų, kad ta teorija apie vadus P^^
jau senai yra sukritikuota; i§1 Bet dabar matau, kad ne. Iš
jos nepaliko ne šapelio. Jisai tikra, kad nebūtų labai tui - 
žinotų, kad ne vadai pasirenka tingų ir biednų, tai žmonės 
sau minias, bet minios pasiren- butų daug geresni ir sau, ir 

Dievui. Dabartiniame padė
jime bagočiai nusideda prieš 
Dievą per savo godumą, o 
biedni — per savo pavydą ir 
skurdą. Iš' čia kįla vagystės, 
razbaininkystės ir žmogžu
dystės. Bet jeigu žmonės 
užmirš Dievą, vis tiek nebus 
laimingi. Jonas B.

kad vadai ne veda minią, kur 
nori, bet išreiškia minios norus 
ir tikslus,. Vadai yra tiktai ga
besni — apskritai imant — as
mens, negu minios žmones, o 
ne kokie tai visai skirtini nuo jų 
elementai.

Taigi aiškint Vokietijos socia
lizmo judėjimo klausimus vadų 
ypatybėmis yra nesąmone. Ir 
kas bent kiek pažįsta to judė
jimo istoriją, tas žfrio, kad ja
me nieko panašaus , nebuvo į 
“Kovos” pasaką.

Bet L. S. S. organo redakto
rius ne vien pasakoja nebūtus 
daiktus apie socializmo judėji
mą, o ir mėgina savo “second 
hand” teorijas paremi autorite
tais, kurių jisai nesupranta. Ji
sai pasakoja, kad Kautsky’s 1909 
m. savo knygoje “Kelias į Val
džią” (“Kelias į Galią”) para
šęs: “Mes daugiau jau nekalba
me apie peranstybą revoliuciją”, 
kadangi proletariatas jau buvo 
įgijęs legaliais budais (!!) tam 
pakankamai jiegos. Tai yra vi
sai iškreipta Kautsky’o mintis. 
Kautsky’s visai ne dėlto atmetė 
kalbas apie “perankstybą revo-

kai jau turėjo 1909 m. pakanka
mai jiegų nuveiki visas kitas 
-klcsas, o dėlto visų-pirma, kad 
Vokietijos likis jau buvo pri
brendęs prie to, kad sutvarkius 
jį socializmo pamatais.

Antra, Kautsky’s sakė, kad 
socialė revoliucija Vokietijoje 
kils tada, kada proletariatas iš 
esančios valstybės dirvos iš
čiulps tiek jiegos, kiek iš jos 
galima paimti;” tada tai ir ne

Skaitytojų pastabos.
SKAITYTOJŲ PASTABOS

Rusijos Mikė, Mikalai x-care- 
vič, nuo naujosios valdžios ga
vo šitokį pranešimą.

“Jo mylis ta Mikalai Ramanau- 
skevičius teiksis priimti suma
žintą porciją duonos ir mėsos. 
Nes visi palaimintos Rusijos tė
vynainiai badauja.”

Mikė pasikasė paausį ir sū

“Sutinku ir badu numirti 
šventos Rusijos labo dėlei, vie
nok teiksitės paimti iš banko 
vieną milioną rublių iš mano pi
nigų ir perduoti man į kalėj i-
mą.

nusišypso j o

iš kur tamsta tuos milionus tu
ri? Negausi nieko, nes pinigai 
reikalingi kares tęsimui.”

Mikas atsiduso ir nuėjo snie- 
go kasti.

Tamsus ir prietarų pilnas 
bažnytininkas taip yra aklas, 
kad jis nei savo aklumo nepa 
jiegia j žiūrėj; Paėmęs.

Redakcijos Atšokimui. ■
Sakalo Dėdei, Roselan. — Ju

suvartoti.

'Tamstos korespondencijai

PRIEŠINAS SIUNTIMUI 
ROOTO RUSIJON

Tokio reakcionieriaus svečia 
rusai visai nenori, sako 
kongresmanas London.

Kad prezidentas Wilsonas 
paskyrė Rootą važiuoti Ru
sijon tam tikra: Suvienytųjų 
Valstijų valdžios misija, ru
sų revoliucionieriai tiek šioj 
šalyj tiek Rusijoj labai 
nepatenkinti ir rengiasi

tuo 
aš-

re-
Anais metais

Root yra pasižymėjęs 
akeionierius. ____
jis viešai reikalavo, kad Ru
sų politiniams imigrantams 
jutų uždarytos laisvosios A- 
merikos duris. Dėlto rusų 
revoliucionieriai ir sako, 
kad siuntimas tokio lafe^BK 
priešo Rusijon dabar kaipo”5; 
specialiu Suv. Valstijų Te* y 
prezentanto butų tiesiai UŽ-j 
gavimas desjiotų nusikračhl-J 
sios revoliucinės Rusijos. ' i

Socialistas kongresmanas. 
Washingtone, Meyeras 1^0 
donas, taipjau pwsmerkiAwi 
Rooto siuntimų Rusijon. 
pasakė, kad tokio 
nieriaus, koks yra 
svoji Rusija visai nggeidžftėfl

Sakau tik... Kas tave pagirs, 
j eigų pate nepasigirsi ? Dar Ko-y 
vos numeris neišėjo su Laisv&$ 
redaktorių straipsniais, o jau sulaukt iš Ameiikofc -; ?

4’į



August Strindberg

Vieno apsivertimo istorija

Protect Your Telephone

nau
S JO

maniau

Daktaras
Specialistas iš

EBBBasnu

Tel. Drover 7042

1840 So. Halsted St

1709 So. Halsted Stsinu

Nemokėk mansuvienijo

Kaina 15c

klau- 
lokio

Tai buvo 
negalėjo 
tas geras 
ština kas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nekėliomis: 9 ryto iki pietų.

kenčiate 
a d i dek 
ąš sultiksiu

i nusimi 
uka. Tik

Jiedu susėdo ir pradėjo verb
utė, kad meile dingo, 
faktas, kario niekas

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

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

DR.C. R. LAYTON

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

NAUJIEM S, Chicago, III.

O tuo tarpu jos nelaime buvo 
taip didele ir nuoširdi.

Kiek jis nemąstė, bet nieku 
budu negalėjo sugalvoti kokios 
nors priežasties savęs apkaltini
mui,.

Po priėmimo cgzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cčnto. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
ciia, ir dargi nėra reikalo jums nusi-

* ’ ‘ , Užleidžiant ant už-
liškus paveikslas, paro- 

į, ir visai praša- 
.„.Lą. Jeigu jus 
neturėjote pilno

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago. I1L

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

) Rusiškos ir Turkiškos Vanos

vilkti drabužių 
dangos šviesus 1 
do nenaturališką stovi, ir 
liną visą spėliojimo darbą 
niekuomet pirmiau i 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jįjs netarė- 
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti Vien tik už 
dalelę paprastą išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- Į/wąW L 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray paša- WAyl Vj 
kyli tikrą teisybę apie priežastį jųsų Įd
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pašau- y!
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne- fflKmjjjjV 
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą 
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki- Įkį 
te, galima, mėnesius bereikalingą ken
tėjimą, svarbią komplikaciją, ar dar
gi pačią gyvastį. L------
Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos 
atsineškit

W. j. STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Yards 1546.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

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

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

Hekantis pi e Mid City 
Chicago.

dangų. Tuoj penioj valandoj jis 
pakito nepaprastų Vilnių banga 
vinių. Netoliese plauke didelis 
laivas. Jo gyvasčiai gręse pavo-

Kas mane išgelbėjo nuo varginančiu ligų? 
Balutaras Bitteris. AS per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AS kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas majstas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
Skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur afi negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aft pradėjau reikalauti Balutaras Bit* 
teria ir Balutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salųtaras Bitteria. Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose galiūnuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j:

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotą.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės 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, nedėliomis ir va
karais.

TAIGI NELEISK |L00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

----- ATEIK—- 
PASITEIRAUK

rp ELEFONAS, susidedąs iš daugiau kaip šim 
to dalių, yra taip švelnus ir sudėtino me 
chanizmo, kaip laikrodis.

Nuo laike 
tas, išviso 1 
skirtingi Bell modeliai del įgijimo pagerintos kom
binacijos stiprumo, pavyzdingumo ir naudingumo.

Telefono Kompanija yra visuomet budri užlai
kymui jo įrengimo gatavu ūmam vartojimui.

Prenumeratoriai gali kooperuoti su Telefono Ko
mpanija apsaugojant delikatnius prietaisus ir tuo 
užtikrinant gerą patarnavimą, niekuomet nepalie
kant telefono kur ji galima butų trankyti j grin
dis, krutinti arba pagadyti.

galėjo ginties prieš. Visi jo iš
vadžiojimai butų įžeidę jų, o to 
jis labiausia nenorėjo.

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

Jeigu jus norėtumėte žinot viską apie šią 
šykite savo vardą-pavardę ir antrašą ant šio 
pasiųskite 
rodo ir s 
mus ir f 
kiekvienai ypat 
I u rėt i

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Jis įėjo salon ir uzdege visas 
lenpas ir žvakes. Jį kankino 
viešpataujanti tamsa.

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rasojo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:sale jos karietoj, jis jaute esąs 

svetimu. .Jis suprato, jogei jos 
mintis dabar yra užimtos tea-

Patarimas pirkti nuosavybę yra priimta visiems, taipgi reika
linga per tūlą laiką apsvarstyti, kas yra neaišku, tuo yra aprūpin
tas saugus padėjimas arba vieta del jųjų taupomųjų pinigų, ir jus 
žinote, kad nežiūrint kas atsiliks su nejudinamu turtu muši 
ganČiame mieste, ne Ūkiai patįs 
vertė.

kasties prie kranto. Pirmas 
dalykas, ką jis pamate, išlipęs 
ant kranto, buvo hotel i us, ku
riame jis paliko savo pačią...

Kada jis vėl apsirengė, jis pa
juto nepaprastą liūdesį.

nekalbėjo 
įtvirai, kaip 
grįžti namo.

Lošė Maeterlincko dramų, gi jo 
dramos kvailos. Operetes pasi
klausyti jis nenorėjo, nes ten 
sistematiškai buvo pajuokiama

menių apie tavo figūrą ir drabu 
žius. Tu neapkenti jų dar ii 
dėlto, kad jie su užuojauta žiu 
ri į mane. Galop tu neapkenti 
jų dėlto, kad neapkenti manę! 
ir neapkęstum kiekvienų vyrų

didelę progą, para- 
vąrdą-pavardę ir antrašą ant šio kupono apačioje ir 

ir sulankstytas paveikslas parodo, kaip ši apielinkė iš- 
ypas, kainų surašąs, sąlygos bus prisiųstos į jųsų na- 

tuokart jus galėsite apsvarstyti patįs. Tas bus žingeidžiau 
... lai, trokštančiai ką nors įgyti, trokštančiai ką nors

- nurodyti jųsų laimę ir gerovę. Atsiųskite šį ku-> 
poną šiandien ir supraskite kaip svarbu tas yra del jųsų.

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

Turbūt nė vienas pirma nesutaupė pinigi® kuriais galima už
mokėti už lotą, kad tokiu budu įsigijus ženij kaip dabar perka
ma ant išmokėjimo, susitaikius kooperalyvisfii budu tarp pirkėjo 
ir pardavėjo. Tuksiančiai žmonių išviso svieto pirko ir išmokėjo 
už Chieagos nuosavybę tokiu budu, kurie yra ne tiktai neprigul- 
mingi, bei ir turtingi.

nms^įįg

iš tų šalių, kur per šimlus 
žemė > ra rankose kelių tur- 

supranta vertę pasitaikančių 
didelėje laisves šalyje. Čia kiekvie- 

ivininku nuosavybes, jeigu jis to nori, dėlto 
kad žemė pigi ir jo uždarbiai yra daug didesni, negu pragyveni
mo reikalavimai, reikalinga suma lengvai susitaupo.

vo nagus.
Matomai, ji suprato savo 

to pergyvenimus, nt's tuoj

Staigu pas jį gimė pienas ii 
jis nuėjo į pačios kambarį.

Jis nusprendė visai nesileisiu 
ti, nes tuo keliu, jis galutinai bu 

(Seka ant 8 pusi.).

Tu neprivalai pykti ant m a 
nes. Nebūk taip rustus. Aš ku 
dikis, kuris tiki į gyvenimų. A 
noriu gėrėties saule....

ra jums atsiekiama.
į apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos cgzaminacijos už 

NEATIDeLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Kuponas N.
Gerbiamieji: Aš esmi užinteresuotas aprašyta nuosavybe ir 

norėčiau turėti pilnas informacijas suprasdamas tą, kad aš ne* 
busiu su tuomi surištas.

X R a y E X A M I N A C I J A 
šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

—Kur? — paklausė jis.
-Kur nori!

Ne, jį turi tai pasakyti.
Jis pasiūlijo eiti operon. Bet 

temt buvo statomas Wagnerio 
veikalas, o Wagnerio muzikos

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ii 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Ji
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimą 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas g

Jiedu niekuomet 
taip nuoširdžiai ir 
dabar. Nusprendė

Jis svajojo apie sugrįžimą. 
Jis manė, kad ten bus galima iš
vengti visokių nesusipratimų.

Apie tai kalbėjo ir ji. Ji 
taipgi manė, kad namie užsi
baigs jų kivirčiai. Jiedu visai 
užmiršo savo nelaimę. Jis vėl 
pradėjo svajoti apie laimingų 
šefanyninį gyvenimų. Septy
nias dienas ji manė, jogei jos 
svajonės išsipildė. Bet devintoj 
dienoj jai užsinorėjo kur nors

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

14 So. Halsted St., arti Madison St., 
Bank Building. Visas 2-ras augstas

tepalų. Ji ir nesistengė rody ties 
jam gražia. Priešingai -— jam 
matant ji pavelydavo sau daryti 
niekingą tualeto operacijų.

Paskui jis bandė persistatyti 
sau, kas uvyko, apleidus jam 
kambarį. Jinai, beabejonės, ė- 
mė verkti ir akimis jieškoti pas 
susirinkusiuosius užuojautos, 
tarytum, sakydama apie tai, 
kaip ji nelaiminga, turėdama to
kį vyrų. Ji visuomet tai daro. 
Kada jis pastato jai kokį nors 
klausimų, ji žiuri į svečius, j ieš
kodama ten paramos prieš tiro- 
ną-vyrų. Visi pradėjo žiūrėti į

& JOSEPH C. W0LO^ į
w LU6TIJVI8 ADVOKATAI
W MulmM 902-904 Nati«nal Life
® 29 8o. La Salia CMesco. U
Q Tai. Central 0990-4191. Atiaurat
A ninko, ketverto ir aubataa vakasrAle &> 
*9 • iki 8 vai. vakavę, pa namaria.

2 MILWAUKBB AVB., CfeUaw*. *
Tat HuaubeUt 99.

sergate, 
udokit š

ikui __ __
CN;u i ii)) ucj ią už

a nuo $5.(K) iki $10.00.
\ c) 'J i g\ d\ lis. Aš diio- 
scj gaiiči;uii vvmi ir 

ipielmkėįc progą žinoti, 
I išgydyt). Aš turėjau

ris velka lavonų, priegtam ne
pakenčiamą lavonų.

Sugrįžo namo nepratarusiu 
vienas kitam nei žodžio.

Ji įėjo i miegamąjį kambarį

'tie, kurie atkeliauja iš užjurių 
melų augšlesnės klesos viešpatavo u 
luobų, yra vieninteli kur daugiau 
progų, atdarų visiems šioje

Daleiskime, kad jus turėjote progos nusipirkti gražų 30 pėdų 
lotą su Vandeniu, soromis, cementiniais 
tiktai už $379 iki $999 labai mažais metiniais išmokėjimais, ar jus 
nematote, kad tai bus netiktai saugi vieta, bet geriausia vieta lai
kyti jųsų sutaupymo perviršį?

Yra dar proga atdara jums dabar, viename puikiame miesto 
distrikte. Tai yra gera žemė, trąši juoda žemė, kur visokios nu
sies daržoves alima auginti; arba prie Forest Preserve 'Park, ap
gyventa apielinkė, mokyklos ir tt. ir liktai du blokai nuo karų li- 
niojs už 5c nuvažiuoti į.kiekvieną miesto dalį. Jus galite naudoti 
žemę del daržo t nujaus, tokiu budu žemė pati už save užsimoka. 
Lotai bus išarti dykai. Nuosavybe randasi Northwest pusėje, prie 
pat miesto, bet netoli laukuose.

genijus, kuris aug 
žema, jaunina ir gra 

žiną seną ir negražų — palikt 
juodu. Paprastos, pilkos gyve 
ninio dienos vaidinosi akyse 
Toliau, jiemdviem neatėjo gal 
von, kad jųdviejų privaluma: 
persiskirti. Priešingai, liūdėsi:

Chas. W. James & Co
725 Conway Bldg., Ill W. Washington st.

Kuril 
nę, pasin 
tai trumpam 
ir daktariški 
daug expel t vi i m 
Jus nebusite pi 
du kiekvienam 
moterci šioje a 
ar jie gali • but 
daug metų palyi im<» pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
push’s kliūtis. icmmdizmą, dusulį, 

katarą, akių, au- 
hroniškų ir nėr- 

pasekmingas pil- 
tiškų vyių ir

Jrij'u jus turite g.dvos skaudėjimą, 
silpną nugai';), apsvaigimą, prietyarą 
alsi) jmpė.iinią g.izi.i. skausmus jiilve 
nmrmė.iinią žarnose, nuslojimą apeti 
lo, nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą 
im i \ įsi unią. ii palengva nykimą, tai 
vi a m i(/astis. km i Im i but žinoma 

norite greitai pasveikt

T Adresas .............................................................................................

r"" ‘ --- ---- " ....... —.............-...............................             ,U ... H,.................. . .....

BALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
| iKolės nuo visokių blogumų.
’ P. J. BALTRENAS, PROF.

Tek Canal 6417 Chicago, III

mane iš purvyno, o tuo tarpu Ji 
traukia ir visuomet trauke į tų 
purvynų. Vadinasi, ne ji ma
ne padare prakilnesniu, o lik 
mano meilė link jos. Taip, tei 
singas tas senis, kuris sakydavo: 
“Vyras ženijas dėlto, kad sutve
rus namus, o moteris dello, kad 
išsprukus iš namų.” Namai ne 
del moters, o del vyro ir vaikų. 
Visoš moters skundžiasi, kad 
joms priseina sėdėti namie.

cirkų taipgi nesinorėjo; arkliai 
ir keistos moters buvo svetimi 
jam. Apie tai jiedu svarstė ir 
tarp kitko pamatė, kad jųdviejų 
skoniai visais atžvilgiais skiria
si. Kad įtikus jai, jis pasiūlijo 
eiti į operetę, bet jinai nenorėjo 
aukos. Jis pasiūlijo surengti na
mie mažų pokylį, bet lai buvo 
negalima: atsinešimai su buvu
siais draugais nutruko. Galų 
gale j’ėdu paliko namie ir liuo
bėdavo.

| Lietuviai Geriau I 
į Su pranta Vertę!

Jis mikė ir tylėjo.
stė apie tai, kaip jis žemai nu
puolė. Jam reikėjo net prašyti 
atleidimo už tai, kad buvo skam
binama Wagnerio kompozicija. 
Savo mintyse jis kalbėjo jai:

z —Tu neapkenti numo draugų

Susikrimtęs jis sugrįžo į sa
vo kambarį ir pradėjo mąstyti. 
Jis sudrumstė jos jaunystę, jis 
išplėšė iš jos širdies linksmumų. 
Pas jį nebuvo tos šviesus, kurioj 
tas žiedelis galėtų tarpti —- ir ji 
vyto kas dienų.

Po to, taip sakant, morališko 
savęs nuplakimo, jis užsimano 
duoti sau atskaitų.

Kų-gi aš padariau 
šia jis savęs, — kų-g 
baisaus padariau?

Tik gerų, kiek aš ga 
visuomet stengiaus išpildyti jos 
norus. Po sunkaus dienos dar
bo aš neidavau iš namų, — ope
retės manęs neinteresavo. Aš 
indeferentiškai žiūrėdavau į jas.

Dabar, kada pačios meilė, ati-

Dabartčs jos niekas negalėtų į- 
žeisti. Juk vedusi...'

Kada jiedu priėjo prie kasos, 
tai sužinojo, jogui visi bilietai iš
parduoti. Jos veidas akimirks
niu persimainė. Pastebėjusi jo 
veide pasitenkinimų ji pikiai pa
sakė: - Jave lai linksmina! 
Jis bandė pasiteisinti, bet nepa
sisekė. Tiesos negalėjo paslep-

pat istorija.
j Jis suprato, kad nuo to 
klausė Jo laimė. Todėl jis 
galėjo save ir draugiškai 
jai: apsirengk, mudu eisiva

ipsireikšti bile laiku 
pasakys. ATEIKIT— 

eriausia yra jums <i;ii\le

k i a 11 j< i ir odos ligas 
sų, įkišu s ii gerkles, 
viŠkų ligų Mintingai 
vo klintyse, taipgi pūva 
motoru ligi).

WISSIG,
Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ JR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, pinučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, 
odos, ligas, ž&izdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
ifigydė tukstafičius ligonių. Patarimas dykai.

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

tųŠka’i tapo jos vergu.
Nejučiomis jis priėjo marių 

brantų... To tik jis ir troško. ‘
Jis tuoj puolė į vandenį ir 

pradėjo plaukti. Jo suvargusi 
siela, tarytum, vėl atgijo. Jam

T “ ft’
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N A U J T e n O S. Sereda, Geo.nžė^ 2. 1917.
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SVEIKATOSSKYRIUS
į ule. Tomaitai jauniems vai- 
,kams net uka.

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
naviniu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais,.
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žino- bulvių 
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 1810 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Pieno “stew.”
1 kvorta pieno

vakare; kitą pusę rytą. Ant ga
lo už poros valandų šaukštą ep- 
som salt.

Komai

Rugiai . .
Miežiai .

71—72

Vaiku maistas. Marma ladas
Pieno tostas

klausia
kaip geriausia maitinti vaikus 
nuo 2 iki 10 metų, šiuo straip
sneliu noriu visiems sykiu a įsa

Saldainiai.

Duona ar tostas
Obuolys — kepi

1 puodukas 
fish” žuvies.

“cod

Oleor. aspidii-drachms V/2 
OI. Tąrebinth. Rect.M.,20 
Chlorof orini ------ m. 15
Mucil. Acacial — ounce 1 
šie vaistai yra suaugusiems, 

ne mažiems vaikams.,

Motiejukų, geriausias 20.00—21.00 
Motiejukų No 1 . . 
Motiejukų No 2 . . 
Mot. No. 3 maišytas
Dobilų sulig rųšies .. 17.00—19.00 
Prci'ėjų, sulig rųšies 14.00—17,00 

. 7.50—8.50
10,00—10.50 
. 7.50—8.50 
. 7.50—8.50

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ... 

Avižiniai....
Dr. A. J. Karalius.

turgaus Žinios

Si OR. <!. VAN PAIN6 I i
:s Bimbos Saugumo 
go ( learing House

19.00—20.00
17.50—18.50
16.00—17.00

Elektriška Dingnoza ir Gydymas
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.

cagos Clearing Bouse yra po jos aS- 
sargia priežiūra. Laikas nuo laike 
bent sykį j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria save 
bankų stovį ir būdą jy vedimo. VI-

paduosiu pavyzdžius tinkamo 
vaikams maisto; iš to bus skaity
tojams daugiau naudos. Maisto

Pienas turi būti svarbiausias
1 kvorta pieno
2 šaukštu ryžių

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- Ž 
menis tiesiai už "wholesale” kainus. M i Mes parduosime visiems. X

Levinthal Plumbing Supply Co., f •j* 1637 W. Division St., Chicago, į
A Corner Marshfield Ave. fi

Kalbama lietuviškai. T

1 «l«phon» Humboldt 1171

M. SAHUD M. D.
Gydytoja* far Ckfcnwnrm.

HvtoinH.to* Motorilkų, Vyriik^ ir 
klikų, toipjd Chronilkų

OFISAS: H7» Milwauka* Aw..
Kampai North Are., Kjuaharya *•<.
VALANDOS: Iki !• Hryte;

l:B0 iki S ir 7:M Iki » vakare

Indeliuos
717.

jau mėsos prie valgių surašo, 
nes vaikams kiaušiniai, pienas, 
pupos, žirniai ir daržovės pilnai

Pusė šauktuko druskos 
Cinamonai

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Gcg. 1, 1917 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

kanis
neperši 1 tam

Pusryčiai:
Keptas obuolys
Pienas

Pietys:

Duona ir sviestas

Obuolysv

Vakarienė:
Pienas

Saldainiai

Obuoliu sosas

Obuolys 
Pienas

su
cuk rum
Pienas su tostu

Pietųs:

Kiaušinis

Kiaušinis
Bulvės su grietine

Kiaušinis

Duona

Virtos bulvės
a r-

e reikalinga i duodama
Tūli diatetistai ir vai-inesa.

kanis skiria mėsos, bet geriau
sia be jos apseiti. Mėsos z upę Junket.

2 puoduku pieno

(taus.
nuodai
žengimas, žmogžudystė. Did
žiausias vaiko paniekinimas yra 
davimas jam kavos ir svaigi
nančių gėrimų.

Suris vaikams netinka, taip- 
pat kopūstai, uksusas, krienai,

Druskos žiupsnis 
Cinamono trupinėlis 
Sušildyk pieną, sutrii

vietoj. Atšaldyk

pipirai n Tai liek apie

Sviestas:—
Extra Creamery
Extra First ....

... 38/2 
37—38 
36—37

Seconds
Ladles . 32—33

negauna užtektinai vaisių bei 
daržovių, o visokių mėsų — ia-

nu, tai pas mus vėl kas-žin koki

nenusimananti tėvai perka vai’-

Medaus,

centų ir pirkinėti kokių

o paaugusiems 
imi ir tl. c

<m-

Picno tostas.
Pieno tostą galima lengvai 

padaryti paspirginus duo-

kos. Sumaišyk miltus su pie
nu ir druska ir padaryk tešlą.

• * • 1 — 1

mišinį prie pieno ir virk 5 mi-

Dr. A. J. Karalius.

Klausimai ir Atsakymai.
J. V. klausia:—
1. Koks muilas geriausia tin-

4. Kiek mėsos 
metų vaikas?

• €

A (sakymas:
1. Muilas, kuriame nėra kar

boliu us lengvas muilas; van- 
ir masažas vei - 
•ažina. Veidui k

(VU o

5) Tiesa.
W. O. G. klausia:
Ką jus manot apie garsinamus

n ių?
Ats.: — Jei akims tikrai rei

kalinga akiniai, lai dauginus nie
kas, kaip lik akiniai gali ką nors

Tostas; puodukas 
lado.

Pieno zupė.
2 puoduku pieno

ypač moksliškai
Akiniai atlieka savo

Vakarienė:
I puodukas virtų ir sutrintų 

daržovių c
Antanas Viv. iš Boston klau-

Saldainiai

Saldainiai

Duona

Iš t’ąržovių galima vartoti bul
ves, žirnius, pupas, asparagus 
etc. Galima sumaišyti žirnius 
su bulvėms arba su morkoms

is Širdies
Knygelė parašyta James
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai j Augštesnjjį Gyvenimu 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Allen, versta

būti jei vienoj pusėj kūnas visai

Atsakymas:

daugiau ■

K. Paulowskis klausia: X
1. Ar galima išgydyti nuo-

2.

kirmėlės?

1. Galima lik palengvinti.
2. lai vadinamas somuobu-

mas; pats sava imi nepavojin-

Olcomargarinas
Stalui .........
Kepimui ....

Kiaušiniai:—

22—24
16—18

First

Maišyti ...
Check ... 
Purvi nukai

33—34 
... 32/2 
... 31 
... 32 
... 29 
... 30

Suris:—
Twins

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

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Viščiukai ................

Žąsįs .......................
Paukščiai, išdarinėti

Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
An lįs .......................

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

Jautiena No.l
Ribs, (svaru
Loins
Rounds
Chucks
Plates

Bulvės ,bušelis
Saldžiosios, gurbas i 

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

. .27/2
.17
.15 A
.13

... 26
26—26 /i
... 26

30—34

.. 18—19

.. 13—16

.. 24—25

.. 23—23 y2
.. 18—20
.. 14—16

13/2—14
. .14—15 
’5/2—17/2

. 12—14
No.3No.2 

.20 
.23 
.16 
14 
12 %
. 2.50—2.75 

2.00—2.75

k

.12/2

.13 

.11/2

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

Vaisiai, žali:—-
Obuoliai, statine .... 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėžė ..........
Ananasai, gurbas ... 
žemuogės, kvorta ..

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

Vasarių kviečių:—

Patents

št

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

3.00—6.50
3.00—4.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—5.00
. .20—.30

9.60
9.35

U.00 
.. 13.80 
.. 12.00 

Prastosios rūšies........ .. 8.00—8.50
Žiemkenčių kviečių—

Slandard .
..... 14.00
........... 13.80
11.50—13.00

9.50—10.50
Ruginiai:

Tamsidji
11.10
10.10

Gyvulių turgus.

bent a šiaip: 
La Įvijų . 
Veršių . ., 
Kiaulių
z\V!U .............................. ^}. . .
Paduodamos kainos:

. 5,000 
.. 7,000 
. 18,000 
. 13.000

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 12.25—13.50 
Kiek menkesnis .... 9.90—11.35 
Mituliai  ............ .. 41*00—12.40
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.50 
Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00—10.25 
Buliai ........................... 8.00—10.00

Kiaulės:—
Sunkios (250-400 sv) 15.65-r-15.90 
Vidut. 200-250
Lengvesnės 
Paršai, geri

Avįs:—
Mitules ...

Avinai, geri
Erai.............

11.60—15.80
15.25—15.65
11.50—13.00

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

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

/T

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui.

I

8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
9. Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

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

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

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

Socializmas di- j 
skusuojamas su- 1 
sirinkimuose; di- ? 
skusuojamas spa- f 
ūdoje. Apie soči- f 
alizmą kalba soči- |

Jeigu banka*

BANK
Loomi*

dai, mortgagei ir kilos apsaugos DO 
žiuriamamos ir patikrinamos;
gai kituos bankuose pati krinti fa* 
knygos ištirtos. 'Tiktai tikra apsaOr

Abejotina

lai yra ženklas jo abejotino sto
Tiktai tvirčiausios ir saugiai

riais.
The Chicago Clearing House 

žiūros užmanymas tapo įvestas 
dešimt melų, ii' nuo to laiko ne

krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti^ 

The Amcrjc;i)i Slide Bunk priklau
so prie Chicagos Clearing 
ra po jos priežiūra, n 
teisėmis ir išduoda penkias 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieito- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skubus ILiHlmiij.il Valdybai Blinda 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje banko#* yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Auka* 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage* 
Bon d us po $100.00 ir $500.00

šis bankas yra atsakanČ’.ausis Ma
tu vi am s.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkto* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,ooo.etu

Prezidentas
AMERICAN STATE 

Kampas Blue Island Ave 
ir 18-tos gatvių.

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

TURĖKITE

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

Moters ar merginos, ar v*4ę ** 
pavienios, senos ar jau*** 

^Mes skoliname del StochjuBl 
šanos ir dirbtuves darbininkų, fl** 
ležinkelio klerkams ir lt.

Paskola ant algos padaromų į I 
minutes.

Mes taipgi suteikiame 
ant pianų, sankrovos įrengtai 
arklių, vežimų, apdraudoe 
šių ir bile kitų užtikrinimu. K4I 
nepaisome ką jus turite ar»« fe* 
jus uždedate, mes norim dsrslfefe 
jums kad musu mokestis 
šia mieste. Tas yra delko tat 
turite veikli su mumis. Mes brfee

inanymu, patirti, kad mes jmiFW* 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street,

Telephone Drover

Ar jus esate nusidėvėję, ner-
Škas ir suiręs? Ai jums sto-

Len-k u o j a v y r i Šk o s s p ė 
gvai sujudinamas, 
nesmagus? Ai jus turite pjr«- 
stą alminlj, prastą regėjimą, 
d\i l.imilj kvapu, širdies plaki-
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojij, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos slcmdejiums. apsvaigimu 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuo diji- 
mas kraujo, susi.onėjimas nu
tekėjimo vandens ii pragaiš
tingumas; jeigu ii, s jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jps turė
tumėte' būti, jus reikalaujate

A alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
X tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.
I Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- 
I suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- 
I kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.
f Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- 
| alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
t MINTIES BLAIVUMAS. Tai moksline knyga, bet 
f parašyta t&ip lengva ir suprantama kalbay.be to taip 
f gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
| ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.
g x Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, 
g Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didėlėmis 
g raidėmis,.kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- 

ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- 
ž liu, kurį specialiai tai knygai pieše žinomas lietuvių 
§ dailininkas p. Jonas Šileika.
S Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- 
0 dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau ispar- 
£ duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- 
¥ binkites išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
f apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.
8 Pinigus siųskite adresu:

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bu! eikite

ciab’stą pirmiausia ir č ėdy kite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncent) uoju savo 
gabumus ant savo speeialiŠku- 
nio ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iŠ- 
gydyli. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia taiką dauge
lio metą, gydyme vyriškų li
gi). kurios suteikia man daug

si ■ ■Aj t/.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus via tas, kad juo įgysite 
tikru medik;dišką patarimą ir 
gydymą hc jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jps perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dai>- 
gelio nelaimingŲjų, kurie ilgai* 
apgailėsi a vo, kad jie nesimato 
su geriausiu daktaru pirmiau/

Išgydyti Ligonini geriausia* 
darodvmas. Kuomet dėkinga* 
ligonis sakys jums, kad as n 
iŠgyd/iau, jus Žinosite, kad as 
išgydžian. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo liftas*^ 
Pasiturimas dykai. Valandof* 
9 i vlo iki 8 vak. Ned. 9 Iki 12 <

DR. SCHNEIDER *
1645 W. 47 gatv. Chicafeitk4

Gyvulių rinka kitur
Gegužės 1 į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:

Galvijų Kiaulių Aviu 
.8,000 11,000 4,000 

. 7,500 13,700 5,500 
. 2,000 5,200 
. 3,500 14,000 

. 1,500 8,000 
. 2>000 ^ 6,500 

1,500 
... ‘ 300 5,000

Kansas City . 
Omaha ..........
St. Joseph ... 
East St Louis 
Sibux City

3. Porą dienų reikia gerti 
vien gienas su duona ir valgyti 
vien vaisiai; vidurius kuo nors j South St* jpąui 
praliųosuoti. Pittsburgh 

Buffalo

2,000
350

400
500
400

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, HL

*

ILiHlmiij.il
kalbay.be


SVIESTAS ATPIGOCHICAGOS ŽINIOS išvažiavo

Fellowship House

COFFEEAHK HHHs
žemai

Demonstracijos
minia

TOWN OF LAKE

MASTER

PASEKMINGI

dan

MACBFTH AKINIŲ

penkiuose aktuose

William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras-Darbininkas

Akiišerka

173*
Chicago, Ill

Ciceros

Jo f f re bus pėtnyčioj

Paliepta būti prisirengusiem

ra GATV<

1979 
20B4 
1046 
1610
2889

KamfMui 18-toą
Valandos: nuo

1944 
19M 
2611 
1217 
1812 
1819

Gaisras pridarė 
$125.000 nuostolių

Triukšmingas 
susirinkimas.

60 areštuota už 
nešventimą.

Iš pirmos gegužės 
prakalbu.

Provokacija prieš socialistus 
Rusijos išeivius.

320 chicagiečių apsiėmė 
gelbėti Raudonamjam 
Kryžiui.

$1,000,000 kareivių 
drabužiam.

$900 surinkta Liet. Soc 
Sąjungos namui.

WEST 0IDB
Milwaukee A©.
Milwaukee Av.
Milwaukee Ar. 
W. Madison St 
W. Madison Bt

W. Ohl«*a« Ar.
Blue XalaxM Ar.
W. Norte Av.
8. BL
S. fitted IM.
w. fit* at

47,000 naujų piliečių.

1916 metais Clueagoj gimė iš
viso 47,769 kūdikiai.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASIME 8 ryto iki 8 vak. 
NEDELIOM, 9:30 iki 1 po piet

Kaina apdaruose 75c, be 
apdarų — 50c.

1840 S. Halsted St.,

siais 
st i Chica 
link.

pi on 
iŠ DHO 
Km.

Tan »k au d» $kyn, 
skaitant midi* »u*ibijr» j feitivę, 
spauda rodosi ’J

Jacob Loeb užtvirtintas 
išnaujo mokyklų tarybos 
nariu.

a ne
nes karė 

minių

Keletas šimtų policistų bus 
perkelta iš vienų stočių į kitas. 
Naujasis policijos 
Schucttler laikosi 
nes, kad nereikia

mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie 
nų” Administracijoje.

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas Ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL, kerte 32 
Chicago, Ill.

Specialistas a n 0
Moteriškų, Vyrišk

Taipgi Chroniškų Ligi 
Ofiso valandos:

Prieš pačto ofisą.

Chicago, Illinois

s ra s
Ii kanalo, pridarė 
nuostolių. Sud/eg

RYŽIAI
(tearia ttsl©«

•Mb, sank 
8u*4a a| _

niais vakarais ofisas uždaryto 
Telephone Yards W7

Nedalyvaus t Jose šokiuose nė 
engiančios juos ponios bei po-

‘ labdariai ir labdarės. Nors 
mgfa Šituos gatvinius šo-

?ro velydami Bridgeport
'kės darbininkams, bet

vstų {žeistais, jei kas rth Western universiteto stude

tikęs ant 18 gatvės, neto- 
$125,000 
sugadin- 

75,000 bušelių javų.

Medikas ir Chirurgas
8315 S. Halsted St., Chicago

LSS. 234 kuopa rengia pra
kalbas. Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis ir med. stud. Mont- 
vidas kalbės apie Rusijos revo
liuciją, apie nuvertimą Rusijos 
caro Mikės, apie dabartinę Ru
sijos valdžią etc.

sakų valand
tnės, parodaviinas su veliavo 
mis, šokiai.

Paskui į Pilsen 
kur prasidėjo 

Be rengėjų buvo la- 
pašalinės publikos. Prakalbęs, be abejo, bus ne

paprastai indomios.
Įžanga visiem dykai. Vieta: 

Columbia didžiojoj salėj, So. 
Paulina ir 48 str.

Prakalbos rengiamos ketver
ge, gegužio 3 dieną. J. Aceris

DR. A- I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų. Ir valkų ligų-
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

ties kiekvieno scenos

Vienas milionas dolerių bus iš
leista supirkimui reikalingų 
drabužių kareiviams, kurie yra 
imami Chicago j ir apielinkėse 
ir kurie yra mokinami esančiuo
se prie Chicagos lageriuose.

Gauta žinių, kad franeuzų de
legacija, vadovaujama generolo 
Joffre ir Viviani, atvyks Chica- 
gon ateinančią pelnyčių.

Jau 385 duonos kepyklos pasi
rašė po kontraktais, užtikrinan
čiais darbininkams geresnes dar
bo sąlygas. 1.700 darbininkų 
sugrįžo į darbą. Laikosi dar ne
norėdamos užsileisti tik penkio
lika pačių didžiųjų kompanijų, 
kai Į) Heissler and Junge, Carl 
Sulzer, Grant Baking Co.,

S191 W. 3Sn4 I

BDUTH BIDM 
8 fete* WwBtvortfc 
8427 B. BabW 
97S9 ,B. AiAlaad

Balgu 
Ūkavusi
I ‘hHadt-lphijuj 
ju prie gir 
Visokiose 
noma. 
siŠkai

vadinamoji kūdikių savaitė. 
Per visą savaitę bus renkami 
pinigai, skaitomos prelekcijos, 
rodomi paveikslai, kaip auklė
ti kūdikius, kaip rupinlies jų ge
rove ir 1.1, ir 1.1.

Besirūpinančios kūdikių ge
rove draugijos nori surinkti kū
dikių naudai bėgiu šios savaitės 
į $100,000.

Vakar Mildos svet. kalbėjo 
“Naujienų” red. P. Grigaitis; 
pirmu atveju apie darbininkų 
šventę, antru apie organizaciją.

žm,onių buvo neišpasakytai 
daug — apie 600: visi stovėjo 
visą laiką, nes ir taip Įimto sa
les lubos ir sienos braškėjo.

šias prakalbas surengė LSS.
4 kp. Aukų LSS. namui surin
kta apie $80.00. •

Buvo monologų i 
mandolinistai.

Viskas puiku, kiap tik gali

suvaržius, kad pri
spaudę. Panašiai 

kitos kariaujančių-

• •' -hVit tol&S&V Xi ii-V- -Įfc ■ .JĮ 4^ĮĮį|

Dr. Povilą? MlwHis/ f
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

OFISAS: 3103 So. Halsted Street ,T
Tel. Drover 7170 ■

VALANDOS: 9—11 ifiryto;
2—5 po pietų; ’6—9 vakarė. T

GYVENIMAS: 3841 S. Union Avė. ffi
Tel. Yards 537.

Užvakar, šemaičio svetainėj 
įvyko Budavojimo Spulkos na
rių susirinkimas. Tarpais buvo 
gana karšta, ypač senajai val
dybai. Galų gale betgi susitai
kyta: senoji valdyba rasta ne
kalta. $11,800 su centais nuos
tolių, kuriuos spiilka aplaikc dė
lei subankrutijimo Tananevi- 
čiaus banko, nariai išdalies tu
rės naujais mokesčiais padeng
ti, iš dalies valdyba papildys ko 
kiomis tai transakcijomis. X.

apsireiškia esęs stebėtinai pasekmingu 
. nuo gėhmo pilvo ir žarnų, ger- 
«t klės skaudėjimo, dusulio, galvos 

skaudėjimo, nustojimo apetito, 
K g žalčio galvoje* ėct., ect., Sutai- 
11H1 fioma3 išdirbėju labai pagarsėjusio 
B) PAIN-EXPEUEWO- 
rpx’l seno ir ištikimo draugo fieimy- 

nos, naudojamo visame pašau- 
II Vie per pusę šimtmečio—25c. 

už bonkute visose dptiekose, 
7— -i arba galite užsisakyti tiesiai ift 
yTMpF. AD. RICHTER A CO.

Warttaitw ItrMt, N»w Vwfc. SVOTAS
Geras fl *T 
stalavas A Į Į 
sviestas V I l

jus paimsit
Del parankiu

Čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus 
jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris 
"*‘3. Kiekvienas ligonis apžiūrimas
Pasikalbėjimas ir patarimą i dykai.

Prof. Doctor Boyd 
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET

P. S. Jei bus oras gražus, tai 
ant 33 Place subatoj įvyks šo- 
Idai. Gatvė važiavimui bus už
daryta. Šokti galės vaikai ir su
augusieji. Bus lietuviškos žais
mės.

320 moterų ir vyrų, Chicagos 
gyventojų, įstojo į citizenų ko
mitetą, veikiantį prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, kad pava
rius platesnę agitaciją, kuri pa
trauktų į Kryžių daugiau na-

Clucagos laikraštyj “Daily 
News” buvo atspausdinta, rodos, 
įpultos ilgio straipsnis, antgal- 
viii: “Slaptoji policija atidengė 
suokalbi tarp rus ų.” 
Tame straipsnyje pasakojama, 
bu k šios šalies slaptajai polici
jai pasisekę užtikti, kad vokie
čiai veikią čia idant įvykdžius 
atskirą taiką tarp Rusijos ir Vo- 
Idetijos. Kalbamas laikraštis 
pasakoja, kad prasidėjus kam
panija už atskirą Rusijos su Vo- 
Idetija taiką, kad šaukiama re
voliuciniai mitingai, spausdina
ma revoliucinė literatūrą už tai- 
ką etc. Ten pripasakojama da 

visokių melagysčių.
csV ?-vių social is- 
ų konferencija 

:igu užreikšti, kad

Didysis Chicagos biznis gali 
daiaugties
mėjęs savo neapykanta link or
ganizuotų darbininkų, išnaujo 
tapo užtvirtintas mokyklų tary
bos nariu.

Darbininkaii, vadinasi, liko 
pergalėti. Kodėl? Nagi lodei, 
kad mažai interesuojasi miesto 
reikalais; todėl, kati nepadarė 
reikalingo spaudimo į aldierma- 
nus, idant tie atmestų Loebo ka
ndidatūrą.

Tai jau antras gaisras išliko 
toj vietoj. Svarbesnėje elevato
riaus dalis sudegė menesių at
gal. Tuomet pridaryta nuosto
lių apie 75,000 dolerių. Užva
karykštes dienos nuostoliai ap- 
skaitliuojami į $50,000.

Kaip paprastai, jau rėkiama, 
kad lai vokiečių darbas. Bet 
tyrinėjimai parodo, gaisras ki
lęs per neatsargumą.

Išėjom streikan; neimkit 
skebų darbo. '

Sustreikavo Cleringėj 
giau kaip 100 -darbininkų, The 
Beit Compah/of Chicago karų 
taisytojų, karpėnterių, trokerių 
ir kitokių.
vimus pakelti algas. Bet kom- 
kai padavė kompanijai reikala-

Jau 8 dienos atgal darbinin- 
panijos admipistracija prašė pa
laukti kiek.

Darbininkai nesulaukdami at
sakymo vakar, 1 d. gegužes, me
tė darbą. Jie reikalauja 5 cen
tų valandoj priedo. Kompani
ja prideda 2 centu. Bet darbi
ninkai nesutinka ant tiek ir re
ngiasi streikuoti ilgiau.

Taigi darbininkai, neikite į 
minėtą kompaniją jieškoti dar
bo. Nebūkite skebais.

šiandie streikininkai šaukia 
susjirinkmą apkalbėjmui streiko 
reikalų.

GARSI SANTOS KA1A. 
Visur parduodama po 28c ir
po 30c

i Akušerijom Kolegiją; Ilgai pr>k- 
Pcnriuvl’i anijoH Hospitaleu^ ir 

sėkmingai patarnau- 
(lyino. IHdyką duodu rod< 
įganė moteriinH ir mergi* 

Kalbu lieluviškai, angliškai, r»- 
hnkiHkai ii alavokiŠkal.

>Seredoj, gegužės 2 — Paroda 
rankų darbelių; vaikų siuvi
niai; 8 vai. vakare muzikos 
gabalėliai.

Ketverge, gegužės 3 — Paroda; 
popiet arbata; 8 vai. vakare 
pasilinksminimas.

Pėtnyčioj, gegužės 4 — Paroda; 
nuo 2 iki 11 valandos moterų 
kliubo bazaras; 3 vai. popiet 
vaikų paroda; vakare dainos.

Sdbatoj, gegužės 5 — 2 vai. po
piet vaikų šokiai; 3 vai. popiet 
siuvimo mokykla, pa rodą vi-

Br.. O.. Blumenthal

MOBTM 
frH W. LrtrUi** 
789 W. NortM Alb 
>444 IAbmU* Afti 
>9 44 A ibi
>419 M. Oiwfc

Draugas Slilsonas surinko 
Čhicagoj ir apielinkėse $903.50 
L. S. S. namui. Iš tų $903.50 
Waukegane surinkta $38.00. To
kiu budu Chicago j ir josios prie
miesčiuose surinkta išviso $865. 
40. Iš šios sumos $100 yra tik 
paskolinta. Vadinas, Chicago j 
ir josios priemiesčiuose šliau
kau ta LSS. namo pastatymui 
$765.40.

Vienok daug ramesnes žinias 
apie badą pranešė darbininkų 
delegatai. Jie parodo, kad re
le i a m a s a i d u o n o s badas 
yra ne kas kitas, kaip kompani
jų reikalus ginančios kapitalis
tų spaudos noras nugąsdinti 
miesto gyventojus, sukelti nea
pykantą link streikininkų. O 
Rudolph Kcarn, kepėjų unijos 
biznio agentas, pranešė, kad li
gonines, kur duonos nekepama, 
bus visos aprūpintos duona.

Duonos išvežiotojai išėjo va
kar taipjau streikan.

čią nicdžiokęl ant Chicagos sa
li unų praėjusioj nedėlioj. 60 y- 
patų areštuota sąryšyj su me
džiokli', tai yra už nepildymą 
laikyti saliunus hedėldieniais 
uždarytus.

ARBATA
JfTritwjntaw.

(!,■>) »), j| f 
tu oi*, u Į

p&rsM** ’ *
ta

Christ Scheer, savininkas bu- 
černes, esančios adresu 3260 Li
ncoln avė., užvakar kreipėsi į 
miesto tarybą prašymu leisti 
jam pardavinėti vien tik arklie
ną jo krautuvėj.

Chicagos kapitalistų laikraš 
čiai užimti triubijimu, kad mo 
biliziiojamai Suv(. Valstijų ar 
m i jai stoka pančiok ų.

Vakar, 8 vai. vakare 
susidedanti iš apie 4000 žmonių, 
maršavo Pilsen distrikto gatvė
mis su raudonomis vėliavomis 
ir griežiant marsalictę. Apvai- 
kščiojimas prasidėjo nuo kam
po Loomis ir 19-tos gatvių ir 
traukėsi lig May gatvės, o nuo 
teh į 18 gatvę. 
Sokol svetainę 
į) rakai bos 
bai daug
Taip, kad Pilsen Sokol svetaine 
buvo pilnute prikimšta ir dauge
lis turėjo grįžti atgal. Apvaikš- 
čiojimą surengė cechų socialistų 
skyrius. Prie to prisidėjo ir 
vaikų draugijėlė, susidedanti iš 
apie 200 mergaičių ir berniukų. 
Vaikų draugijėlė rieše vėliavas 
su užrašais: “Norime taikos”! 
“Socializmas — laisve.”

Pusbačkis.

Puikiausia Ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrą ir motery drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatilkas mo

kinimas padarys Jus Žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, principalas.

416-417 Prieš City HalL

viršininkas 
los nuomo- 
policislams 

leisti ilgai tarnauti vienoj vie
loj, nes ilgiau betranaudami jie 
susigiminiuoja su bomais ir va
giliais.
ii, y . j ,, ................ ...... ............ ........

MILDA TEATRAS 
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevili aus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge1 ir Rubato) 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas Sc.

Stibatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c,Balkonas 10c.
HALSTED ir *2-ra GATVA

Panedelyj mayoro Tliompso- 
no ofise buvo sušaukti kompa
nijų ir darbininkų atstovai už- 
biugįinui nesusipratimų. Kom
panijų atstovai atsisakė išklau
syti darbininkų reikalavimų. 
Jie apleido mayoro ofisą, nežiū
rint to, kad Chicagai gręsia ta
riant jų pačių žodžiais “baisus 
duonos badas.”

mano gydymą ii
no mano ligoniŲ 

ir išegzaminuoju kr 
suteiks jums 

ypališkni ir aš užkvirčiu 
Kviečiame atsilankyti.

įaustų
suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne

teikite j mano raŠthiv ir leiskite num pa
ss galiu jums suteikti pageidaujamas pasek mes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodcl nepavedi savo sveikatos stovį globoti n* 

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gab suteikti 
pastovias pasekmes j trumpiausią laiką. Jeigu po 

x sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus is 
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš ai rusiu, 
imd Jūsų /.';ili bui išgy<hi;i, jus gulėsit but ramut, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
| sveikatą.

it mink it.
Š turiu 

u ją ir Šia- 
pageidaujamas pa- 

tsilankyli |

SVIESTAS
G«rlaxulo«

pmuIe, nejfu /g Ji! 
tur jtw 
it šauti ..

geniui taikytojai su pasiūlymai: 
savo patarnavimų, idant užbai 
gus streiką.

Drover

111 r M M RATU
Bucas gydytojas ir Chirurxaa

SBMtaWrtaa Matmifira, WtttkB, ValW

Valandtao 19—11 ryto, 4—IS »® jptohL 7—41 xm- 
kara. NadBlIomls p© ptetij.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka!

\ Gyvenimas yra
kuomet pranyksta re 
g^jinias.

vartojame pag^ 
r*nfą Ophthalmometei 
Ypatinga doma atkrei 

A pi am a I vaikus.
Vftlandoe: Nuo • ryte ild @ vakar©: bwWBB 
■hk nuo 10 Iki lS

4949 S. ASHLAND AV&. kam>M 4T B9.

nors patartų ir jiems pasileisti 
kartu su minia trepsėti.

O darbininkams šokti ant gat
vės, jųjų nuomone, kaip tik tin
ka. Kaip vienok tie musų ponai 
labdariai ir labdares d 
vertina darbininkus.

Subatoj, jei tik orus pavelys, 
manoma parengti šokius tiesiai 
nnt gatves, šokių vieta — 33 
Mace. Gatvė bus uždaryta, kad 
vežimai nekliudytų šokti.

Gatviniai šokiai, šoks, žino
ma, ne ponai kapitalistai. Jie 
turi juk šokių sales; jie ir pa
žeminančiu sau skaitytų šokti

oro
UTAISYTAS 15 formtilos- 
recepto; suteikto iSmintiw 
gu Egypto zokoninku,

REIKALAUJI
Jelgn kenti gmlvoii dėjimą 

"Jeigu nuolatos Tau m š aro m krluU H 
Jeigu “ 
Jeigu 
Jeigu
Jeigu turi uždegimą »fe i hl 

I*'1 nAy» ©fe*ltn)H »rb» ©ImvaaL
, »kinią.

mhvo HfeJ.H hprcUHMui afeių. kuri* Imi 11 wittu 
fyrbini Aw VMhkMUS pjnwpijojr. Siifebu šlifuoti tulig jų*ą ahlą M 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška fe*in».

J. SMETAuTSlA.
dAJkio.

TfiMYKIT MANO UŽKASA-
HOIJ’TJH H > A VĖ, 

islvėis A»i rinfC* Agtieho* Ir a© aac*Mh
ryto iki k va. Nedaliomis nuo I mto ibi 13 

Tek Canal l

Ifr L:į^WŽir -Twa Mano pirmysU pasekmingo gydymo visų chronišką ligų vyrą Ir motorą18 yra l?eresn® negu visu kitų. Per praeitus /'(> nu li.) :iš padariau Šj mano speciali
ui \W I studijavimą; tuo laiku as pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių

\ I JI du u šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų h turiu savo oflM
(L k/1, h [ rinkinį mašinų, kurios parodė
'! ),fl 1 /' \ išgydė ir nustojote vilties, tuo kart

rodyti jums, kaip lengvai

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

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

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priįmnųs ir lengvai priimami 
savo labaratoriją iir Vaistų skyrių. a - - s----
pimą. , Aš ne spėlioji!, bet surandu ‘. 
sėkmės į kaip galima trumpiausią laiką 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus

skaitė re 
paduotos minėtam-straipsnyj ži
nios yra per/~ >>elagingos.

Pirma. Rusijos išeivių soci
alistų organizacijos kaip pirm 
stojimo Suv. Valstijų karėn, taip 
ir joms įstojus, buvo ir tebėra 
priešingos karei, kaip buvo prie
šingos karei kitos tarpiau tines 
socialistų organizacijos, kaip bu
vo priešingos jai šios šalies so
cialistų partijos suvažiavimas, 
įvykęs nesenai St. Louis’e.

Antra, rusų socialistų organi
zacijos neagituoja už atskirą 
rusų-vokiečių taiką, bet reika
lauja užbaigimo karės visoj Eu
ropoj; užbaigimo be jokių 
ksijų ir kontribucijų 
yra vedama ne plačiųjų 
naudai, bet prieš jų interesus.

šmeižtas ir klaidingi paska
lai ant rusų socialistų leidžia
mi, idant sukursčius Amerikos 
visuomenės opiniją prieš juos, o 
paskui kad 
smaugus ji 
jau daro ir 
jų valstybių valdžios.

Lhbai gali būti, kad Amerikos 
I>olicijai nusiduos josios nevy
kęs darbas, pasiseks apjuodinti 
Rusijos išeivius socialistus vi
suomenės akyse, bet mos giliai 
tikime, kad Amerikos proletari
ato šitokiu budu suklaidinti ne
pavyks.



Krasos dėžutė ĮVAIRUS skelbimai

J. Degutis.

NAUJIENŲ2228 Coblenz str., telefone Ar
mitage 1185,

Yra svarbus reikalas del jus 
naudos.

8-

Vieno apsivedimo 
istorija.

(Tąsa nuo 5 pusi.).

Atsiimkitc laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

• aiškų šioms y pa toms:

motina.

■

tų nuslopinęs meilę. Jis norėjo 
susitaikinti be jokių pasiaiškini
mų.

• Pati buvo tokiame upe, kada 
vienodumas kankina, Tuosyk 
žmogui malonu būti bile kokioj 
kompanijoj.

Jiedu priėjo prie tos išvados, 
jogei reikalinga ką nors užsi- 
kviesti. Pasidaro linksmiau.

K. Ivona i t is 
Juozapas Maželis

Mrs S. Žukauskas 
Antony Robish 
Frank Moška 
K. Jac i k as
J. Jaras
K. Waitkus
Stanislovas Wilimavičia 
Marta Samson 
T. Strikol
James L. Kostka 
L Galvanauskaitė 
J. Duoba 
Košt. Bi nikus 
Joe Stroll

viesti, o ką ne.

io, jicuu punai susiiaiKe. nu- 
lam a 1)0 įtekme vyno, jinai, ne

Tuo momentu ji

nedatekliuo.se, bet pas jį n eats i

eitis nuotikius.

asmuo

ant pian(>, o šeimyninkas ncno-

ras. Jis pradėjo skani 
Wagnerio veikalą. šcinŲyi 
nežinojo kieno tai muzika, 
muzika jai nepatiko. Kadi 
ktaras užbaigė, šeimyninki

bėjo.

na s savo keliu,

be manęs!

gyventi vienatvėj.

vo ji.

ra-

liu yj? — atsakydavo jis.
Ant galo kaip vienas, taip ir 

kitas suprato, jogei abu papuo-

minu pradėjo žiūrėti į dalykus, 
karts nuo karto pajuokdavo 
vienas kitą. Jiedu atsimindavo 
apie sava romaną, kelionę tuoj 
po apsivedimu. žodžiu sakant, 
jiedu pradėjo gyventi vėl praei
tim, o ne dabartim.

Dabar užstojo tas svarbus mo
mentas, kurio jis nepaprastai

Dabartės —.mane jis — ji bus 
priversta žiūrėti pirmyn, o ne 
atgal. Bet ir čia jis apsivylė.

jos fiziškas gražumas buvo pa
vojuj. Jis kalbėjo apie tai, kad 
ji pasidbrys dar gražesnė, jau- 

snė, bet tai nieko negelbėjo.
atsinešdavo link jo kuoblo-

—Dabar tu mauni, kad p 
vergei mane. Palauk, tegul ; 
tik pasveiksiu! — sakydavo ji.

(Bus daugiau).

Awgustyn Joskava 
K. J. Korikus
Frank Mazaika.
Julius Mickevičius

loe Burbulis.
Waitkunas

M. Stockus

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokesties. Praneši- 
nai betgi turi but priduodami iš va
tam. laiškeliu arba telefonu. Pri
kloti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.

“Naujienų” adm.)

Indiana Harbor, Ind. — LSS.

v. Ivanovo sale-

visiems

draugai, eikime

b ii. Kviečia
Komitetas.

LSJL. MANDOLINŲ 
ORCHESTROS
MOKINIAMS. .

o

J. Klevas.

Simono Daukanto Draugijos 
primename, 
us subatos

Visi gavusieji pakvietimus 
malonėkite kuogreičiausia pra-

Rengimo Komitetas.

Town of Lake prakalbos įvyks

Columbia kampas 48 ir

kp. Kalbės “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis ir medicinos 
studentas A. Mon tvidas. Abu
du apie Rusijos revoliuciją. 
Kaipo apvaikščiojimiu geguži-

Kviečia visus.
Komitetas.

Rockford, III

verge
, kam-

LS.JR. lavinimosi

d., 7:30 v.v. Kviečiamai visi 
tik myli apšvietą. Ten 
galės išreikšti, savo mintis.

M. Grinas — j

D. Kulikauskas, pirmiaus gy
venęs 1275 N. Wood str., malo
nės tuoj aus priduot savo antra- 

Dr-jos Sav.
J. Degučiui,

SKAITYK IR PLATINK Ša Chicagos Liet, 
fe “NAUJIENAS ” PaŠ. sekretoriui,

g

Racine, 
mėnesinis

Wis. — LSS. 124 kp. 
susirinkimas įvyks 

d., 7.30 vai. vak., 500

i

reikalų. Jie jieško 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 rezul
tatai.

Skelbimus priima Naujienų Admi
nistracija, 1840 S. Hoisted St., asme
niškai, p actu, arba telefonu: Canal 
1506.

REIKIA DARBININKU
<

ir komišinas.
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs

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

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, w
235 E. Main Sbl

MARYLAND VALSTIJOJ:
'fe

i

Menumen t Sq.
Visi kuopos nariai kviečiami

bių reikalų apsvarstyui.
Atsiveskite draugus prisira

šymui pnie kuopos.
J. Margis, organ.

LSS. 22 kuopa rengia apvaik- 
ščiojimą darbininkų šventes sė

M. Mcldazio svet., — 2242 — 23 
Place. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis ir Antono
vas. Bus ir kitų pamarginimų. 
Darbo žmonės gerai supranta

k i mes, škai tli n ga i atsilan- 
Kviečia Komitetas.

Lietu v. Tautiškos draugystės
Vienybe” extra susirinkimas

Gco Chernausko svet. — 1900 
So. Union ave. Visi nariai bū
tinai atsilankykite ir atneškite 
po $1.00, kaipo atmokejimo Ma
rtino Vaitkevičiaus pomirtinės.

J. Llajjinskas — pirm.
F. Tverijonas ir
D. Diržius —

raštininkai.

Muskegon, Mich.

prakalbas paminėjimui Pirmos
Gegužės, darb. šventės. Kalbės

iiadciptujos, ra. 
visi vietos lie In

i

Kviečia Komitetas.

Melrose Park, Ill. — Socialis
tų partijos Lietuvių Skyriaus 
metinis susirinkimas atsibus ne-

, 23 ave. ir Lake

Draugai, malonėktie laiku 
susirinkti, nes turime daug sva-

dybos šiems metams. •/
A. J. Stoškus, Orgauizat.

LSJ. Lygos 1-mos kuopos ne
paprastas susirinkimas įvyks ge
gužės .2 d., 7 vai. vakare, Aušros 
s ve t., 3001 So. Ilalsted st., kūni

Visi kuopos nariai ir kurio in 
teresuojasi LSJL. gerove turi 
būtinai atsilankyti, nes randasi 
labai svarbių reikalų, kurie jo
kiu budu negalima atidėti ant 
tolesnio laiko.

J. Kaulinas, rašt.

LSS. 37 kp. parengia dideles 
prakalbas gegužės 2 d. 7:30 v. 
v. I). S bernaičio svet., 1/J50 So. 
Union ave. Kalbės drg. T. Du
ndulis ir drg. J. Gubavičius.

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

Kviečia Komitetas.

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

1 147 — 49 ave. ir 15 gal. kam-
Su pradžia gegužės mėnesio 

darbininkams reikia sukrusti— 
nė vienas nepraleiskite šio susi
rinkimo. — Organizatorius.
r

SKELBIMAI
šiose Naujienų skiltyse smulkieji, 

sulig jų rųšies tvarkomieji skelbi
mai yra pigiausia, greičiausia^ir pa- 
sekmingiausia biznio ar darbo žmo
nėms priemonė geidžiamajam tikslui 
atsiekti.

Tai tiesa. Ir todėl patariame vi
siems, kurie tik turite kokių reikalų, 
naudoties Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltimis.

Naujienas kasdien skaito dešimtįs 
tūkstančių žmonių. Jie turi įvairių

&

RANDAI
vakarais del jųsų parankamo, 
$10 išmokiname jus sint viso

ANT BANDOS 
riai garu šildoma ir karštas van
duo. Naujai ištaisyti. Prieinamos 
kainos. Atsišaukite į janitorių ar
ba pašaukite Main 4609 Mr. Nett er. 
728 W. 18th St., Chicago, Hl.

- Fintai ir'kamba- rių prie išmokėjimo
LAMBERT SINIMONS CO., 

1911 Milwaukee Ave., Chicago.

" DRESS MAKING COLLEGES, '
2330 W. Madison gat., Western ave.

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

Baltimore, Md.: J. bilipovicz, . / 
-437 S. Pact

Baltimore, Mdz K J. Lažauskas, 
637 Lombard St

SARA PATEK, MOKYTOJA. IOWA VALSTIJOJ:

NAMAI-žEMĖ MOKYKLOS
ANT RANDOS SANKROVA ir 5 

kambariai labai pigiai. Paranki vie
ta barzdaskutyklai arba saldainių 
sankrovai. Atsišaukite į 
1731 So. Union Ave

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Chicago.

ATI DUODAMA RANDON 4 švie
sus kambariai, dabai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus.

Chicago.

PASIRANDAVOJA vienas kamba
rys dviem vaikinam. Arli dviejų ka
rų linijų, šviesus, maudynė. Gali
ma gauti ir valgį. Atsišaukite:
3538 So. Wallace St., Chicago. 

Tel. Drover 8812.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau S. Toleikio, Kauno gub., 
Raseinių pav., Švėkšnos valsčiaus, 
Skirmuntų kaimo. Apie pusantrų 
metų neturiu apie jį žinios. Gyveno 
po num. 104 James St. New Haven, 
Conn. Atsišaukite, arba kas žinote, 
praneškite: J. 'foleikis,
1750 Wabansia Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA FARMA , 
60 akrų, 30 akrų ariamos, 14 akrų ap
sėta dobilais, apie penki akrai gra
žios girios, kuri galima pavartot į 
maleriolą, lentas; budinkai nedi- 
džiausi, bet nauji. Žemė pirmos kle
sos su gražiais šaltiniais ir nekai
nuota; du šuliniai,pompos, vanduo 
kuogeriausias, tvoros geros į rundą, 
keliai išdirbti, penkios mylios nuo 
miesto ir stoties, aplinkinės vietos 
pusėtinai apgyventos lietuviais ir 
lenkais ir visi jau pusėtinai prasi
gyvenę. Pardavimo priežastis tos 
mano fanuos — turiu dvi farmas, 
pusėtinai toli vieną nuo kitos ir ne
galiu priderančiai apžiūrėti, lodė] 
parduodu pigiai, tik už $1200; pusė 
sumos įmokėt iškalno, kitus — ant 
šešto procento. Taigi, lietuvi, ne
praleisk progos, o buk ncprigulmin- 
gu nuo kapitalistų, buk pats bosu, 
augink savo maistą. Micbigane svei
kas vanduo, tyras oras užlaikys pa
tį ir jųsų šeimyną sveikus. Rašyk 
šiandie, dar dabar laikas; pirksit 
nuo savininko, o ne nuo agento.

C. W ILK A S, 
Box 74, Harrietta, Mich.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Ilalsted St. Chicago, Ill.

I.I -j -j ) I - i at. in U « II. I

AMATŲ MOKYKLOS
DEL KARES reikalinga bus daug 

šoferių ir automobilių 
Jšsimokykite to amato 

Vakarinės ir
taisytojų.
pas mus greitu laiku.
dieninės klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

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

Telefonas Monroe 5433

Pajieškau Prano Marašinsko, Kati-
rupijos, Augmenų kaimo, ir Onos 
Lazotkiutės, Šilalio kaimo. Malonė
kite greitai atsišaukti, arba kas juos 
žinote praneškite šiuo adresu:

Jonas Bodavičia,
1750 Wabansia Ave., Chicago, TU.

Pajieškau pusbrolio, Vincento su- 
minskio, Kauno gub., Raseinių pav.. 
35 metai kaip Amerikoj. Atvažiavęs 
iš Lietuvos gyveno Mahanoy City, 
Pa., dirbo mainose. Vėliaus gyveno 
Pillsburge, Pa. Buk priklausęs prie 
žvejų Kompanijos. Turiu laibai 
svarbų reikalu. Atsišaukite patsai, 
arba kas kitas praneškite šiuo adr.:

Antanas Kavaliauskas,
4518 Wenthworth Ave., Chicago, HI

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAMA 2 arba 3 vyrų 
dirbti skudurų dirbtuvėj. Ateikite 

2917 So. La Salle Stf Chicago, Ill.

REIKALINGI 2 geležų karpytojai 
Aarpymui geležų, taipgi paprastų da- 
‘rbininkų. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus.

STANDARD IRON and STEEL CO. 
1612-34 W. Kinzie sjt. arti Ashland 
ave., Chicago, 111. >

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. Pastovus darbas, gera mo
kestis. s

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

REIKALINGAS* 1 jliriitorius ir 1 
langų plovėjas, /Atsišaukite tuo jaus. 

THE RILIANCE BUILDING
32 W. Washington St. Chicago. 

PasiniaiykiIe su Mr. Roscol.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA darbininkų į liejik- 
lą. Gera proga ant ateities dirbant' 
prie k varmų a n t mašinos arba var
stoto. Atsišaukite į

Chicago Malleable Castings Co., 
120th and So. Racine ave.,

West Pullman, Chicago.

REIKALINGA-10 patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron yardą, taipgi 2 
vežėjų. Atsišaukite į 1717 N. West
ern Ave., Chicago, Ill. 
. . ....... -.......    . .i i i iini.rįSm'n....-...

REIKALINGĄ PARDAVĖJŲ—
Pardavėjai, čia yra smagiausias 

darbas, kuris buvo kuomet nors su
teiktas Chicagoje Sis apgahsinimas 
paliečia reikalavimą 10 veiklių vy
rų pardavoti gumines šynas tiesiai 
del kostumerių. Patyrimo nereika
linga — mes pasirinkome išlavintus 
žmones Mes duodame žmonėms 
brangiai apmokamas vietas — pasto
vus darbas Galite uždirbti nuo $50 
iki $125 į savaitę . Atsišaukite prieš 
piet į Ųų- '

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

REIKALINGAS pusininkas i te
atro biznį .su mažais pinigais — $400.
4914 W. 14 St., Cicero, III.

.. .........................................................K I. i ................ ^..1 I..! .~.l

REIKALAUJI pusininko į Gents 
furnishing sankrovą. Vienam sunku 
apsidirbti. Atsišaukite greitai:

O. Adomaitis 
736 W. 18 St, į i

fe

PARSIDUODA maža ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidurmiesčio. Reikalin
ga mažas įmokėsimas. Gera Žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. Atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą No. 112.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

RAKANDAI
PARDUODU pigiai rakandus pen

kiems kambariams. Išvažiuoju į ki
tą miestą. Atsišaukite tuojaus.
1323 Edgeinant ave.. Chicago., Linas 
blokas nuo 12-tos ir Throop SI., 1- 
mas augštas. . ,—

DEL
GERIAUSIO r-

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

1520 N. Western Ave., Chicago.

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

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

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

Chicago. Ill.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO.

Pirk kaip nori ar saliuną su namu 
arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.
951 W. 19th Št., Chicago, ID

PARDUODU storą saldainių, ciga- 
relų, cigarų, tabako, laikraščių ir tt., 
randasi labai geroji vietoj, antros du- 
rįs nuo Halsted gatvės, ant 35-tos, 
šalę ugnagesių ir policijos stoties. 
Daug žmonių praeina. Noriu par
duoti greitai. Bargenas.

A. Petrai is and Co., 
751 W. 35-ta gatvė., Chicago/ 

Tel. Drover 2463.

PARSIDUODA barzdaskufykla pi
giai. 5 pagyvenimui kambariai. Ge
ra vieta. Pigi randa. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu miestą. Gera 
proga lietuviui arba lenkui.
3205 Wallace St., Chicago, Ill. 
.........-j. ..-... r........ .. ...... '......... t ............... ................... ..  -

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

PARSIDUODA greitu laiku čeve- 
ryką dirbtuvė su visomis eleklrikos 
mašinomis. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis — noriu va
žiuot ant farinų. Atsišaukite šiuo 
adresu:
1337 S. 49th Ct Cicero, III.

PARDUODA —grosernę už “cash” 
arba ant lengvų išmokėjimų, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj \vietoj. Biznis 
per kelis metus gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo, —( savininko ne
sveikata. Atsišaukite pas:

F. Perleeki,
4512 S. Paulina St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA
1916—5 pasažierių Fordo 

Visi i n taisymai. Bargenas. 
šaukite į Jos. M. Ažukas, 
3303 Auburn Ave. Chicago Ill.

Telephone Yards 3036.

karas.
Atsi-

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage nuteikiama pa- 

Bkola nuo $100 ikt $5000.00 po B ir 0 proc 
apmokėjimui taksų, utmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųeų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau- 

: Greitas ir manda-
aiBrnavi»in>>) teisingas reikalavimas.
LOŲIS STERKŲ and COMPANY

Chicago.

jate dar daugiau pinigų, 
gus 

'mortgage bankers 
s North La Salle Street, 

Chicago, Ill. Telephone Main 4841.

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

CHICAGO, ILI

18-tos gatvės Skyrius: .L Šlajus, 
“Naujienose”, 1840 S. Ilalsted St.

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

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

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

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

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

av.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

St. Charlės, Ill.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St.

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

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

DeKalb, Ill.: Mike Taruti,
1148 Market St.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika,
Spfing Valley,

St.
St.

St.

1330—15th Ave. 
III.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St.
St.
St.

Ave.

MASSACHUSETTS* VALSTIJOJ:

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 

Lowell, Mass.: J. Bomnil, 
50 Charles

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

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

St.
SI.

Elizabeth, N. J.: D. Dočkus, 
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. Schwarlzburg,

13 Wu 23rd 
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,

Box

NEW YORK VALSTIJOJ:

St.

17.

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

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

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

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

•

OREGON VALSTIJOJ:

NEBRASKA VALSTIJOJ:

OHIO VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F.
1209

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

Portland, Ore.: Omara News Co.

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

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

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

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

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Cm

Liberty Ave and Grant SL 
Jos. Burauskas, 
F. Krasowski,

2809 Penn Ava.
J. Katkus, 

2204 Forbes
F. Tevlovich, 

2228 Tustin 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

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

1726-28 Jackson

Kulpmont, Pa.:
Pittsburgh, Pa.,
Pittsburgh, Pa.:
Pittsburgh, Pa.:

MICHIGAN VALSTIJOJ:

-

SL '■’{r..

g

SL
M

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

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

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, W. Va.: F. Gumauskas,
Box 138.

INDIANA VALSTIJOJ:

Chicago, Ind.: A. Mikšis,

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

3814 Dcodor SL
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Static*
Clinton, Ind.: a.

1 SL
Ind.: 1). Bassu

oadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park SL

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
1029% Lacbwood ave.

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ

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

Waterbury, Conn.: J. Pruselaltls, 
x 775 Bank Sb i

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviufc 
286 Wallace Sb

B

•T

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas

c3

S

•i

Ti-

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La* 
bai paranki knygutfi ne*; 
siotis ir kiekviename j i 
reikale pasinaudoti. (

Kaina 50c paprastu I 
ir 75c geru skuriniu ap- j 
daru. ■ * • J

Galima gauti “NAU* | 
JIENŲ” AdministfUdČl
joje, 18-10 S. Halsted St,. 
Chicago, Ill

$
V

SET

p. ERB. Naujienų i 
” tytojos ir skai 
jai prašomi pirkinių 
kalais eiti į tas 
vas, kurios 
Naujienose.

O

nedatekliuo.se



