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demonstracija PRALAIMĖJO.

Illinois Central geležinkelio 
darbininkų streikas už
baigta.

VOKIETEI NETEKO 
l,300,0®W.IRV. .

MU1I.AS1ŠK AREIVIŲ
X o..i

VOKlETIJAtJŽMRYTA

heims katedra sunaikinta
,Ė DEMONSTRACI

JA VIENNOJE.

nkstp”x:” darbinin- 
savo sostinės g’at- 
fabrikai ir krau- 
uvo uždaryta; lai- 

taipgi neišėjo.

Abelnai, Austrijoje pirmo
ji gegužės perleista nepap
rastu iškilmingumu. Ir tva
rkiai.

Europa nubunda.

KIEK PRARIJO KARĖ.

Anglija nuo pradžios dabar
tinės karės išleido virš 21 
miliarda doleriu.

LONDONAS, gegužės 3.
- Austrų sostinės gyvento-
li, tur but, nepamena tokios 
ūlžiniškos demonstracijos,
•irią jie matė pirmą dieną J— Vakar Anglijos iždo mi- 

užės. šimtas tūkstančių nisteris, Andrew Bonaf

CHICAGO, gegužės 3. — 
Illinois Central geležinkelio 
darbininkų streikas pasibai
gė. Ir greičiau negu tikėta
si. Darbininkai sugrįžo da
rban tomis pačiomis sąlygo- 
mi. Tam reikia kaltinti šve
dus, kurie per vienas duris 
išėjo, o per kitas — sugrįžo 
atgal. Vadinasi, streikas su
laužyta ačiū jų nesupratimui 
savų reikalų.

Šiame streike iš visų ge- 
'riausia laikėsi tik vieni lie
tuviai. Deja, jie nesudarė 
didžiumos, todėl jų vienų lai
kymąsi šiame atsitikime bu
tų atnešęs jiems nenaudos. 
Taigi — ir jie nutarė grįžti.

Kompanija žada “‘pridė
ki.” Kada ir kiek — vienas 
dievulis težiso/

Streikininkas.

Vien tik užu 
tant sįj 

į .i > 

. gegužės

neskąi-

pdamb prane- 
■pradžios da-

3. — Iš Amsteį 
šama, kad nup 
bąrtinėą karės Vokieti ja ne
tekusi ^ien tikį užmuštais 1^ 
300,000 vyrui . jltųaht atidpri 
žymų gffndyn .2 sumažėjimą 
— viso Vokietija neteko ar
ti keturįų milibnų gyvasčiųi! 
Tail) pasakė vienoje savo pa
skaitoje apie karę buvęs ko
nservatorių partijos narys 
Vokietijos reilchstage — J. 
Naumann. i

O kiek Vokietija turėjo 
netekti sužeistais, kurie jau 
niekuomet net: s našiam vi
suomenės dari

Vokiečiui daro muilą iš žu- 
viniųjų mūšy j priešo ka- 
r4vi^; Petrograd8#:suju- 

.<8. ,. : ' XXXX’/ z M ,

STOCKĮ^M,’jfežs 3.

......... * 1

Jokių pranešimų iš ten nebe- 
gaunoma; dalykų stovis 
turįs but begalo rimtas.

LONDONAS, gegužės 3.
PULKININKAS KALBA

. Mokina laikinąją valdžią.

m. įninku iškilmingai mar-;Law, pranešė atstovų butL'^ NEW YORK, gegužės 3.J

savo puošniausiomis Vien- kad dabartinė karė Anglijai 
nos gatvėmis nešdami rau- kainavo $21,590,000,000 2— 
Jonus vėluku1’. Nesuskai- dvidešimt vieną miliardą pe-< 

eilėje vienas nkis šimtus devyniasdešimts 
«^”ionų dolerių! Bet to dar 

gana. Iždo ministeris sa- 
1 • r* T •*«■'•» •w-vw - 4. _ •

traukė sa-

— Žinomasai avanturistas 
T. Rooseveltas inteikė grovo 

, Tolstojaus sunui laišką, ku
rį jis turėtų parvesti į Pet
rogradą ir inteikti laikini 
j ai. -“dem ok r atiw. ^Rjisi.i

PASKAND: o 400,000 
TONŲ kAIVŲ.

Bėgiu vienos s 
netekę tiek; 
klybinio lai

savaitės anglai 
tonų savo pir- 
vyno.

kėtinų ■ praheš^įį^k 
kiėtijos valdžiir^B^ 
siūs priešo kareiW® 
dojanti muilo ir< sl

WASHING TONAS, geg. 
”'r ^bino- tone buk gauta 

■giu vienos sar 
ų submarinos 
30,000 tonų A- 
binio laivyno, 
tina sk^tlinė. 
iL'i suaifi ijnus

COPENHAGEN, gegužės 
3. — Nežiūrint Berlino pra
nešimo, kaA Vokietijoj vis
kas tebėgą rėmu ir kad pir
mą dieną gegužės nebuvo jo- 
kių streikų* / demonstracijų 
If kiaušių — valdžia vis dar 
hiOeidžia jokių žinių apie 
dalykų stovį toje valstybėje.

gatvių,
Grigaitis ir A. Mainai 
das.Bus ir šiaip paMr 
ginimų. Pradžia 7 sBpf 
vakaro. Įžanga dykai

inių 
darjrmui. Iš riebalų esą da
roma muilas, tuo tarpu kaųrišiandieną Vokietija 4š Vf»ų 
lai f sunaudojatpį saldai ^ų^ių yra aptvertą j&perei* 
niams. . 'J Jaątna kynų sieįja -— karės

Šitoji žinia sukėlei visą 
Petrogradą. Laikraščiai ta- 
Įpina ilgiausių straipsnių, kad dalykų stovis kaizerio 
kuriuose be pasigailėjimo 
smerkiama toks vokiečių el
gimąsi. Viename jų, būtent 
“Večernija Birževyja” sako
ma: “Prisistatykite sau nie
kingą neprietlį besišaipantį 
ties šventais musų brolių la
vonais, žuvusiais kovoje už 
savo tėvyįię — besinaudoja
ntį iš atvėsusių jų kūnų!”

Laikinosios valdžios palai
kytojai šitą faktą dabar pa
naudoja kovoje su kraštuti- 
niaisiais socialistais — Leni
no šalininkais —, jieškan- 
čiais taikos su Vokieija.

ŠNIPU MILIUS. DAR 
■ SVARSTOMA.

efenzura. Atėję iŠ Vokietijos 
pasienio pranešimai "Sako,

valstybėje turįs būti begalo 
rimtas. Vienas paskui kitą* 
ateiną iš ten įvairus gandai, 
skelbiantis visą eilę streikų 
ir tolydžio priaugantį žmo
nių nepasitenkinimą... Norš 
tai yra tik gandai, ir jiems 
negalima priduoti didelės 
svarbos, vis dėlto aišku, kad 
ten dabar dedasi svarbių da
lykų, kuriuos mes gal ne
greit teišgirsiine.

Tie patįs gandai, beje, >a- 
ko, kad Vokietijos laikraš
čiai prabilę tokią drąsia kal
ba, ko dar nebuvo nuo pra
džios dabartinės karės. Jie 
nepaprastai aštriu tonu kri- 
tikkuoją Bethmann-Hollwe- 
gą. Visur, sako, tik ir girdisi 

Itl '

..i. --"-•-‘fT'Mwri— 1 —

DEL TARR*AUTINES 
SOCIALISTŲ F TNFE- 

RENCIJI

Kadangi tarpta 
alistų konferencija 
reikalais tariama bi 
ti Stockholm#', šio 
n^fiesio pradžių, t

Įegi*|ma pranešė > 
sūiv tarptautinio 
Wore sekretoriui,.kt 
rikos socialistų pa 
suspės laiku savo 
pasiųsti ir todėl ne 
ferencijoj dalyva-

Dabar dg. Hil1 
telegramą iš Hti. 
tokiu atsakymu : •

• “Telegrafuokįp
lėtute būt- Stock h o ..xtis
rūpinsimės Nutaisyti taip, 
kad jus galėtute dalw^hti 
konferencijoj.

?.c;>)'afu sa'T7.1 .terš



ras
galėdavo sau auou at- 
kaip praėjo devynį 

ii. Pastaruoju laiku ji 
”lo dar negimusį kūdikį.

nermainė. Jos vei- 
xė nepaprastai gražus. 

.e;Jr kūdikis. Motina bu- 
nepaprastai linksma. Paė- 

ilgėjimos ir vyras galėjo liuo
bai atsiduoti.

Ant trečios diėnos vaikas jai 
įgriso; jis atsidūrė auklės ran
kose. / . .

Salėj pasigirdo šnal 
J uodu paž|noI Jis 

f g drugio krečiamus.

majo- 
šnabždė- 

is dre-
bėjo, lyg
niekuomet__ ____
žvilgsniai turėtų tokių magiškų 
spėkų. Jis suyis užmiršo apie 
savo numylėtinę. Jo galva bu
vo užimta mintimis apie majo
rų, kuris galėjo suardyti jo kar
jera... Ji suprato barono mintis, 
apsigrįžo ir išėjo; Ji įėjo į ki
tų vagonų, kuris buvo tuščias. 
Ant galo, jiedu atsidūrė vienu- 
du. < > z

o tos valandos vyras pra- 
vaikščioti, lyg pasmerktas 

>p ir laukiantis bausmės, 
tidėjo savo daiktus ir buvo 
engęs bėgti prie pirmo sig-

mykė jis.

buvo duotas 
praslinkus po to, 

ėle iš lovos.
.„j naujais drabu- 
jam prisėidavo kur

to! Ir majoras! Dabar mano 
karjera užbaigta!

Apie tų atsitikimų jiedu kal
bėjo iki pat Linkopiko. O tuo 
tarpu alkte ir troškulys davė sa-

i atkreipdavo visų 
vaikai - rodydavo 
iputusių . moterį, 
tad* tas jį nepapra- 

Galop jis nus- 
*•» niekur nebevažiuo • 

silikdavo namie su 
ailėdavo savo pa
ti mų.

žingsnis
jdinėjimas ark-

i, kaip žinia, at- 
augštesnę klesų. 
užsimezga pa- 

i ir šunis duoda 
progos aioiuurti tame pasaulyj, 
kur žiūrima iš augšto. į pės-

prie

ių arkliai, o 
oficieras...

' i uodu, —

PrąvtŽiaYusiu Linkopikų, jie
du atsiminė vyrų ir pradėjo ver
sti ant jo priežastį savo nepasi
sekimų. Jis, turbut, kokiu nors 
budju pranešė niayorui apie jų 
dviejų pabėgimų. J

—Aš ir-gi taip manau, — iš
tarė ji.

— Tu manai? Aš lai žinau! 
-— sušuko baronas. — Jiedu sy
kiu varo biznį... Ir žinai, kų aš 
pradedu manyti! Tavų vyras, 
tas nelaimingasai, kaip mudu jį 
vadina va, niekuomet tavęs ne
mylėjo! : *

—-Ne, tai netieį&’įįžfe- ji drįso
*' "rf-'

pasipriešinti. .
Jis mylėjo tave? Jis, kuris 

laiki tave, kaip kletkoj? Jis...
Tema, matomai jau buvo se

nai išsekusi ir todėl jiedu prar 
dėjo kalbėti apie valgį. Iki ar
timiausios vietos, kur jiedu gar

. ..ikųirvyrą... Ba- bėgus a 
tonas, ant galo, išbudo;4r ėmė1’ Pas jį bu 
svarstyti apie savo ateitį, pade j i -J jis pavogė 
mų. Jis niekuomet nenųlhisdą-’ 
vo.’ Pastebėjęs moters 
ašaras, jis įnirto. Jis tai paskai
tė savęs įžeidimu. Ginčyties jis 
nenorėjo, nes tai nemalonu ir 
nuobodui* Todėl jis pavartojo 
tokį pat meilumų, kokį jis var
todavo apsėjime su arkliais: į*- 
žnybo į kaklų ir linksmai sušu
ko: 1 ’ . •.•"•T - „O

. > z;—Buk linksma, Mania! < ., ■
Galop jiedu atvyko į Kopen - 

Ragenų, kur jųdviejų niekas be
žinojo. čia buvo galima jaUs- 
ties liuosai. Kuomet jiedu atsi- 
dūrė ^Valgykloj, ji pradėjo ati
džiai apžiurinėti ten esančius 
žmones. Kalbėdamos su barb- 

, nu, ji visai nežiūrėjo 'į jį. To
kia elgiinos išvedė jį iš kantry
bes. Jis užmynė jai ant kojos. 
Ji tuojau pradėjo maldauti pa- 
gelbos... Ji pajuto kokių tai an
tipatijų, neapykantų link jo...

Kada jiedu sugrįžo į savo 
kambarį tarp jųdviejų ištiko 
barniai. Ji atsiminė savo kelio y 
nę su vyru. Ir tuosyk pasikar
tojo lyginai toki pat istorija, 
kaip dabar su baronu. Jis buvo 
taip jau nuo bodui s, kaip ir vy
ras. Jiedu pradėjo kaltinti vie
nas kitų. Del jo ji išsižadėjo 
savo winų ir vaikų. Iš kitos 
pusės, ačiū jai jo karjera buvo 
galutinai suardyta.

Jiedu sėdėjo ir jautė neapsa
komų neapykantų vienas link 
kito. Ant laimės atėjo tarnas 
ir padavė jam telegramų. Jis 
momentaliai atplėšė jų ir pers
kaitė. Perskaitęs užsimųstė. 
Pažiūrėjęs į savo priešų, jis iš
tarė: ..

—Tai viršininko paliephnas 
kaip galima greičiau atvažiuoti 
pas jį.

Ir tu rengiesi palikti ma
ne?

Prabėgu koki minutė ir jis

laukė laivu?
jausmaų, lyg ironiškomis pastabomis. Imti

sitiko juodu nusišypsojimais Ir ' ' Z*

vežasi 
tikrąjį 
įasakė 

-v, /ažiuo- 
-- prasįvėdin-

afuoti

su savim, 
savo kelionė 
laivo šeimyn 
jus “taip tik sa 
ti; Jis nuspręs.
jam iš Laudskn 
jam laivukų.

Laivuko savitumas stovėjo 
ant kranto ir žhy^jo į prade
dantį plaukti laiv«»* *- 
kad laivukas plaukia Hevenos/ 
salos link jis pridėjo ran|ciį prie 
burnos ir su šukė :į

' Vį vi
—Laikykitės toliau ntioįlleve- 

nos!
Be to, jis kų tu i kitų 

bet del vėjo nebu vo galiu?a gir
dyti. ■ - :

—-Kodėl toliau 
baronas.

—Ten geras 
uolų!

— Taip, bet jeigti jis sako, tai 
turbūt, turi tam tikras ir prie
žastis! — pastebėjo sankdeivė.

—Nepliaušk niekų.
Laivukas ėjo link Hevenos. 

Išpradžų ji to newastebėjo, bet 
ilgainiui suprato, llame dalykas

tcle

Pastebėjęs

a ūkė

- pdklausė

elias te nėra

i link IJeve-

as... — atsake
>vei važiavo

imi toj valandoj kentėjo Tan
talo kančias. Rodėsi, jogėi visi 
susirinko išjuokti jųdviejų mei-

Baronas įžeidė karantino vir
šininkų, išliedamas savo pagie
žos j ausimis. Tos priežasties 
delei su jiem dviem nebuvo da
roma jokių ceremonijų,. Jiedu 
liko paimti, kaip ir visi kiti nu
žiurtam i asmens. Jiedu gerai 
suprato, kad anksti ar vėlai jų
dviejų inkognito turėjo išeiti

—Kodbl važiu 
nos?

— Ne tavo daj 
baronas ir po s< 
salos link.

Prabėgus valančiai jiedu atsi
dūrė ties sala. Dair valandėlė —•' 
ir jiedu Laudskroifoj.

Išgelbėti! — kušuko baro
nas ir pradėjo ruky U sigarų. ;

Tuo pačiu laiku jiedu paste
bėjo nedidelį laivų, kuris plaukė 
link jųdviejų.

—Kas tai per lai 
klausė jį.

- Tai tavorinis L 
sakė baronas, kuris

T ' 'V
juros, kaip namie, 
laivo pakėlė gelton. 
pradėjo įduotu

aikštėn.
Trįs sunkios dienos praėjo se

kamu budu. Pirmų dienų ji 
verkė prisiminus savo vaikų, o 
jis klaidžiojo po salų. Antrų 
dieshų ji sulygino savo vyrų su 
dabartiniu numylėtiniu — vy
ras buvo daug geresnis. Trečių 
dienų ji koliojo baronų už jos 
suvylimų. Kuomet ji pavadino 
baronų idiotu už tai, kad tas ne
paklausė laivuko savininko ne
važiuoti prie Hevenos — pasta
rasis trenkė jai per žandų.

Ant ketvirtos dienos, kuomet 
visa teisybė išėjo aikštėn ir lai
kraščiai išspauzdino jųdviejų 
istorijų — jiedu nutraukė į kal
nus, kad pasislėpus nuo žmo
nių.

Ant galo, priplaukė prie kran
to du laivu. Jiedu persiskyrė: 
vienas įsėdoį vienų laivų, kitas 
į kitą.

Po to jiedu daugiau nebesusi - 
tiko ir pertraukė pažintį ant vi
sados...

Verte

"Bankinis Paprotys
YRA GERAS PAPROTYS IR, 
jeigu jys dar nepradėjote dėti pi- 

Inigy | bankų, jus prarandate bra
ngią pagelbą ir laiką. DARYKIT 
TAI DABAR!
<OITNWESTEM NATIONAL BANK 

a m pas Ketvirtos ir Pierce gtv.
SIOUX CITY, IA.

Po valdžios ęriežura. 
eneralis Bankininkavimas.

R KŪDIKIO SVEIKATA •
IR AUGIMAS j

Rėmėsi ant duodamo maisto 
daugiau, negu ant ko kito. < 
Jeigu negali žindyti kūdikio;
— duok jam

EAGLE
1BRAND 

CONDENSED

MILK
Lengva prirengti, lengvai 
suvirinamas. Kūdikiai tarpsta 
nuo jo.

Iškirpk šį apskelbimą 
ir pasiųsk j

Borden’s Condensed Milk Co.
New York, N’ Y.

Paaiškinimus 
gausi lietuvis 
skus dovanai

tu <1111

TURCKTtfi

tapot frd&btnvtaleujritelto MeStama
Ptfkota ant algos 

minutes.
Paskola ant 

landas.
Mas tatDtl

ant

turite 
člame 
manymu,

4W

Jeigu nesate Sųjr. Valstijų pilie“ 
tapti, tai patartina kiekdenam nusipir*rite tapti, tai patartina 

knygutę.

AMERIKOS PILIETI
- Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.
1 5 “NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street

Didžiausias šios



Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

r

Chicago, UI

Korespondencijos
MACBETHnos

C't . *Sena
«. D, Berniokai lis

K IMT
rni

>s dėžutėKrust

William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

Kleofo Jurgelionio
HAVUt£^$

mylėtojo knygynėlyje

nų” Administracijoje
Kaina apdaruose 75c, be
apdarų

žmones

M. W. YUSZKIEWICZ

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos

Telefonai Canal 1797 dieną ir vakarais ir

Akušerka bile staiJes arba dydžio

CINCINNATI, OHIO

KODĖL NEŽINOTI

eikite

urios skelbia

ly dienraštyje

tame 
uniją

Atsiimkite 1
Naujienų A' 

laiškų šioms y

vans
Kal-

aiškus! *.
Iministracijoj randasi 
paloms:

Progresisty veikimas ir 
klerikalu trubeliai.

Darbininkai laipte jo streiką 
Kapitalistą niekšystės. So 

cialistu prakalbos.

id organi- 
veiklu- 

tani 
Pipiras.

t-ras aatfStou

Atsibuvo labai
Jungu jame

ĮMONIŲ aipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Tas ponas kapitalistas kaip ir 
kiti jo partijos elementai darbi
ninkus smaugia visokiais bu

ms s. HALSTED ST., CHICAGO 
Ant antrų lubų.

1

Duokite m; 
tyrimo Sv 
akiniai pa

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remią visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiŠkus reikalus.

tavo darbo lūžią nuo 
?s, žodžiu,

— štai kokios fu garbės vertas esi?
' i ir badą Todėl, jei tu nori žinot 

asišavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per kokią 
1, — tai užsirašyk vieną iš darbi- 

j Nes lik darbininkiški laikraščiai tesirūpina 
kitokie laikraščiai leidžiami tiktai del išnaudojimo.

besąžinišk 
(loja darbinifnkus 
rudin e i o kares

Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį ? ' . . • į?'
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Ęunigai ir jų Darbai Senųj> 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Da;rbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje. ■ ‘ **
Kad giliaus supratus tikėjimo pąslap- 
patartina visiems įsigyti, šių knygų.

j Kaina 50c.'

sfj kompanija turi 260 
krautuvių 
m i esčių o s( 
bininkai s 
priveikė kapitalistus.

1 )a r b i n i n ką laimėjimas 
kad dabar jie turi, savo 
savo komitetą ir jokiems 
bums, neprigtdintiems prie dar 
bininkų unijos darbo ten nebus

vakarus, o gegužes
Du Broliu” 

laukt gerų pasekmių 
u rimtai rengiasi prie

BaL 27. augių socialistai pa
rengė prakalbas. Kalbėjo drg. 
Richards, luirodiydainas, kaip

Išgydyti, e telkite

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas, padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

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

i-KaUEfThUI
kiti n<v<lijo

• J <’ • k t i k uo j* "|>er daucelj' i r

y-l NedėHofne iki 12 dtatų.
Mankos. Te!. HM.

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę.

307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

ip’talistai iŠnalt 
nu 

baisenybes, k u 
proletariato spran

’ 'Tos pačios dienos vakarą ta
po areštuotas vienas kapitalis
tas — 62 metų amžiaus, kuris 
bandė negražiai pasielgti su savo 
stenografiste - 17 metų mer-

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijoa Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo, Uždyką duodu rod?} 
visokiose ^ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, na
ciškai, lenkiškai ir slavokiškai.

Frankvil-
New Philas 
kitur.

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. , Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

pralenki
lonijas.

Gegužes 6 d. L. A. U. Kliubas

ors čia nedaug lietuvių, bet 
i- o

i ir d id esi i e s 1 ’ i Zu v 1 ų K () -

savo 
prie

šėmis menesius dar- 
ikavo

LDLD. 76 kp.. šiomis dieno
mis surengė puikų vakarą. 
Žmonių prisirinko labai daug, 
nelik'iš šio miesto, bet ir iš She- 
nandoah, Girardville 
te, Minnersville 
Tauras Gi t v ir i

Visi linksminosi labai gražiai 
dalinosi literatūra ir kalbėjosi.

Tarp kitko scenoje buvo pas
tatytas veikalėlis “Jaunystės 
karštis”, kuris tapo atloštas su 
dideliu fiasco, mat tūli vyrai lo
šėjai ant scenos užsilaikė visai 
ne taip, k ar p kad pridera pado
riems artistams. Merginos lo
šė nė šio nė to.

Nuo to vai 
gryno pelno gavo

Prognosis ta i 
kunigų davatkos sienomis lipt 
sarmatos, kad laisvi 
bažnytininkus subytina visuo 
meniškame veikime.

Kuomet socialistai i 
plakatus ant stulpų apie 
prakalbas, lai klerikalai 
mis, kaip meškos, sluoge

mą, pašventimui tautiškos ve 
liavos, kurią Kliubas pasidirbi 
no. Apvaikščiojime <k 
kelios lietuvių draugijos 
bes A. Bimbo iš Valparaiso.

Jaunutė LDLD. 70 kp. jau su 
rengė kelis
13 d. stato scenoje 
Galim
nes draugi 
vaidinimo

Jau antri metai, kaip čionykš
čiai lietuviai pradėjo organizuot 
kooperatyvišką valgomųjų (taik
lų krautuvę. Gaila, 1 
zatoriai neparodo savo 
m o ir žmonės nepri taria 
geram darbui

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

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas j vairu j tiJių,

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

pie $70.00.
eina pirmyn,

BaL 27 d. čia 
indomus teismas 
but figūravę laisvamaniai, tad 
klerikalai but užkimę iš džiaug
smo bepoteriaud/ami, bet, deja, 
ten bylinėjosi Dievo agentas su 
Dievo muzikantu...

Po tam Dievo muzikantas su-

Jelgw kenti galvon akaudėjlmą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaroa krinta i# 

/Jeigu Tau skauda akys, 
/Jeigu skaitant raidės susibėga j krii7$s 
' Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 

Jeigu turi uždegimu akine, 
Jeigu tau skauda akys akaitani arba alavai^ įf.He&fcg’S 

.reikalingas akiniu
priorėti savo akis specialistui akių, kuris tvirl 1S R?/ 
. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig rvt“ 
daromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
JOHN J. SMETATSTA.

Aklu ^jpecicdieta® 
TfiMYKIT MANO UŽRAKA- 

I<M SOUTH ASHLAND AVĖ. 
8-to® gatvė® Ant Platt’s Aptiekos 
nuo i ryte iki 0 va. Nedaliomis nuo 8 nito iki 12 

Tel. Canal 6335.

Puikiausia ir geriausia mokykla Clucagoje, mokina klrpi 
mo ir designing, vyrų ir mo terų drabužių.

PASEKMINGI

1. Bendralaikinės nuosavybės formos
2. Primityviškas komunizmas.
3. Šeimyna arba giminingasai kolekt.

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

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

w*is^“***'i*i***iZ,****-*,w**-^**,,*^**i,s,***,w^^

DARBININKE!
Ar tu dar nesupratai iki šio 

DARBININKE!
Tu savo pūslėtomis rankomis padarai tą viską, kas pasaulyje 

gražiausia ir puikiausia yra; tu išstalai didžiausius miestus, tu pa
darai puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, prikasi 
anglių, nutiesi gelžkelius, iš tavo darbo lūžią nuo daugumo, kaip 
valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuves, žodžiu, tu visą pasaulį 
rėdai ir maitini — l.„1 L/ .

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį 
kas tavo garbę pasisavino, i 
kovą tu privalai savo garbę apgint 
ninkiskų laikraščių 
darbininkais; Ll.L. 
del klaidinimų darbininkų arba del darbininkų priešų naudos. To
dėl, jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščių, kaip 
tik darbininkiškus!

Aš užrašau sekamus laikraščius:
Mėnesinis žurnalas, kaštuoja metam
— Mėnesinis

Savaitinis laikraštis
— Išeinantis kasdieną, 
Išeina du kart savaitėj

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, 

nuo 9 rvto iki 1 po piet.

GYDO Vis 
NEŽIŪRINT KAIP l ži 

SpecialiSkai gydo ligas j> 
odos, ligas, žaizdas, įcuina.’iz 
gerklės skaudėjimą ir pasl:<)>ti 
čia ir persitikrinkite, ką jis j 
išgydė tūkstančius ligonių. I 

OFISO VALANDOS: juo 
1900 BLUE ISLAND AVE,, kamp

$1.00 
žurnalas, kaštuoja metams .. $1.50 
, kaštuoja metams .............. $2.00

kaštuoja . .. .................... $5.00
kaštuoja .........................  2.50

uoja ................................. $1.75
$1.00

III O I O iliiiltOIIOiB OW' »

MA5TER&®5Y5TEH

CHICAGO, ILL. Ž

įuose
mumis
knygij 

nuo (jhicagos.
ius ir darbininkiškų laikraščių genei

Stella Macui is 
T. Danta (3 i 
K. Ivonaitis! 
Juozapas Mihzelis 
Frank Paulas 
Sinianas Ješkevičius 
Mrs S. Žukauskas 
Antony Robi sh 
Frank Moškla 
K. Jacikas
J. Jaras
K. Wailkus 
Stanislovas KVilimavičia 
Marta Samspn
T. Strikol t 
James L. Kbstka 
L GalvanauĮskaitė
J. Duoba 
Košt. Binikus 
Joe Stroll
A. Jakubatiskas (2)
L. Klimaifė l 
Jim Petriš j 
Awgustyn Joskava
K. J. Kortkįis 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
K. Bush as J
J. AniolausJkiutė
M. Grihas ( 
Peter Vaičaitis 
Jos Burbulis.
Steve Narkns
Jos BartkW' 

K Wai t kuna^l 
Felix Bunevičh 
N. Bless / ? 
Miss J. Prulią 
A. Lebeckis i 
Anton Norkuj 
Frcnk Mažeikis (2) 
M. Stockus i

tAV - ----------
*4t5*v<nno skyriuose.

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

Pctrenos daromos pagal Jūsų 
mierą 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams, 

MASTER DESIGNING SCHOOI 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

“Moterų Balsą“ - 
“Naująją Gadynę 
“Kovą“ - ~
“Naujien 
“Laisvę“ 
“Keleivį’
“Kardą“ —- Mėnesinis illiuslruotas žurnalas, kaštuoj

Taipgi kas norite gerų naudingų knygų, pirkite pas mane. Aš 
pardavoju susirinkimuose, baliuose, prakalbose ir lt. Kuriems ne
paranku atvažiuoti į mumis, prisiųskite savo antrašą. Aš atvešiu 
pasirinkimui daugybę knygų, kaipo keliaujantis agerdas. Važinė
ju netoliaus kaip 50 myli

L.S.S. 81 kuopos knv 
Agentas

P. S. Laikraščius užrašant pinigai adresu

J. B. AGLINSKAS

ĮSYOYK PAGARBĄ! ?
Dėvėk drabužius padarytus sulig savo micros. 3 

Cžsisakyk savo apredahis pas mus ir busi užgani ¥ 
dintas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu- § 
žius dėvi,—jie jums pasakys. $

BRIDGEPORT) KRIAUCIA1 S 
3310 So. Haisted St. -:- Chicago, III. ®

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE Ž

Kas Išganys Liaudį
Knyga padalinta į skyrius: 

Parašė ir išleido K. šeštokas.

La Salle St., Room

Menu u

i
*•»

Išliuosavimd judėjimas, T 
Vergystė, Girtuokliav’ 
Nuosavybė; Atlygini* 
kas darbas, Žmoga'

Tie visi išair



' Redakcijos Straipsniai

ik netikėtai.

■ Plriu* Lltlurl| Ditnraitis Amerikoje 
geidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 
l ^Kasdien, išskiriant nedSldienlus

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

ftatu savaitėje. Pačtu siunčiant, 
IMcagoje metams $6.00, pusei me-

imai, kuriais A- 
rbininkai pažy- 
gegužine šventę,

NAUJIENOS, hicago, Ifl. Ketvergas, Gegužės, 3, 1917.

u revoliu

PASTABOS

nioj.

tai kitkas, reiškia tai, kad vie-

Bet

Chicagoje to-

da išrinktoji

First Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Apie privatiškus laikraščius 
dabar pradėjo kalbėti daugiaus,.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

“Butu galėję būti”.

intekmės,

ŽODIS DELEI PRIVATIšKŲ 
LAIKRAŠČIŲ.

neprivatiškas bei visuomcniš-

nevienas žmogus, bet kokia 
draugija ar susitveria tam tikra 
bendrovė, ta j jau tada pavieni 
žmonės negali laikraščio kontro
liuoti, bet valdo visi bendrovės 
ar draugijos nariai: jie išrenka, 
adbninistratorrų, direktorius ir

juos nupeikia, kiti užgiria, taip 
ir eina polemikos ne tik kalbo 
se, bet susirinkimuose ir per 
laikraščių skiltis. Taigi nebus 
prošalį kiek bešališkiau ir nuo
dugniau tų klausimų išgvildenti, 
taip kad jis daugiaus nebeatsi- 
kartotu tokioj negeistinoj for-

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

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

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

Six months............................... *9.00
Three months ........................ *1.75
Canada, one year ...........  *6.00

European countries, 1 year .. *7.00

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei mėty .......................... $3.00
Trims menesiams..................$1.75
Dviem mčnesiarn........ .  $1.00
Kanadoje, metams ............ .. $6.00
JKuropoje, metams .............. $7.00

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

Iki šiol laikraštinės čysta- 
tos dabotoja buvo “Vien. L.” 
Dabar jai ima tura/voti “Lai
svė. Naturalis dalykas: — 
kaiminkos.

M*iytojy ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
irl rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
>ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusfis, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
įMM rankraščius taisyti Ir trumpinti. Netinkami spaudai rašiai naikina
mai, arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

Ir išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
IMT .. .............................................-r-r:-::":—' /k......................................... .................. . ..1

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

NAUJIEMOS
Daiily Hews

.... t
jų rengties padėt kovai už 
laisvę šioje šalyje? Gal ne
praeis daug laiko, kaip ims 
prisipildyt politikos kankin- 
tiniais Amerikos kalėjimai.

Reikėtų paragint laisvę 
mylinčius žmones Rusijoje, 
kad jie tenai imtų organi
zuot ^“Amerikos Laisvės 
Prietelių Draugystes.”

•• r' v' A v

i

kios dai' niekuomet nebuvo 
matyt.

Rusijos socialistai 
ir revoliucija.

Žmogui, žiūrinčiam ištolo

irmoj i

ru entuziazmu, nežiūrint to, 
kad apskelbta karė, ir kad 

•nsesni reakcijos dobė- 
. 4 * •’

.i’Dci, sakant,

rodyt, kad revoliucionieriai 
tenai randasi labai tragin- 
game padėjime.

Tie revoliucionieriai yra

ta į karę ir kad joje 
iprėti reakcija!

.onėms darosi tvanku 
a'izmo atmosferoje. Į

lia > a t ž aga re i v iš k o j i ša- 
bosų politika. Juose au- 

nepasitenkinimo ir pro- 
dvasia. Ir niekas ne- 

la darbininkų minioms

A, kaip gegužinė šve-

lesitikėjo šįmet Pir- 
"egužės pasisekimo, 
•iai turės pamoką, 
cai nėra vergai. 

.dk\ ne paklusnumo

sipriešinimo.
drasos c

reikia tiems, kurie n\?ri žen

 

gti kartu su darbininku ju

 

dėjimu. Kitaip jie atsilaks.

Patarimas.
Naujosios rusų valdžios 

narys, užsienių reikalu

tai. Ir jie šiandie yra vado
vaujama spėka Rusijoje. 
Tuo-gi tarpu kiekvienas apsi 
švietęs ir protaująs žmogus 
supranta, kad socializmą vy
kinti Rusijoje kolkas negali
ma. Prie to ta šalis dar nė
ra pribrendus.

Taigi likimas pastatė Ru
sijos socialistus į šalies va
dovo vietą ir kartu verčia 
juos atsisakyt nuo savo ide
alo vykinimo. Jiems prisei- 
na taisyt buržuazinę tvarką.

Tragingas tai yra padėji
mas, tiesa; bet — daugiaus 
teorijoje, negu gyvenimo ti
krenybėje.

Teorija, mat, yra toks da
lykas, kuris stengiasi api- 
prastint (padaryt papraste
sniais gyvenimo apsireiški
mus, idant galėjus geriau 
juos nupiešti ir išaiškinti. Ji 
grupuoja daiktus į rųšis, ji 
dalina laiką į atskirus laiko- 
-tarpius, ji tiesia griežtas ri
bas" tarpe įvairių visuomenės 
plėtojimosi laipsnių.

Teorijoje kapitalizmas ir 
vra taip priešin- 

’am dalykai, 
'|duo. Teo- 

tarpe jų 
ki čia 

sa,

Ir socializmas ne staigu 
atsiras buržuazinės (kapita
listinės) visuomenės vietoje. 
Jau dabartinėje visuomenėje 
ir dar bus daugybė tokių da
lykų, kurie galės pilnai išsi* 
plėtoti tik socializmo gady- džiuma tų reformą gali įvy- 
snėje; socializmas-gi palaikys 
dar ilgą laiką tokių įstaigų 
ir žmonių santykių, kurie 

> charakterizuoja buržuazinę 
tvarką. Socializmas bus ne 
tiktai pakeitimu tų dalykų, 
kurie sudaro kapitalizmo 
tvarką, bet išdalies ir jų tą
sa, tolimesniu plėtojimusi:' 
Pavyzdžiui, vietoje privati
nės nuosavybės ant fabrikų 
ir dirbtuvių, bus įvesta vi
suomeninė nuosavybė; bet 
jindividualė šeimyna, privati
nis naudojimąsi vartojimo 

i (gyvenimo) priemonėmis — 
butu, rubu, maistu ir tt. — 
ne tik paliks, o ir pasieks 
daug augštesnio išsiplėtoji- 
mo laipsnio, kaip šiandie. '

Iš to išeina, kad ir kapita
lizmo gadynėj socialistai ga
li daryt savo darbą, o ne vien 
kalbėt apie jį. Juo jie dau
giaus to savo darbo atliks 
šiandie, tuo lengvesnis bus 
jų uždavinys, kada ateis lai
kas socializmo tvarką vy
kinti, t.y. kada darbininkų 
klesa paims visą galią vals
tybėje į savo rankas.

Savo, o ne kapitalistų kle- 
sos, idealui tarnauja ir Ru
sijos socialistai, kuriuos re
voliucija padarė šalies vado
vais.

Jie yra šalies vadovai, o ne 
valdytojai, todėl socializmą 
įvykint jie tenai dar nepa- 
jiegtų.

Naudodamiesi savo, kaipo 
vadovų, padėjimu, Rusijos 
,social ° ri u
ivaiazi^ įvest tokių reformų, 
kurios padėtų geriau susi
tvarkyt šalies ukiui ir susti
prėt darbininkų klesai. Jie 
verčia valdžią išpildyt tuos 
socialistų reikalavimus, ku
rie yra surašyti socialistų 
programo “minimume”, bū
tent: panaikint visas bau
džiavų gadynės liekanas, su
teikt plačiausių teisių darbo 
žmonėms, įsteigt pilną žod
žio, sąžinės ir organizacijų 
laisvę, apsaugot nuo skriau
dų silpnesniuosius visuome
nės sluogsnius, prašalint mi
litarizmą, išmintingai su
tvarkyt apšvietos reikalus 
ir tt.

Šitie dalykai tai dar nėra 
socializmas. Bet kada jie 
bus įvesti, tai visuomenė ga
lės milžino žingsniais žengt 
prie socializmo tvarkos. Juo 
pilniau jie- įsikūnys, tuo len
gvesnis bus perėjimas nuo 
kapitalizmo tvarkos prie so- 
icializmo, ir tuo sparčiau ga
les busimoji socialistinė Ru
sijos valdžia įvykdint antrą
ją (“maximum”) socialistų 
programo dalį.

Įsivaizdinkite, kad Vokie
tijoje dabar kiltų socialė re
voliucija. Kiek tenai darbo 
turėtų socialistai, paėmę val
džią į savo randas, likviduo- 

' stnąją tvarką! Tenai yra 
archija, tenai yra luo

mai bažnyčia sujungta 
'be, tenai įsigalėjęs 

s, mokyklos pa
kerių ir dievų 

' '»omis, mo- 
mo teisės 

daly

šalies ūkio socializjno pama
tais. ■ r■

* ‘ 'V . ■'

O Rusijoje, jeig 
cionieriai socialistai ilgesnį 
laiką turės tiek 
kiek jie turi dabar! didelė di-

kti, dar buržuazinei tvarkai 
tebegyvuojant.

Ką Rusijos soči alistai at
liks dabar, to jiem 3 nereikės 
daryt ateityj. Ne tragedija, 
o laimė yra Rusijojs socialis
tams, kad jie turi prcogos pri
sidėt prie geriausia šalies su
tvarkymo, koks prie dabarti
nių sąlygų yra galpmas.

Rusų kružkovikaj, pasak 
“Laisvės”, taip koliiojasi, kad 
sienos rausta. Tai sienos 
tur-but yra sarmątlyvesnės 
už “Laisvės” redaktorių, nes 
jisai nerausta nuo; tų “per
lų”. kuriais taip dažnai puo- 
šiama jo laikraštis;

“Oi, ta Chicaga, Chicaga! 
Oi, ta Chicaga, Chictaga!! Oi, 
tie Chi-ca-gos socialistai!!!.. 
Ot, mes, Brooklynas su Phi- 
•iadelphija, tai bent cacos: 
net ir tėtušį išlydėję j tolimą 
kelionę, neverkianfe!..” At
sitūpkite, vaikeliai, paglos
tysiu.

Žiūrėkite, kad Yčas nepa
sirodytų esąs tokiu-pat “pu- 
sministeriu”, kokiu jisai yra 
“grafu”.

■ Kai? ^pfiesa-
kad Yčas carieu į ranką 
bučiavo arba popiežiaus pan 
taplį laižė, tai aš tmiu. Bet 
kada jie skelbia, kad Yčas į 
.naująją Rusijos ministeriją 
pateko, tai man rod 
tai yra “bluff.” ,

osi, jogei

žmogus, 
encijas” 

Chicagos bažnyčiose, sako, 
kad rusų socialistai .norį vėl 
pasodint carą ant uosto. O 
davatkos, kurios pimoa mel
sdavosi už caro sveil 
bar klauso ir dusai 
jė, vaje! tai nevidon 
cialistai!”

Tas puslaukinis 
kuris laiko “konf

katą, da- 
ja: “Va- 
ai tie so-

Šliupas be reikalo važiuoja 
į Petrapilį. Čia ji^ai rastų 
.tinkamesnio džiabin Vyčiai, 
kurie rengiasi siųsti savo 
gvardiją į Europą, (iar netu
ri komandiefiaus. (

tautiškaKas čia bus su 
“Sandara”? Jos prezidentas 
Kybortas įstojo į ar 
dvasiškas tėvas šli 
liauja į svečius pas savo žen
tą; jos slaptas pata 
mka važiuoja į N orvegijos 
kalnus. ' Palikus 1 >e galvos 
ir be kitų svarbiau šių člun- 
kų juk ji negalės gyvuoti.

miją; jos 
upas ke-

rėjas Ri-

Rimka nemėgsta grabo- 
riaus amato. Du 1 
“Jaunąją Lietuvą” 
vąją Mintį” — palaidojo, o 
nuo trečiojo jau bėga.

avonu — 
ir “Lais-

Pirmoji Gegužės 
Lai gyvuoja Pirim 
žės! Kaina

praėjo.
>ji Gegu-

i*

Kazimieras

Čia taipgi nėra jokios abejonės 
apie jos iškrypimą iš socialist 
vėžių. “Moterų Balsą” leidžia - 
LMPSA. Už jo pakraipą kalba 
pats vardas. “Su “Keleiviu” tai 
jau kitaip yra. Kada dabar vie
nas jo vyriausių vedėjų (redak
torių) yra principais socialis
tas, tai da ar laikraštį veda to
kioj dvasioj. Bet daleiskim, jis 
atsitrauks arba numirs, tada ir 
laikraštis gali atsidurti ten, kur 
dabar “V. L.” ir kiti nuėjo, t. y, 
priešingoj pusėj. Kad prie to 
nedaleidus ir užtikrinus socialis- 
tiškumą, tai reiktų įsteigti bend
rovę, kaip “N.” ir “L.” Taigi 
dabar gal bus aiškiau, kas ynr 
privatiškas, o kas ne, ir apie iš- 
kiypimą iš soęializmo vėžių.

Prie to visko, da reikia paste
bėti tai, kad labai blogas ir ne
teisingas išmetinėjimas esti, kad 
ve, tas piratiškas laiikraštis, tai 
jis taip ir elgiasi. Reikia kaltin
ti ne jo privatiškumą, o ypatin
gai jeigu jis nėra privatiškas, bet 
jo nesocialistiškumą. Ne tame 
svarba, kas jį leidžia ir veda, 
bet kaip jį leidžia ir veda. Da
bar gal bus aišku ir tiems, ku
rie lig šiol iš grupinių leidžiamą 
laikraščių darydavo privatiškus 
ir kaltindavo juos “biznišku- 
mu,” lyg tie draugai mano, kad 
laikraštis gali išeiti, išsilaikyti

Skaitytojų 
Balsai.

Amerikos žmonės nenorė
jo ir nenori karės.. Ištikrų- 
jų, jeigu prieš paskelbsiant 
karę butų buvę duota žmo^ 
nėms nubalsuoti, ar jie pri
taria karei, ar ne, tai, be abe
jo, žmonės butų nubalsavę, 
kad karės nereikia.

Karė prarys begalo daug 
— prarys daug gyvasčių, 
prarys daug turto, ir atneš 
žmonėms baisių nelaimių. 
Tatai žinojo ir tie, kur pa
skelbė karę, o betgi visos 
tos karės baisenybės neat
grasino jų nuo traukimo šios 
šalies pragaran.

Europos kariaujančiosios 
šalįs iki šiol išleido karei a- 
pię 75 miliardus dolerių. Tai 
tokia neapsakomai milžiniš
ka suma, kad už ją butų ga
lima aštuonius kartus nupir
kti visą New Yorką; tos su
mos pakaktų, kad išmokėjus 
kiekvienam visam pasaulyj 
žmogui — kiekvienam vyrui, 
kiekvienai moterei ir kiek
vienam kūdikiui po keturias 
dešimts penkis ar penkiasde
šimts dolerių; tos sumos pa
kaktų, kad padirbinus Šimtą 
tokių, kaip Panamos, kana
lų; tos sumos, pagalios, pa
kaktų, kad aprūpinus po $2, 
500 dolerių kiekvieną iš tų 
30 milionų Suvienytose Val
stijose žmonių, kurie didžia
usiam varge gyvena.

Kada Suvientųjų Valstijų 
valdžia ryžosi “triuškinti” 
militarizmą Vokietijoj, tai 
čia-pat, Suvienytose Valsti
jose, sulig federalio sveika- 
-tos biUKQ4ia3kplbtnm i« žinin. 
mis, apie: šeši Tnilionai šei
mynų skurdą kentė. Dau
giau kaip milionas mažų vai
kų dirbo dirbtuvėse ir fab
rikuose už algą; iš dešimties 
milijonų moterų—darbinin
kių, trįs ketvirtdaliai gauna 
algos mažiau kaip aštuonis 
dolerius savaitėj. Pusė visų 
suaugusių vyrų dirbančių į- 
vairiose Amerikos pramonės 
šakose uždirba mažiau kaip 
500 dolerių metais. Be to, 
kiek nelaimingų atsitikimų 
darbe, kiek sergančių ligo
mis paeinančiomis nuo ne
sveiko darbo! Daugiau kaip 
pusė miliono darbo žmonių 
kas metai mirė nuo ligų, ku
rių buvo galima išvengti.

Visas šalies turtas — že
mė, resursai; gabenimo prie
monės, fabrikai — sparčiai 
koncentravosi mažyčio visų 
šalies gyventojų nuošimčio 
rankose, sparčiai didėjo nuo- 
mojimas farmų.

Vienoj pusėj vargas ir 
skurdas, antroj — milžiniš
ki turtai saujalės žmonių 
rankose, su visomis savo 
biauriausiomis pasekmėmis.

Musų valdžia, bėgiu kele
to mėnesių, išleis septynis 
miliardus dolerių karės rei
kalams. Jeigu šita suma bu
tų išmintingai ir tiksliai su
vartota radikaliai kampani
jai prieš bereikalingą žmo
nių skurdą, ir neužpelnytą 
lobininkų turtą — kiek tai 
gero butų padaryta!

Jeigu, pavyzdžiui, laikraš
čiai butų plačiausiai rašę; 
jeigu kunigai butų iš sakyk
lų skelbią; jeigu mokytojai 
savo padėjimą butų suvarto
ję geroms pamokoms žmo
nėms; jeigu krutamieji pa
veikslai ir visos kitos pra
monės visuomenės opinijai 
kreipti butų buvę pavarto
ja kėlimui aikštėn tų nege
rumų ir tų pragaiščių, ku
riosdedasi musų yisuomenė- 
& !>■'v' J

jų. Bel visuomenišku, tikroj 
to žodžio prasmėj irgi jų negali
ma Visuomeniškas

visos žmonių

bendroves

liški!, nė visuomenišku, bet ma- 
•jin ii n į n i Ir rai žči iij noą j įs 
atstovauja ir yra valdomas, tik 
tam tikros srovės žmonių,.

Kiek mes iš viso lietuviai tu
rim privatiškų ir grupinių laik
raščių, aš neminėsiu, tik aš pa
minėsiu iš social is tiškų laikraš
čių. Iš socialistiškų laikraščių, 
liktai vienas yra privatiškas laik
raštis, tai “Keleivis”, nes jį lei
džia ir valdo tik dvi ypatos. O 
kitus, kaip tai “Kovų 
“Naujienas”, “Laisve
rų Balsų” ir “Kardų” jau negali
ma vadinti privatiškais laikraš
čiais, nes juos leidžiia ir valdo 
tam tikra partija ir bendrovės.

Tai tiek apie privatiškuma ir 
ncprivatįiškumų. Dabar pakal
bėkim apie principai iškurną ir 
neiškrypimų iš socializmo mok
slo ir idėjos kelio. Apie “Ko
vų” ir “N. G.” aš neturiu ką sa

Aš žinau, kad su šitais mano 
išvedžiojimais ne visi sutiks, nes 
musų nuomones ir supratimai 
yra skirtingi. Bet aš pastebėsiu 
ir patarsiu nesutinkantiems 
draugams, kad del minčių skir
tingumo neužsimoka polemi
zuoti. Mes galime ginčytis del 
principų ir taktikos skirtumo, 
tuosyk bus mada. P. Punis.

P. S. Šitas straipsnelis bu
vo parašytas 4 mėnesiai atgal, 
ir pasiųstas “Kovai.” Bet “Ko
vos” redakcija tik ką jį sugrą
žino, tai per tai ir yra klaida. 
Klaida kas lihk “Keleivio”. Ma 
ny pasakyta, kad jį leidžia ne 
bendrovė ir lt., o dabhrrrt)d</ti: 
kad ir “K.” leidžra bendrovė.

— M. P.

PONAS

Rusija - šalis beturte, ubą-

mirimo iš jos gyventojų puses.

ve, , 
“Mote-

jungos nariai ir valdo per iš
rinktus sekretorius, administra
torius ir redaktorius. Bet da
bar pažiūrėkim apie bendrovių 
leidžiamus laikraščius. “Nau
jienas” leidžia bendrovė, susi
dedanti beveik iš tūkstančio na
rių, daugiausia socialistų. Bet 
kad nenukryptų nuo socializmo 
principų ir taktikos, turi pasida
rę tani tikrus įstatymus, kad

toriam, administratorium ir re
daktorium. “Laisvę” vėl lei
džia šimtas su Miršum socialistų,

klausantis asmuo prie soc. part, 
negali ir į bendrovę prigulėti.

rininkai — Roman duo tojai mu
sų gyveninio —.nenuilstanti ke
liauninkai.

Po šviesiai mėlynu dangumi 
Sicilijos, snieguotuose Šveicari
jos kalnuose bei šlovingajame 
Paryžiuje Rusijos ponas — sa
vas žmogus. Auksiniu lietumi į 
dešinę ir į kairę barsto jis pini
gus. Jo “mokėjimu gyventi”

nieriai.
Ir geras jis, ir teisingas, ir 

šlovingas.
Dyvijasi svetimtaučiai iŠ 

mandrumo ir gabumo Rusijos 
žmonių, kaip tai: jie patįs vaik
ščioja su vyžomis apsiavę, valgo 
duoną su druska, o savo ponus 
išgali užlaikyti didžiausiame
pertekliuje.

Ir patįs ponai, būdami toli nuo 
tėvynės, matydami buntaučiką 
• franenzų, puikybės pilnų anglą 
arba mandrųjį vokietį negali at- 
sidiyviti kentėjimu ir kantrumu 
Rusijos žmonių.

Ne, ne po gardžių pietų ir 
brangaus vyno geru žodžiu pa

' > k ..

je, vietoj šukavus ir rėka
vus apie Vokiečių militadiz- 
mo pavojus — kiek naudos 
butų padaryta!

Taigi. Kad tai taip butų 
buvę daryta, kaip visiškai 
kitaip tvarkytus šios šalies 
visuomenės gyvenimas ir 
kaip visai kitokia butų Su
vienytųjų Valstijų istorija!

“Iš visų liūdnųjų liežuvio 
ir plunksnos žodžių, liūdnia
usi yra tie: Butų galėję bu-

» i

stambiausiai* 
carai*

tas gyvulys, patyliais kalbasi jie 
iš “meiles”:...

Taip slenka metai paskui me
lų. Ką tiktai gimusieji kūdikiai 
pasilieka mužikais. Viena gent- 
kartė persimaino ant kitos.

Ponas — dvarponių kilmės 
gerai pažįsta savo reikalus. Sy
kiu su
dvarponiais Rusijos 
saugiai daboja savo reikalus.

Rusijoje šalyje žemdirby** 
tęs, kuri prie kitokio surėdyme 
galėtų išmaitinti duona visą Eu
ropą — žmonės daugiau negu 
kur nors kitur vargsta ir mirš
ta iš bado.

Rusijoje — šalyje gana svei 
ko ir vidutiniško šiltumo kiima*

iUGIS

«ntr«144>l

Mla. Ofisas r 
117 ■■ iMrMni«.
T.l. •C.ntr.l 44M

visokius reikalus, kaip krlminaliikuose 
ir civiliikuose teismuose. Daro 

'ins dokumentus ir panteras.*
Ofisas i•i j ■
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tais perviršija mirtingumą kitų 
šalių. Cholera, tifas, raupai ir 
kitokios ligos — n uola tin los

čių gyvulių, daugiau kaip puse 
gyventojų nei nežino kitokio ap- 
avalo, apart naginių.

Kankina, vargina, slegia ir 
badu marina milioninę Rusiją 
‘‘gerasis Donas” ir “Dievo na-

Kad tik “Ura

itžvilgių neduoda liuesai veikt ir

pramonininkas ne

caro valdžios. .Jo užmanymo į- 
vykinimas priklauso nuo stam •

vinčių prie caro dvaro.
Jeiuu naudinga valdžiai ir

iniii

k pirmyn.

mašinos, 
išdirby s te

vo, bet vis tęsiami Rusijoje nau-

('aro valdžia karts nuo 
nors ir lyg nenorėdama

vos <
caro

sižiurekite tiktai, kaip su-

‘us.

s Rusijos valdžios... Trupu- 
uigiau, kaip dešimtis rublių 

p ra ruoni jos reikalams.
ią us kai Į) 25 k; 
los viduriniams 
alums, 
hšvietos n

Rusijos socialistai stato reika-Iširto sau galvos. Reiškia, jeigu 
IowI.yyo P/viifieiziiru; incue 1 gu ne piliečiais valdžia nesis

kaito, tai ir jiems nėra mažiau 
sio re/kalo ginti svetimus inte
resus. Galop, Amerikos nilie-

lavimą konfiskuoti visas dvar
poniams, bažnyčioms ir kliošlo- 
riams priklausančias žemes ir 
išdalinti jas bežemiams šalies 
gyventojams. Bet to dar nOga • 

“masaže-

Teisaus
Žemos

Patarvavimas
ir Paženklintas Kreditas 

Kurį Mes Suteikiame.

PIRMA N30U PIRKSI GAUK MUSU KAINA.'
Ant Dury, Lentų Remy ir Stoginio Poplero

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St rhi^n i

na.

užsiėmimas apima

Pramonijos plėlojimuisi Rusi
joj kenkia senas ponas — Rusi-

ma mažoji dalis visos teritori
jos. Praplatinimas paselinus

iščystijus miškus. Bet. tas 
būti naudinga tiktai tada,

am

slėsni, negu kitose šalyse. Kai
miečiai neišgali kaip reikiant 
apdirbti žemes, o daugiau negu 
ketvirtdalis jų liktai žemdirbio 
vardą nešioja, o ištikrųjų netu
ri nei pačių reikalingiausių

žemes dirbimui.
Dėlto, idant pagerinus javų 

augimų Rusijoj, neatbūtinai rei-

mą. 'tas viskas butų galima at
siekti įgijus žmonėms (langiaus 
laisves, su pagelba kooperacijų,

ponas —

Kaimiečiai sparčiai rengiasi 
prie kovos už žemę, o darbinin
ku klesos užduotim turi būti

UŽ žeme uv

D. J. Alekšis.

PASIKALBĖJIMAS SU
AMERIKON U.

dabartiniu 
momentu, kada Amerika rengia- 

•ikalams vidutinis-’ si į karę.

B kapeika, tuo pačiu laiku, mano pasikalbėjimo su 
i Anglijoje išleidžiama 2 amerikonu-patriotu.

vienu

nemoka nei

kiekvienas, kaip išmanyda- 
kovoia su jais. Uoliausias

larbininkų klesa. Pirmuti- 
tikslas Rusijos darbininkų 
>s, kaip ir darbininkų viso 

inlio — socializmas. Tas *
tas gali būti atsiektas tiktai

minėllojo užkariavimo Rusijos

pilnJs piliečių teises, nuo ku- 
«ų jiie yra atstumti. Dėlto jau 
nuo senai Rusijos darbininkų

' ba ii* reikalauja žmonių renka- 
JOnosįvaklžios. Žmonių renkama

- tai reiškia, kad Rusi-

valdomais, visa valstybes val
džia turi išeiti iš pačių žmonių 
Wpildyli jų reikalavimus. San- 
protavimu daugiau susipratusi ų- 
m darbininkų, užvis geriausiai 
Outų galima užganėdinti žmonių 
Ttfltftlavimus įvedant Rusijoj 
demokratinę su visuotinu ir 
Japtu piliečių balsavimu respu-

Didele didžiuma Rusijos gy- 
veniojų— kaimiečiai; Jie gyve
na absoliutiškame beturte ir 

ir aiškiai permato prie- 
skurdo ir mažžemystes.

Pradėjo va kalbeli apie

Kada

purių veli ūkai, r ant kalnierių 
veidukai, ir ant rankovių veliu- 
kai'.... Visa tai labai puiku. 
Bet norėtųsi žinoti vieno daly
ko: kodėl jus nešiojate karei vi
jo n? Nejaugi jus norite, kad

Supranlamas daiktas, 
ateiviai privalo kariauti.

kad!-

kap ir pil/iečiai. Mes dirbame 
vienokius darytis ir mums mo
ka vienodai. Tai kuo jie geres
ni, jeigu i u neima. Jeigu jie

ir ginti nuo išlaukinių priešų. 
Visas skirtumas tarp piliečių yra

— Tamsta kalbi puikiai, tik 
ne suvis teisingai. Kiek man 
žinoma, piliečiai turi privilegi
jas ne vien tik balsavimuose, 
bet ir darbo gavime. Daug dar
bų dirba išimtinai pjliečai. 
kyšime, valdiškose vietose 
dasti. piliečiai. To negana.

ran-
Ša- 

gina 
savo piliečius. Vadinasi, pilie-

aprūpinti, štai ryškus faktas. 
Valdjza sako, jogai Suv. Valsti
jos paskelbė Vokietijai karę tuo 
tikslu, kad apgynus savo piliečių 
teises. Paskandintuose laivuose 
juk žuvo ir nepiliečių. Tečiau. 
del jų Amerikos valdžia nekvar-

kiu budu r.šcina, jogui valdžios 
noras yra tuo pačiu laiku ir pi-

Well, jeigu nepaliečiai prie
šinosi stoti į šios šalies armiją,

ją. Išėmimą, ždptoma, reikia pa-

-Tamsta kalbi, tai tarytum, 
per sviestą brauki. Vadinasi, vi
sus vokiečius, austrus, turkus ir

laikykite, kaip belaisvius, o 
k i ninku pi Vėčius vers t u te 
riauti. Nežinia, ar daug t<

ne* daugiau. O, žiūrėkite, šioj ; 
šalyj randasi! iš viso apie 1131

gerai suprantu tamstos išvadžio

nuo laiko žais 
Saugiau, ar ne?

namie ir laiks 
“base ball.”

ką nusispjovė ir suurzgė
- Heli...

A. Garbukas.

PADĖKAVONĖ

Apleisdamas sanatorijų, noriu 
ištarti ačiū visiems darugams ir

9 — ir kurie mane sušelpė - 
jin draugijai Chicagos

kad mane neužmiršo; ačiū Lie

niain Kliubui, kuris pirmiausia

ir laikraščiams, kurie mane lan
kėto ir buvote nuolatiniais 
draugais, kaip tai Keleivis, Ko-

atlankydamos mane kiekvieną 
dieną,. Taipgi tariu ačiū ir dak-s 
tarui G. M. Glaser’iui, už jo są-į 
žiningulną; vienu žodžiu, ačiū; 
visiems, kurie kokiu nors budu 
prisidėjote prie palengvinimo 
mano padėjimo per tą 13-ką 
menesių mano ligos.

Su draugiškumu,
P. Kaminskas.

Atidarimas 
naujoj vietoj 
Laikrodžių 
Krautuvės
Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vielos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigiaus, kaip 
lik galima, tai yra už liek, už kiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie-

ateis pirkti. Taigi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar ki
tokių daigių, malonėkite atsilankyti 
pas mane, ir jus persitikrinsite, kad 
nei viename auksiniu daiktų štore 
negalit gauti piginus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

Taipgi, jeigu kam WijSS8ft reikia akinių del 
skaudamų akių, lai 
ateikite pas mane, 

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant tolinus mane remtumiet, 
kaip pirmians, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmians aš gyvenau: 2256 W. 22 st., 
dabar-gi persikėliau į naują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir lloyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie-: 
ną užprašau atsilankyti j naują vie-

F». Miller
2128 W. 22 Str Chicago, Ilk

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDY'i .. JAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10- lt ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST..
CHICAGO/ILL.

William ir ■ 
tas iš tikro 
dirbtas, ruimingi 
dideli stalčiai ir 
spintos; kaina ..

Mary Bufetas, padary
ti ąžuolb, Jacobean nu-

19.50

Tikro ąžuolo Telefono 
stalelis puikiai tamsiai 
nudirbtas, tvi 
rtai ir gražiai 
padarytas ..

• v
18-William ir Mary tikro ąžuolo 

plečiamas stalas, Jacobean nudi
rbtas viršus, turi lietus kraštus ir 
ištiesiamas iki 6 
pėdų pardavimo 
kaina tik ..., „ S 8-50

DOWN TOWN
STORE 
OPEN

MON.. WED. 
AND SAT. 
EVENINGS

■449 C?

BRANCH 
STORES

OPEN 
TUESDAY 

THURSDAY 
ANO SAT. 
EVENING

William ir Mary valgo
mojo kambario krėslas, 
padarytas tikro ąžuolo, 
Jacobean nudirbtas, ir ti
kros ispani- J E
škos skaros se jC •ttO

4 sėdynių supynė, padaryta iš žie
minio krašto kieto medžio, nudir
bta paprastai, ir raudonai, ir la
bai tvirtai pada- 
rya. Specialiai 
už .......................ii$4.75/1

2-colių plieninė lova su 1-no co
lio jbrukais, puikiai padaryti ir 
elektriką suvirinta. Baltai arba
Vernis M art i n M* o i-7 r

S ei

KENNEDY
426 aiji<l 428 SOUTH WABASH AVE 
1968'
3948 and 3950 WES'!' 12'1'11 STREET
6137

and 1970 MILWAUKEE AVE

SOUTH KALSTEI) STREET

Ateildt
pas 

mane VYRA11

PROF. DOCTOR CO.
Beturčiai taipgi ate 

visų kraštų, dėlto kai 
aš esmi expertaa s 
realizuoja, kad jeigu 
aš galiu tą atlikti. I 
rėk, kuomet jųsų sv< 
mas nyksta, kuomet j 
rankose. Jeigu jus 
mano j laiką. Aš j'ydy 
Sumaniai, sąžiningai, 
sugrąžinsiu jus j svei’ 
sj laiką, ir už mažia 
sumanaus ir pnsekmin

Aš gydau vyrus, ir 
<ydau juos greitai, s«. 
vėliausiomis nicfodomis 
mokestį del sumanaus 
pasekmingo gydymo. 
PASIKALBĖJIMAS I

DYKA 

PROF. DR. i 
430 So. State St.,

Aš pis 
isgy-

Per 30 
metų ši
mtai iš

gydytų

no re
putaci

ja.

ina pas mane iŠ
I jie patyrė, jog v 
pecialistas Jie & 
galima išgydyti,

Icgaišuok ir žiu- ra 
nkata ir stipru- X, 
js tui'itc ją savo A 
atsilankysite pas ▼ 
siu jus teisingai, a 
ir moksliškai, ir W 
catą j trumpiau T 
įsią mokestį del W 
go patarnavimo, i 
vyrus liktai, ir B 

įgini ir visiškai, 
j ir už pigiausią ■ 

patarnavinio ir X

lt l’ATARIMAH A J 
COATES į 
Lfjih augštas, X 
per and C<».

DR.G. M. C LASER
Praktikuoja z ,5 metai 
Gyvenimas ii • Ofisas 

3149 S. Morgan St(. kertė 32 st.
Chicago, [p.

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kenfančių vyrų ir mo
terų negauna page! bos. Ko
dėl? Dėlto, kad tuksiančiai 
kenčia nuo shičkines kirmė
les, bet gydomi nuo Kitos Ii 
gos be jokių pasekmių.

'I'ikrii ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stuČkinės

Nurodymo ženklai yra išbn 
Iasi išvaizda, tamsus rinkini

spjaudymas ,apsivėlus liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirgtiliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, Svogūnų, uksnso, ir lt. 
dargi žavė.janlis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, BusilpnČ 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žaruosi*, murnilcninio ir ban
guojančio judėjimo, širdies phi 
kimas, nuovargima.s sąnaiių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoką 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas

ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinčjinni vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodų, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mijęs j keletą valandų, be jo

darbo.
Mano metodą yra primini ir 

greitai veikianti.
Ateik be atidėliojimo.

PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsfed Str., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

Kaip Žmogus Mansio
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.

Kaina 15c.

į

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

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

DR. C. H. HAIR
Minim Bidg.

I »irnk •kvhki j. Kambary* 1O, 
l’iie^ North American ( afe.
Su. State SI.. Kampas Monroe. 

Valandmv nuo 9 ryto iki 8 vaiuk 
i r. Nedėliomis nuo 10 ryto Hd 
1 vid. po pietų.

JBL 9^

Specialistas ir jo vėliausios £ur. metodus
Jei kiti negali Kgydyl , atei> ito ps*

j Bncterioloįt 1*-
mant 
fd-x
boru toirija ir Krauj<> EgfM

man jūsų Mk ' >1 liy»;
i’ • j bis i v t, j m 11 y./- ų I igą, jų#
* peka but Jums sus i n t i n t®.

0
AtOklt pa* 

iist§ ir ne prie onituot/'R^, 
;iųs, kur jum* 

< i i.'j jt t'n'tf-, bet ji*
l jh ui A į ■.) rijimo.

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok s;ivo svi įkiltos nlsiduo- 
d.-iiims j i.-mlois mmjų n nujudyrusių 
dūkimu. Mums iii;>hmu pidurli šio

Ihjsš dyka). Jis y tu 
ir ilgiausiai pi jiMikim- 
Chicagoje.

i \li gi lti diagnoze n užiašyl sąžiningą gytismą iki jis m is- 
ig/amimios ir pamatys ligonius sa\o akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones is įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigyd.xt pas D) . Hess.

Kiekviena \pala palu sta ni-n Ų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, sypliiliu, 

ujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti guro 
neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau 

Laike jo dvidušimttius kilmių metų jna 
sveikatą.

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACUA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
MedikaJi 
ški Gydy

mai.

gydymo, j
ginusia patyrimo.
klikos jis sugrąžino tukstanlnins ligonių

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

I)R. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,............... • .................  Chicago, Hl.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk dev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę wyral sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus Write kokį silpnumą arba ligą, eikite pas • 
ištikimą specialistą



.ieškojimai giminių
Amerikoj.
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iš Lietuvos
. vičiutės, iš Towtzuany (Kreis 
Moreiz-Olita, Poliesi Olita Haus,

“ Levynes’’ Redakcija gavo iš 
vokiečių užimtos Lietuvos dali

tiems
pažįstamiems. Žemiau išspaus
diname tuos giminių pajieškoji- 
mus. Tie, kuriems tie laiškai

nes“ Redaktorių V. K. Račkaus-

nu
meri.

Jonas Avižinis, iš Ma-

Post Kowno), jieško F. Avižinio 
(Westmoreland, Pa.). Prašo 
pinigų.

727. Antan. Maslauskienė, 
iš Seinų, įieško sūnaus Vinco

49th Str.). Rašo: “Mums reikia 
labai pinigų pašalpos, susimylė
kite; prašome pagelbėti biednas 
si ra tas: tėvas mires... Aš moti-

♦ėvas numirė, o mes gyvi, 
n, ratavokit.“

Mar. Bukavski, iš Ro- 
kctntor J. Kories, in Ros
iu uen, Kaiser-Wilhelm

ood. Conn

Mariana Deilidėnas, iš

Ant. Deilidėno

Mdaieių, nuo Jurbarko (I)una- 
ki), jieško Andriaus Endrėjaičio

731. Konstancija Grigaliū
nienė, iš Čižiūnų kaimo, Alytaus

- iif?’ - Aleks.

Vladislava Jesop, is

ai), jieško Mike Daniel

Tk Klemensas JanuševiČe,

jieško Liudviko Januševičiaus

Juo-

!)( )S.

Kuršinskis, i

Miss Emilijos Vitiani 
ank St., Watcrburv,1
laso,

vičiaus (Scranton, Pa., 215.
Chralcs St.). Prašo pinigų.

739. ~ Konst. Peželiutė, iš 
Rakaucku kaimo, nuo Vilkaviš- * 
kio, jieško Martino Verkausko >

740. — Antan. Petraškienė, iš 
Barbieriškio (Kownostrasse, 16,

no Vosyliaus (Port Des Moines
i....... 'r..,__  r'

Prašo pagelbėti.

741. — Juoz. Pekulis, iš Mil - 
vidiškių (Kr. Telschi, Gend. Ja- 
nanol), įieško Jono Pekulio

Conn.). Prašo pinigų.

Elzb. Pusdešris, 1S

Blogoslavenstavo, jieško Antano
Lobiko (Duluth, Minn., 108 —

743. — Ona Petrovič, iš Ra
seinių (Nemokschti Strasse, 49), 
jieško Stan. Petrovičo (Keno
sha, Wis., 1070 Garden St.).

744. — Jonas Patros, iš Roža- 
nų, nuo Kupiškio, jieško Aloizo 
Siaurio (25 Green St., Waterbu-

745. — Mar. Pikčiunas, iš Doi- 
nių, nuo Smalenikų, jieško Vik
toro Norkaus (308 So. Canty St.

746. - Antanas Petruškeviče, 
Gegarų kaimo, nuo Alytaus, 
ško Jono Petruškevičiaus 
Wilkes-Barre, Pa., 305 E. Mar-

7 17. - Ona Petrovski, iš Pod 
lasie, nuo šaduvos, jieško Anta
no Petrovskio (3527 Union Avė.,

748. Mar. Povilaitis, iš Ša-
Suv. gub., jieško Antano

miaiVIU y’Tt/O \ 4 1 IV o UI VI v

ran ton, Pa.) ir prašo pinigų.
749. Elzb. Polumeikis, iš
ištautu (Kreis Johanischkele,

Mykolo Polumeikio (Amster-

Mare. Pocius

Mortos Pocius (1411 So. Illinois

Emilija Rimkunas, iš

no Mockevičiaus (111 Thomas

752. - Juliana Raščukaitis,
iš Mariampolės, jieško J. Lauri- 
novičo (105 Lafayette St., New

735. - Antanas Klapatauskis,
jieško Petro Vilčinsko (173 — ? Skapiškiu, Raseinių pav., jieško 

, Jersey City, N. J.). Prašo Felikso Tamošaičio (827 Bank 
pašalpos. Str., Waterbury, Conn.).

751.' ~ Konstantas Romaikis, 
iš Pasvalio, jieško Kaz. Romai- 
kio (903 905 Broad St., care of 
Wissner Pianos, Newark, N. J.) 
Rašo, kad sunus Leonas mirė. ~

755. - Agota Raulinaitis, iš 
Alytaus, jieško J. Raulinaičio 
(Minersville, Pa.). Rašo, kad

736. Mariona Kutas, iš Sin
tautų, jieško Antano Kuto (1225 
E. 17th St., Cleveland, O.) 
šo, jog 100 markių gavo.

Ra-

- Jo ha na Martišauskie
nė, iš Papilės, Šiaulių pav., jieš 
ko J. Martaus (Johannesburgh, 
8 West St.). Labai prašo pašal-

738,. — Adelė ir Mar. Matule- 
ą ą—i imą,...... mą. ..... .. .......

• A

- Kotrina Radčius

Jadvyga Rym^a, iš De- 
eško Antano Rymšos
.....            i

Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai j Augštesnjjj Gyvenimą 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės. 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
S. Halsted Street Chicago, Hl.

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra 
STATE BANK of CHICAGO. Žmonės kuri čia 

banko Resursai 
siekia dauginus kaip $37,000,0(10.

Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad ban
kas turi:

Pinigų ant rankų ir bankose... $121542,000
Užtikrintais bondais, greit paver
čiamais grynais pinigais... $1,233,000

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

'■ ■ .. ' )

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

"'Trr 1 I ąą

ihi proga tošyiaiĮlf kainos, per laiškusarfca klesost
KORaCSPONDKNCUINia SKYRIUS.— Kiekviena* gaB teefetl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų autaleyt^

■«»*r U'iiklas įkinkęs Saugumo.
Chicago Clearing House

pasidėję viso $11,972,000, o

State Bank of Chicago
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.

*" I '

La Salle ir Washington gatvių kampas
Priešais City Hali

Kansas, Kan.).

757. — Uršulė Ražauskienė, iš 
Aleksotos, jieško St. Jurkevi
čiaus (27 Welsh St., Pittston, 
Pa.). Prašo pinigų,.

758. — Veronika Rašškevič, iš 
Želvių, nuo Vilkaviškio, jieško 
J. Zmitrevičius ( Detroit, Mich., 
46 Delaroi St.). Prašo pinigų.

759. — Julius Rinks, iš Bprkų,
Edvardo 

ve., New 
Prašo pini-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
6 8 vakarais. "
GYVENIMAS

VALANDOS: 8

Telephone Canal 3110. 
3412 S. Halsted Street 

9 'ryto, tiktai.

Bielskio pav
Rino (1510

gų-
760 ir 771. — Mar. Kukšnaitis 

iš Jakaičių (nuo Jurbarko), įieš
ko Onos Rukšnaičiutės (Riversi-

761. — Petron. Rekstis, iš
Švediškių-Griškabudzio, jieško
M. Reksčio (57 Grand St., Bro-

762. — Elena Rožinskienė iš 
Amalių, nuo Kuršėnų, jieško 
Petro Rožinskio (New Haven

763. — Kotrina Ramanauskie
nė, jieško savo vyro Stan. Rama
nausko (699 Bailk St., Water-

764. Dayillč Raudinaitis, iš 
Mozūrų kaimo, nuo Barzdų, jie
ško Jono Raudinaičio (Pittston,

765. — Stefanija Remkoms- 
ka, iš Aniškančių, kreis Mereč, 
jieško Al. Steponaičio (184 At-

šo, kad brolis išvažiavo į Rusi
ją. • Prašo sušelpti motinų ir A- 
(1 oi fa An k a d a vi či ų.

766. — Magdalena Rodzevič, 
iš Karmclov, nuo Janavos, jieš
ko Jono Radzevičiaus (Bayonne, 
N. J., 982 E. 22ndiSt.).

767. — Antanina Ragauskienė 
iš Gedinzų, nuo Kuršėnų, (Eęld- 
posl 175), jieško Antano Ragau- 
skio (Jerome, Pa., Box 107). 
Rašo: “Mums reikia labai pini
gų pašalpos; karves neturime; 
prašome pašelpti.”

768. Gertruda Rinkevičįenė 
iš Virbaliu, jieško J. Rinkevi
čiaus (105—1371 h St., Indiana 
Harbor, Ind). Reikia pinigų.

Telephone Yards 5032

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

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

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

BIIRKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill*

American Jchool 
ot Language* 

fflta 
lykyki*

DYKAI
C«MAOO|N.lfHOlt

ypad tanu tikslui, šh kursą* yra labai para tiku* kMkvž«Bam. 
kuris nori greitai lituokli Anglų kalbos, bet neturi progo* Uttv 
kyties į mokyklą ypatiikai. Geresniam persitikrinimui. rtuft- 
čiatzi* graliai iliustruotą, bu daugeliu paaifckinįmų KATAlAlti.- 
DYKAI. Raiyk laHką tuojau*; indėk dvi marka* pri»fontine*,i 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kuri* gali pribūti |
kyklą ypatlKkai, turim* dienines ir vakarines klesa*. Mok-i n.k. 
m* daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turį 
m* atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiaw^Wdt* 
greitam Ulmokinimui Anglų kalbos. Daugiau •'uprantaxitl*'»<,> 
turim* GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL^skyrius.

Viskas aiikinatns Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th «t.

Luiikun adresuok i t: American School of Language*. 1741 We*t 47th 8t„ Chicair*.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

8.

10.

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

Kaina 50c.
«

1840 S. Halsted St Chicago, Ill

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas
Speciališkn medicina nuo

* užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.
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Rankos priklausančios prie (Td- 
c ilgos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykj i metus, Clearing Boosts 
revizoriai nuodugniai ištiria sava 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. W 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bon- 
d:iJ. mui Igiipei ir kilos ;jpsu ligos per- 
žiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti Ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsatv- 
gos vertė gali but knygose parodyt*. 
Abejotina tvarka arba atsargumas^ 
yra ncdalcidžiamos. Jeigu bank** 
nustoja savo Clearing House teisi*, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausius ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas lapo įvestas pin* 
dešimt metų, ir nuo to laiko nef vie
na Clearing House banka nesuban- 
krulijo. Reikalui esaid, Clear!** 
House bankos viena kitai pagelbsti.

The American State Bank priklae- 
so prie Chicanos Clearing House, ju 
ra i)o jos priežiiira, naudojasi )o® 
teisėmis ir išduoda penkias pilna* 
atskaitas į metus.

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

Pinigai sudėti šitoje bankete yni 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Auka* 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage* 
Bondas po $1QO.OO ir $500.00

Sis bankas yra atsakančiausis lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenkUk 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,000

Prezidentas \
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loom* 
ir 18-tos gatvių.

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

Dr. Ramser
svisnviDSdS Aimv

iki v ak*.-
po pktųu

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzamL. 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 i&ryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484,

Tel. Drover 70'

‘ Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-los gatvės,
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KIEKVIENĄ dieną, kada tukstan
I čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
J juos pasitinka vaikai, pardavinė- 

jantįs “NAUJIENAS". Darbininkai per
ka ir skaito “NAUJIENAS".
“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moterjs, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dieną daug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 
Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS", didi lietuviu dienraštį

“NAUJIENOS
1840 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILI
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CHICAGOS ŽINIOS
Musų jaunuomenė. 
’ . . .įioj apielinkėj lietuviško jau
nimo yra diktokai. Bet veiki
mo čia didelio nesimato. Veikia 
tik daugiau Keistučio kliubo na
riai, ypač tie jų, kurie priklau
so prie choro ir darbuojasi 
Dramos skyriuje. Tai bus apie 
kokios 30 vaikinų ir keturios, 
penkios merginos. Ot ir visas 
veikiantysis jaunimas. Šiaip gi 
jaunuomenė dar saldžiai tebe
miega.

Kartais prisieina susidurti ir 
su tuo jaunimu. Pradėsi jam 
niškinti, imsi kalbėti apie reika
lingumą šviesties, paraginsi pri
sirašyti prie choro ar Dramos 
skyriaus, tai ir pasako: “Kokios

vįenas susilaikydavo nuo pas- 
merikimo nevykusios klerikalų

Bet ne. Klerikalai nebežiūri 
niekoĮ. Jie vadovaujasi vien tik 
obalsdu: kas nepripažįsta galuti
nai ir be jokių pasipriešinimų 
autoriteto, jųjų komandos— tas 
eina prieš juos. Ir todėl lauk

del to butų.
Lietuvos ukįn|inkai kalba, kad

pasispardp. Matyt, kad ir su 
musų klerikalais daros kas nors 
nepaprasto: ne prieš gerą jie 
taip spardos, ne prieš gerą. N.

Visų Rusijos išeivių or
ganizacijom Amerikoje.

r » 1 .ii r;i i

vimus. Suprantama, samdyto 
jai neužmiršta pridėti, kad jie 
sutinka išpildyti streikuojančių 
darbininkų reikalavimus todėl, 
kad dabar yra toks laikas, ku
riuo negali būti nesusipratimų 
šalies pramonėje.

Kūdikių Gerbūvio Lyga Audito- 
ritime laikė susirinkimą, kuria
me nutarė pastoli kelią protes
tančių moterų lygai, besirūpi
nančiai gauti iš miesto tarybos 
leidimą atskiram rengimui kū
dikių Tag Day. Vadinas, ir a- 
merikicčihi taipjau ketina da
ryti, kaip mūsiškiai klerikalai 
ar taurininkai — kenkti tiems, 
kur eina kartu su jais.

100 šoferių patraukta 
teisman.

^SSf

Moteriške išrinkti 
miesto trustisus. I) .
- ' .. ! , •' -

Mrs. L. J. Pierson ' rinkta Wi- 
llmet miestelio trus ll

$10,000 už dantį, I
Mrs. Regina EHies( jieško $10,- 

000 iš dentisto M. Nickerson, 
3039 E. 92 str. Kaltina, kad 
per dentisto kaltę patekus dan- 
čio.

Miss Margaret Healey, Chi- 
cagos mokytojų federacijos biz
nio atstovas, aplaikė vakar tele
gramą iš Gomperso, kurs pas
kiria* ją pirmininke moterų ša
lies apgynimo komiteto prie taip 
vadinamos Darbo Tarybos. Go- 

t

nipers prašo ją organizuoti ko
mitetą kuogreičiausiai.
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SVIESTAS AT
DANItta^ 

COFFEE^
GARSI SANTOS KAVA. , 

Visur parduodama po 28c ir 
po 80c -.-.r r---. ■ - -....
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pįrklausysiu.0 Sako, kad jam 
ir taip gerai.

Ištikrųjų, tai yra didžiausia 
klaida, jei mes manome, kad iš 
veikimo ar priklausymo dailės 
reikalais besirūpinančiuose ra
teliuose, mums jokios naudos 
nėra.. Man gi rodos kaip tik 
priešingai. Aš matau, kad jau

no veikimas ir priklausymas 
prie pažangiųjų draugijų, abel
nai imant, visam darbininkiš
kam padėjimui išeina ant nau
dos. Jaunimas čai išsimokina 
pats savo smegenimis protauti, 
pradeda pažinti savo klaidas,

nieko neveikta, dingo kaip ir ve
ltui, dingo netiksliai praeityj. 
Tok’o, į >a v y z dži i ii. Keistučio 
kliubo veiklesnieji nariai praė
jusią žiemą nuveikė dįkčiai. Pa-

įsivėlė karėn, čia Amerikoj tuo
jau prasidėjo persekiojimai 
prieš visus socialistus.

Laikraščiuose prasidėjo pro- 
vok u o j a n t įs u ž s i p u Idjiuiė j i m a i. 
Rusus soqia list us, pasilikusius 
ištikimais internacionalo idea
lams, vadina čia Vokietijos a- 
gentais.

Jau pradėta areštuoti rusai 
kalbėtojai. Pjirmą balandžio, 
mieste Chester, Pa., liko areš
tuoti kalbėtojai mitinge, sušau
ktame paminėjimui Rusijos re
voliucijos. Areštuota dd. Her
man ir Lagoda. Juos kaltina a- 
gitacijoj nž sukilimą.

Užvakar įėjo galėn įsakymas, 
draudžiąs automobiliams stovė
ti tam tikrose vietose, ypač vi
durmiestyj, kur didesnis žmo
nių susigrudlimas buna.

Kaikurie šoferių nenorėjo 
klausyti policijos paliepimų. 
Juos patraukta teisman. Tokių 
atsirado virš šimto.

Ačiū naujam įsakymui, su
tvarkiusiam geriau automobilių 
važinėjimą, gaitvekariųj judėji
mas taipgi pasigerins. Gatve- 
karių kompanijos prezidentas 
Busby pranešęs, kad užvakar 
karų komunikacija vidurmiestyj 
nepalyginamai geresnė buvus, 
negu kuomet nors pirmiau.

Astuoni automobilių savinin
kai areštuoti už greitą važiavi
mą.

Ęabaretų patarnautojai 
atjaučia karę.

Didžiuma Amerikos darbini
nkų bėgiu pastarųjų metų gavo 
šiokių tokių algų pakėlimų. Bet 
patarnautojų kabaretuose įplau
kos kaip tik sumažėjo, nes mat 
ačiū karės laikų brangenybei 
kabaretų svečiai pasidarė šykš- 
tęsni.

Tai pirma rusų poli tikinę
Pagarsėjusi plėšikų 
gauja prieš teisiną.

Teisėjas Mahoney paskyrė 15

‘tno minėtų vakarų. Ir vis ta- 
J ė minėtasai menkas ja

ms būrelis, nors sąly
gose jam prisiėjo dar- 
buvo gana neprielan-

likimas busimų politikinių bylų, 
kurių pasitaikys čia be abejo da 
ne mažai. Socialistus abelnai, 
o rusus ypačiai^ persekios atei
tyj. Todėl Rusijos išeivių dar
bininkų pareiga yra išlošti šią 
bylą ir paliuosuoti dd. Herma
ną ir La godą.

papsėjusios plėšikų gengės by
los. Devyni žmones kaltinami 
užpuldinėjimu ant ofisų ir 
sprogdinimu saugiųjų šėpų. Kai
kurie jų paleisti, užsidėjus ’$$0,- 
000 bondjsus, kilų gi bondsai ma
žesni — po $10,000.

Streikas plėtojasi,
v ’ \ . k ■

; Hygienic Ice Co. darbininkų 
streikas (65 ir State st.) plėtoja
si. Darbininkai laikosi gerai. 
Vis daugiau ir daugiau išeina 
streikan. Kuris tik darbininkų 
dirba kokiam užkampyj, tai su
žinojęs, kad paskelbta streikas, 
meta viską ir prisideda prie strei 
ki ninku. Paliko $rbti vos kelį.

Paliko dirbti tūlas G. Šarma- K
ta, brol, dirbti skebų darbą! 
Mesk viską ir cik išvien.

Broliai darbininkai, laikyki
mės išvien. Streiklaužių kom
panija negaus. Taktai lietuviai 
darbininkai neprivalo skebauti. 
O kompanija galiKgale turės iš
pildyti musų feik^Iavimus.

FL Balandis.

...22
... 23% 
... 23% 
18—19
13—16

23—23%
18—20
14—16

13%—14 
..14—15 
’5%_17% 
. 12—14

No.l No.2. ,No.3 
.21% 
.27% 
.17 
.15 
.13

.20

.23

.16

.14

.12%
2.50—2.75
2.00—2.75

.13

.15
.12%
.13
41%

1041 
ĮSI* 
tau

WB8T BH)«
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee Ay. 

W. Madiaon St. 
W. MadUon St.

1444 W. 
1M6 
MII 
1117 
ŪBI 
1B1B

Blue 
W.

■ Ixl*n4 
NorW

nn w. o** i
SOUTH

MM Wantwerth
un r

Norm nm 
IM W. DhrialMf 

W. Nertk At> 
M44 LId*o)b A*. 
»44 Idnaohi A«> 
>411 M. (Ml

ir vasarai užėjus nema- 
aistoti veikus; atpenč, re- 
si su didesne energija

Pinigai reikalingi tuojaus. 
Rinkite juos, aukaukite iš orga
nizacijų iždo kiek kas galite. Bet 
darykit tai j negreičiausia,.

Rusijos išeivių socialistu or
ganizacijos komitetas Chi- 
cagoje.

larbą pirmyn.
šioj apiennkej su mer- 
Jeigu kuri mergaitė 
veikti kartu su pažam* 

aunimu, tai vietinės da-

redakciją laikraščio “Novy
Mir,” 77 St. Marks Place, New

mydamos. Tokis šmei-

475 rekrutų 
paimta armijom

cagoj 475 žmonių. Iš jų trečda-

Jom mat
landžiu menesyų paimta arini- 
j on 3,200 vyrų.

patinka tos mergaitės, 
>ėdi visus vakarus namie

čia mat tai

KAME DALYKAS

“Naujienų” 102 numeryj til-

Vėl nesmagumų 
mayorui Thompsonui.

Valstybės prokuroras Mack- 
lay Hoyne paskelbė žinių, ku
rios ir vėl sukėlė baimės miesto 
salėje, šį sykį anot Hoyne, jo 
departamento agentų surinkto
sios žinios, užgaus pačius aukš
tuosius miesto sales sluogsnius 
— matyt patį inayorą ir jo pa
tarėjus.

Priežastis, davusi Hoyne pro
gą naujai atakai ant mayoro 
Thompsono — tai saliunai. Ho
yne sako, kad persekiodama 
Chicagos saliu n in inkus už neuž- 
darymą nedėldieniasis saliunų, 
miesto administracija elgiasi in- 
tartinai. Į vieny, girdi, saliuni- 
ninkų prasižengimus, už laiky
mą saliunų nedėldieniais atida
rytais miesto administracija ba
udžia, į kilus gi žiuri per pirš-

Laimėjo streiką 
nestreikuodami.

North West Jest (?) Co. dar • 
bininkai 30 d. balandžio parei
kalavo priedo. Gavo seniau po 
27c. valandoje, dabar gaus po 
30c. J. W.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Gcg. 2, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

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

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

Oleomargarines. 
Stalui t... ........
Kepimui ........... ..

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

Suris:—
Twins ........................................ 26
Daisies  ............................. 26—26%

‘Young American ................... 26
Longhorns ................................ 26%
šveicariškas ....................... 30—34
Limburger ................................ 25
Brick........ ....................

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

Paukščiai, išdarinėti:— 
Kalakutai (svarui) . 
Vištos .....................
Antįs.............................
žąsis.............................

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

Jautiena 
Ribs, (svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

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

Daržovės:—
Barščiai, statinė...........
Kopūstai, did. gurb. ..
Salierai, pintinė ...........
Agurkai, dėžė ...............
Salotos; gav., gurbas ..
Cibuliai, 100 svaru .... 
žal. pipirai, pintinė .. 
Ridikėliai, statinė .... 
Špinatai, statinė...........
TomČtės. pintinė ...... 
Grieščiai, statinė...........
Morkos, statinė ...........

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, statinė ...... 
Grapefruit, d..46—96 št. 
Apelsinai, dėžės ...... 
Citrinai, dėžė.......... 
Ananasai, gurbas...... ......... ......
žemuogės, dėžė 24 pt. — 2.00—2.65

Cukrus, už 100 sv.:—
Standard, maltas ................... 9.60
Standard cane, smulkus .... 9.35 
Burokų, smulkus .... ........... 9.25

4.50— 15.50
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—4,00. 
2.00—2.50 
3.00—3.50

ok minėtasai mu 
• jaunimo burei’s

bal. 29 d., paminėjimui Pirmos

kad vakarą surengė LSS. 81 kp., 
bet ne žodžio nepaminėta apie 
LMPSA. 29 kuopą, nors rengė

Agotos Simus.
Tame vakare vos puse lupų 

pratarta apie LMPS. kuopą, o

nūs ir ketina patsai ypatiškai 
patiekti juos teismui. Kalbama, 
kad ši paskutinė Hoyne ataka 
ant mayoro Thompsono bus 
skaudesnė miesto administraci
jai, negu seniau buvusios.

Vietinė karės žinios.
Dar šią savaitę bus pradėta 

statyti Grant Parko jūreivių 
stotis.

Devyni vaikėzai pabėgo iš pa
taisos namų. Manoma, kad jie 
prašys priimti juos į armiją.

Raudonojo Kryžiaus organi
zacijos pradėjo kampaniją. Ti
kisi sumobilizuoti 150,000 na
rių.

John Hopkins, anūkas garsio
jo Hopkins įsteigėjo, įstojo į jū
reivių eiles.

14,000-ypatų yra norinčių, už- 
imi t 5,000 vietų į Suv. Valstijų 
armijos oficierius.

Reikalaujama jaunų (inžinie
rių armijom

e.

gerą.
Gal dar niekuomet lietuviš

kieji Chicagos klerikalai nedūko 
mip, kaip kad dūksta pastaruo
ju laiku. .Jie nebepasitenkina 
koĮionėmis laikraščiuose, baž
nyčiose, prakalbose,
matyt, nusitarė vyti tolyn nuo 
savęs ir smaugti visą, kas tik 
yra kiek pažangesnio. Jie pri
eina prie absurdo. Jie veja, pa- 
vyzd&iv, iš savo svetainių to
kias nekliudančias jų draugijas, 
kiap Jaunų Lietuvių Amerikoje 

antišką Kliubą. Jie nė nežiu-
♦ kad patįs iŠ to turėdavo pel- 

ao, kad ačiū pašalpinių draugi- 
jų (tegul ir neklerikališkų) ren- 
giamiinn vakaram bažnytinėse 

gal ne vienas tų draugi-

daug į šalį nustūmė 29 kuopos 
LMPSA. narius. Ji žino, kad be 
pastarosios pagelbos nebūtų su
rengus panašaus vakaro.

Todėl, kaip vakaro rengimas, 
surinktos aukos, taip likęs pel
nas nuo vakaro lygiai priklauso, 
kaip 81, taip 29 kuopai,

Matyt, žinutės rašytojas ne
žinojo dalykų.

LMPS. 29 kp. Organizatorė.

Duonos kepyklų streikas 
greitai užsibaigs.

Duonos kepyklų darbininkų 
streikas Chicagoje jau baigiasi. 
Samdytojai, matydami, kad ir 
darbininkai tvirtai laikosi ir pu
blikos opinija darbininkų pusė
je, ketina užsileisti išpildydami | testui prieš tokį išnaudojimą ir 

doleq-kitą į bažnyčią, išstatytus streikininkų reikalą- buvo šauktas mitingas.

mitingas įvyko 
Hali svetainėje, 
asmenų dalyva- 
šaukta protestui

Distrikto prokuroras Clyne 
tyrinėja cirkuliarą, kurį išleido 
Šalies Socialistų partija protes
tuodama prieš konskripciją ir 
militarį vaikų mankštinimą val
stybinėse mokyklose.

Vasarių kviečių:—
Special Brand ............  14.50
Patents .................................... 14.00
Straights ...............................  13.80
First Clears ............................ 12.00
Prastosios rųšies ...........8.00—8.50

Žiemkenčių kviečių—
Patents  ................................. 14 nn
Standard...................  13 80
First Clears ............    11,50—13.00
Second Clears.............. 9.50—10.50

Ruginiai:—
Baltieji 11.10

10.10

Gyvulig targnH.
CHICAGO, Geg. 2. Gyvulių 

benta šiaip:
Galvijų ................................. 21.000
Veršių ...................................  4,000
.Kiaulių .......................  40,000
Avių ..................................... 12,000
Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 12.25—13.50 
Kiek menkesnis .... 9.90—11.35 
Mituliai ....................... 11.00—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

alga-

Kiaulės:—
Sunkios (250-400 sv) lo.6o--15.90
Vidut. 200-250

. Lengvesnės 
Paršai, geri

Avjs:—
Mitulės ....
Senės, geros

11.60—15.80
15.25—15.65
11.50—13.00

13.00—15,25
12.00-13.60

.'i;
.k

Avinai, geri ............... 12.50—14.00
£r»i..................................13.00—17.50

Gyvulių rinka kitur
Gegužės 2, į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai; „

Kansas City .
Opialui ...... 
East St. Louis 
St. Joseph ... 
Sioux City .. 
South St. Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo..........

Galvijų Kiaulių Avių 
,.6,500 12,000 3,000 
,.8,200 14,000 
.. 3,000 
,. 1,800 
. 2,000 
.. 1,700

11,000 
7,500 
8,500 
5,300 
2,000 

100 2,000

5,000
700

500

500
1,600

Komai 
Kviečiai 
Rugiai . 
Miežiai 
Avižas

.... 1.58—1.62 

.. 2.76—2.98% 
.........2.00—2.05 
.... 1.37—L62 
............ 71—72

Motiejukų, geriausias 20.00—21.00 
Motiejukų No 1 .. 
Motiejukų No 2 ..
Mot. No. 3 maišytas
Dobilų sulig rųšies
Prėrėfų, siilig rųšies 14.00—17.00
Packing........

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ... 
Avižiniai....

- ------- —......... . . .

19.00—20.00
17.50—18.50
16.00—17.00
17.00—19.00

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

į JOSEPH C. WOLON į
? Lietuvis advokatas Ž
A Ruimas 902-904 National Life Bldg.. ■ 

29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
T Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- A
A ninku, ketverga ir subatos vakarais nuo w 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
T Hilifi MILWAUKEE AVE.. HI. A
■ Tel. Humboldt 97.

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 Pl 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI

Kedzie avė., kampas 39 pl.

X TELEPHONE YARDS 2721

| DR. J. JONI KAST 
f Medikas ir Chirurg:
■ 3315 S. Ilalsted St., Chic

Vyrišky Drapanų Sargeliai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nu* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $16 
ir 25 dolerius.

Naifji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 tiri 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted SU Chicago, fi

DENTLSTAI
Ateikite pas mus del susitakymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4317

Dr. A.R. Blumenthal
PIRK SAU visas PlumVavojimtti reik- 

B menis tiesiai už ’'wholesale” kainas. V 
X Mes parduosime visiems. X
V Levinthal Plumbing Supply Co., B 
į 1«37 W. Divteion St., Chicago, į 
A Corner Marshfield Ave. A

Kalbama lietuviškai.

Akis egzaminuojam dykai.
\ Gyvenimas yra tuŠČia«

kuomet pranyksta re- 
"sl Bl J gčjimas.ni wr *Ophthalmometer 

■ajAr Ypatinga doma atkrei- 
šylama į vaikus.

ValandosNuo 9 ryto iki 9 vakare; nedėlio- 
niis nuo 10 iki 12 dieną.
4649 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 Si. 
į.,,,,.,...., ------------------ ---- ------------------ ---- , . .......... .

"elephone Humboldt 1273.
M.SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytoja* ir ChlrurjtM. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
-Kampas North Ave., Kambarys 206 

1:30 iki 8 ir 7 :30 iki 9 vakare.

f DR. A. I. EPŠTEIN^
I GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS

! SpmailUis-niBl»rl$ku, rplfcty, Ir iiikĮ li|ą.
Ofisas ir Gyvenimas:

8600 S. Hoisted St., kampas 36 Str. 
Telephone Denver 4974.

Ofisas atdaras iki j>0 n «:1. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

Moralybes Išsi vystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodu,eniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

j

t Si yra Jūsų proga dabar!Protestai prieš patrio- 
tihgąją kompaniją.

Milžiniškas 
Social Turner- 
Daugiau 1,700 
vo, Mitingas
prieš Stdwart-Warner Speedo- 
motor kompaniją, kuri neva 
vadovaudamosi tuo, kad dabar 
reikalingi yra Suv. Valstijų ar
mijai vyrai, atleidžia savo dar
bininkus vyrus, o jų vieton ima 
moteris. 1 • *

Darbininkai prieš moterų da
rbą nieko neturi. Bet ve kal> 
liukas: moterims komipani j a 
moka po $12 savaitėje, kuomet 
vyrams už tą patį darbą mokė* 
davo' du kart tiek. Ot ve pro-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Rubato] 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas fc.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 12-ra GATVR.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CH 

[ OFISAS: 31B8 So. Hi 
I Tol. Prover r
[ VAI, ANDOS t 9—11 iBi 

2 pa ptetut ( 
GYVENIMAS: 3841 S. 

E Tel. Yards 51

■ • ',* > i > - •. ii*’'«•,

lURGAS 
4 Street

vakare.
aion Avė.

M
$

it

Mano pirmystė patekini n go gydymo vihų chroniškų ligų vyry ir moterų 
yra geresnė negu visų kily, l’ėr praeitus 20 mėty aš padariau fij mano speciali 
Hindi javinių; tuo laiku aŠ pasekmingai gydžiau tūkstančius Žmonių; aš aura* 
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtinų 
rinkini mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite j mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai aš galiu jums Huteikti pageidaujamas pasekmes.

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

kančiaro gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jum* 
pastovias pasekmes | trumpiausią laiką. Jei^u po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali bul išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelto 
į sveikatą.

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus įievadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar
sėjusi vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
tikėjiinu ir pasisakytą man savo keblumus savo pri
gimtojo kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami- 
nacįją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš 
gydytas.

Jus nėsuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir atminkit 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. Del parankumo mano ligonių aš turto 
savo Jabaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoti krauto ir ftto- 
pimą. Aš ne spėlioji!, bet surandu įųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujainas pa
sekmes į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimai ypatiškai Ir aš užkvieciu atsilankyti f 
mano puikiai Įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas frpatarimai dykai. Kviečiame aisitoakytt

Prieš pačto *

Chicago, Illinois

sėkmės į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienus ueviua 
mano puikiai Įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas trpatarimai dykai.•f

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASDIE, 9 ryto iki 8 vok. 
NEDĖLIOM, 9:30 iki 1 po piet.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN
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Ketvergas, Gegužės, 3, 1917.

Pranešimai
4SARGA.—Draugijų pranešimus 
Ibiame be užraokesties. Pranešt

ai betgi turi but priduodami iš va
iro. laiškeliu arba telefonu. Pri
loti tą pačią dieną, kada spausdi- 
tmas dienraštis, nebegali but įdėti. 
“Naujienų” adm.)

LSJL. MANDOLINŲ 
ORCHESTROS 
MOKINIAMS.

Ketverge, gegužes .5 <L, pap
rastoj vietoj ir laike musų or
chestros prasidės generoliškos 
repeticijos, į kurias visi yra 
kviečiami atsilankyti, nes čia 
jau visiems sykiu reikės skam
binti. o koncertas jau visai ne
betoli. l'odel drauges ir drau
gai, sukruskime, o atsieksime

— atsilan-
J. Klevas.

Simono Daukanto 
nariai ir svečiai

Draugijos
- primename,

vakarą, gegužes 5 d., Mildos sv. 
- - Visi gavusieji pakvietimus 
malonėkite kuogreičiausia pra
nešti adresu 3228 So. Halsted st.

Rengimo Komitetas.

Town of Lake prakalbos įvyks

48 ir

aujienų

A bu
tus! j os

Komitetas.

Rockford, Ill.

Kviečiamų visi,

M. Grinas

I). Kulikauskas, pirmiaus gy
venęs 1275 N. Wood sir., malo
nes tuojaus priduot savo antra-

Pas. sekretoriui, J. Degučiui, 
2228 Coblenz str., telefone Ar
mitage 1185.

Socialistišką organizacijų ko
nferencijos — gelbėjimo Rusi- 
sijos revoliucijos — susirinki
mas atsibus nedėlioję, gegužės 
6 (L, 10:30 vai. ryto — 1371 
Blue Island ave.

Dalyvavimas visų delegatų y- 
ra būtinas; dienos klausiniais y- 
ra taipgi išrinkimas nuolatinio 
sekretoriaus ir kasieriaus.

Kuopos, kurių išrinktieji į 
minėtą konferenciją delegatai 
išvažiavę, malonėkite išrinkti 
kitus.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
rcikala.uja: 

ipašinistų 
poliruotoji] 
geležies dirbtuvėj 
elektrmėno 
saldainių dirbtuvėj 
skardžiaus, 
fotografisto 
prie Gordon fyderio 
molderių

6
9

1

J. Rabizo, sek r.

Melrose Park, Ill. — LSD. Ra-

, Frank ir James svet., 23 ave.

Ratelicčiai ir pašaliniai drau
gai susirinkite, nes turime dar
bininkus išrinkti del rengiamo

dažų dirbtuvėj
prie kaurų audinio
siuvėjų
prie rakandų apmušimo.

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei
kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

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

O

Kviečia Rat. Valdyba.

Lietuvių Rubsiuviii Unijos 
skyrius 269 laikys savo mėnesi
nį susirinkimą pėtnyčioje, ge
gužės 4 <1. Pradžia 7:30 vai. va-5 

Susirinkimas atsibus U- 
salėje, 1579 Milwaukee 
Visi nariai yra kviečiami 

įkyti. Valdyba

bijos

SKELBIMAI
šiose Naujiem] skiltyse smulkieji, 

sulig jų rūšies tvarkomieji skelbi
mai yra pigiausia, greičiausia ir pa- 
sėkiuiilgiausia biznio ar darbo žmo
nėms priemone geidžiamajam tikslui 
atsiekti.

Tai tiesa. Ir lodei patariame vi
siems, kurie tik turite kokių reikalų, 
naudoties Naujienų tvarkomųjų skel
bi mų skiltimis.

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

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

men- 
rezul-

Admi-1 
asme- 
Ca n ai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Raseinių pav., SveKsnos valsčiaus, 
Skirmuntų kaimo. Apie pusantrų 
metu neturiu apie jį žinios. Gyveno 
po num. 104 .James St. New Haven, 
(’.onn. Atsišaukite, arba kas žinote,

J. To Įeik is, 
Ave., Chicago, III.

Pajieškau Prano Marašinsko, Kau
no gub., Šiaulių pav., Baisogalos pa
rapijos, Augmenų kaimo, ir Onos 
Lazolkiutės, šilalio kaimo. Malonė
kite greitai atsišaukti, arba kas juos 
žinote praneškite šiuo adresu:

Jonas Bodavičia, 
1759 Wabansia Ava., Chicago, 111.

PARDAVIMUI.
PARDUODU storą saldainių, ciga- 

retų, cigarų, t k jako, laikraščių ir tt., 
randasi labai ftiroj vietoj, antros du- 
rįs nuo Halštt^l gatvės, ant 35-tos, 
šalę ugnagesii 
Daug žmonių 
duoti greitai.

. A. Fe 
751 W. 35-ta 

Tel. Drover 2463.
' ........ 1 1 J ...... j '-!■ 11 .......■

PARSIDUODĄ —pigiai už “cash” 
keptuvė (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 — savinirikas apleidžia Ameri
ką. Atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą N 115. <

ir policijos stoties, 
iraeina. Noriu par- 
largenas.

is and Co., 
ivč., Chicago.

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

K. Paberelytė, finansų raštininkė, 
1315 Girard St.

D. Girdvainienė, iždininkė, 
3255 So. Halsted St.

M. Dundulienė, kasos globėja,
1915 So. Halsted St.

A. Kubutienė, kasos globėja.

NAUJIENŲ
So. Omaha, Nebr.! A. Zalpis,

OHIO VALSTIJOJ

PARSIDUODA greitu laiku čcvc- 
rykų dirbtuvė su visomis elektrikos 
mašinomis. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis — noriu va
žiuot ant farmų.’ Atsišaukite šiuo 
adresu:
1337 S. 49th Ct Cicero, III.

grosernę už “cashPARDUODA —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, Perlecki
4512 S. Paulina St., Chicago.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ

ADMINISTRACIJA 1917 m. s
KENSINGTON, ILL. j 

Administracija 1917 metams:
Dam. Užgalis, prezidentas,

312 E Kensington ave. 
Vlad. Markauskis, vice-prezidentas, 

355 Kensington ave. 
Frank Yurkus, prot. raštininkas,

355 Kensington Ave.- 
Ant. Bertašius, finansų rast.,

128 Kensington ave. 
Ant. Enzbigelis, kasierius,

352 Kensington ave.
Dr-stės susirinkimai laikomi pir

mą pėtnyčią kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shedvillo svet., 
po No. 341 Kensington ,ave. Naujai 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 mėtų amžiaus moka $1., nuo 
30 iki 35 m. — $2„ nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šitas papiginiinas tik 1917 me
tais įstojantiems.

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917m.

A. Misčikaitiene, pirmininkė, 
, 3500 So. Emerald Ave.

M. Radzevičiūte, nut. raštininkė,
8363 Kerfoot Ave.

E. Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 Place.

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St.

O. Dobrovolskienfc ir
A. Pabarškiene, — kasos globėjos.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
ny” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

RAKANDAI

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

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

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pilt News CoM

Liberty Ave and Grant SL
Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas,
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,
Pittsburgh, Pa.:
Pittsburgh, Pa.:
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

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

1726-28 Jackson SL •

2809 Penn Ave* 
J. Katkus,

2204 Forbes St 
F. Tevlovich,

2228 Tustin St

MICHIGAN VALSTIJOJ:

REIKALINGA darbininkų į licjik- 
lą. Gera proga ant ateities dirbant 
prie kvarmų ant 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.

DEL
, GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

K--, . ....—.....................— ......... '......    -

PARDUODU pigiai rakandus pen
kiems kambariams. Išvažiuoju į ki
tą miestą. Atsišaukite tuojauš. 
1323 Edgemont avė., Chicago, 1-mas 
blokas nuo 12-tos ir Throop St., 1- 
mas augštas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129-W. 21 st Sir.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A, Druktainis, turtų sekr.
1604 North ave.

Kazimieras, čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno menesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

BEI KALINGA: dryliuotojų prie 
preso 30c į vai., 2 pečkurių ir pa- 
gelbininkų $70—$90 į mėnesį, vaikų 
į ofisą ir dirbtuvę $10—$12 į savai
tę; automobilių plovėjų $19 į savaitę, 
eiliuotojų 50c į valandą; 3 janitorių 
$21 į savaitę; 2 saliuno porterių $14 
į savaitę ir valgis, arba kambarys ir 
valgis, darbininkų 28—30c.į valandą, 
vaiko į automobilių šapą, 2 elektri- 
šenų Ifle į valandą, darbininkų į res
toranus ir kotelius prie įvairių darbų

$65. Molderių prie varstoto ir ant 
grindų $3.25 į dieną, 1 pel reni] dir
bėjo iš medžio. 50c Į valandą.

R EIKALAUJ U —gero kriaučiaus, 
Mokestis nuo $15 iki <$20 į savaitę 
Darbas prie nauji] drabužiu. Jei

G. Kavaliauskas, 
10726 Edbrooke Ave., 

Roseland-Chicago, 111.

lyties pardavinėti čevcrvkus. Gera 
mokestis. S. WAR SAWS K Y, 
1341 So. Halsted St., Chicago.

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALINGAS pusininkas į te

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

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 yiętrola ir rekordai 
- už $50.

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

Chicago. Ill.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, WIS.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas,
1806 Center St., Racine, Wis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Hawland Ave.

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln 

Kaz. Brazevičius; iždininkas, 
402 Lincoln 

Juozas Kasputis, Organizatorius,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

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

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

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ

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

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis

ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

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

315 N. 8th St*
Gary, Ind.: 1). Bassin,

1214 Broadxyay

VI.

St.

St.
St.

St.
29 Rice Ave.

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave
462 Jenne St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

NAMAI-ŽEMĖ
PARDUODU namelį su dviem au

galais; loiletas ir .gesas, pagerinimai 
ir išmokėta. Arlįmokyklos ir tiktai 
keletas minučių ėjimo nuo šešių di
džiausių dirbtuvių mieste. Geros par
davimo priežastįs. Kaina tikrai 
$1,200 arba $300 įmokei ir likusius 
pagal pirkėjo išgalę, 
rą pasiūlymą grybais 
sišaukite į savininką: 
3804 Lowfe Ave, 1

Basčius, mik. nuo kares k-o narys
50 S. Hawland, Ave.

Basčius, slaptas ligonių lankyt.,
J.

158 Main St.

Ciėero, III. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

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

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

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, 111.: 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, 111.: Max Feldman, 

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

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

720 W. 120 
Harvey, Ill.: Z. Put ramentas,

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

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

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

WISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park St

Racine, Wis.: Tony Vcgela,
1029% Lacbwood av©* 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ

St.

St.
St.

Priimsiu ge- 
pinigais. Al-

Chicago. III.

Turiu keletą namų lietuviu apielin- 
kej; jeigu turi lotus nuo $500 ir aug- 
ščiau — duosiu gerą namą ir gausi 
randas del savęs. Nelauk ilgai, krei
pkis laišku ir pažymiėkie, kur jųsų 
lotas, ir kiek vertas. Agento nerei
kalauju, (ik savininko. Adresas:

J. Stravinsky,
oria

PASKOLOS MORGEČIAI

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

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

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

Liet u v. Tautiškos draugystės 
“Vienybė” extra susirinkimas 
atsibus gegužės 4 d., 7:30 v.v. 
Geo Chernausko svet. — 1900 
So. Union ave. Visi nariai bū
tinai atsilankykite ir atneškite 
po $1.00, kaipo atmokėjimo Ma
rtino Vaitkevičiaus pomirtinės.

J. Llapinskas — 
F. Tverijonas ir 
D. Diržius — 

raštininkai.

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

Antanas Kavaliauskas,
1548 Wcnthworth Ave., Chicago, Ill

Pajieškau Jono Kazlausko, iš Kau
no gub., Panevėžio pavieto, Nauja
miesčio miestelio. Pirmiau gyveno 
Erie. Pen. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas jį žinot praneškite šiuo adresu:
2329 W. 22 pi.

pirm.
Chicago, Ill.

—. ..... ....... .. ....

Pajieškau Adolfo Atraškevičjaus 
iš Kauno gub., Ukmergės parapijos, 
Genekinės sodžiaus. Gyvena, buk, 
Gary, Ind. Malonėkit atsišaukti.

VI. Atraškevičia, 
2059 W. 22 St., Chicago, Ill.

atro biznį su mažais pinigais — $400.
4914 W. 14 SI., Cicero, III.

ANTRU ir trečiu mortgage sutelkiama pa
skola nuo $100 iki $£000.00 po 6 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, Užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerihimui jųsų nuo
savybes. arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau piiiitfy. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North Ua Salle Street, Chicago
Telephone Main 484$.

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz., Braževičius, pirmininkas,, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Oriausius, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne SI 
Bar. Gausaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiųčiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 .Tennė 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas,

' 614 Market St.

St
St.
St.
st.

ste.

90.

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

O. Adomaitis,
736 W. 18 St., Chicago,.III.

AMATŲ MOKYKLOS

MEBLIUOTI KAMBARIAI
ATIDUODU randon furnish rui

mą ženotai porai, be vaikų, beveik 
už dyką. Kad jo moterė prižiūrėtų 
vaikus. Atsišaukite:

P. Balčiukonis,
1334 S .Oakley Ave., Chicago.

RANDAI

KIŠENINIS
Spring Valley,
Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St.
St.
St.

Ave.
Ave.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

ZODYNEL
Lietuviškai-Angliš'
Angliškai-Lietuvišk,

Muskegon, Mich. — Gegužes 
3 d. LSS. 246 kp. rengia dideles 
prakalbas paminėjimui Pirmos 
Gegužės, darb. šventės. Kalbės 
garsus kalbėtojas, LSS. keliau
jantis organizatorius drg. J. V. 
Stilsonas iš Philadelphijos, Pa. 
Nepamirškite visi vietos lietu
viai atsilankyti į prakalbas: Len
kų K. R. svetainėje, 142 Beidler 
str. Pradžia 7.30 vai. vakare; 
įžanga visiems dykai.

Kviečia Komitetas.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario šioj apieli

nkėj: nuo 17-tos gatvės iki 34-tai, kas 
turit šitoj apielinkėj gerą kambarį, 
su apžiūrėjimu ir valgiu arba be 
valgio meldžiu atsišaukti šiuo adr.: 
P. C., 1253 S. Peoria St., Chicago.

ĮIEŠKO darbo
PAJIEŠKAU darbo pas gerą ūki

ninką (farmerį). Esu jaunas vaiki
nas, tik 20 metų, visiškai blaivus. 
Jeigu bučiau kam reikalingas, atsi
liepkite šiuo adresu:
S. M., Box 177, Westville, Ill.

REIKIA darbininkų
Melrose Park, Ill. — Socialis-

metinis susirinkimas atsibus ne
dalioj, gegužes 6 d., Frank ir Ja- 
ems svetainėje, 23 ave. ir Lake 
gat. Pradžia 12 vai. dieną.

Draugai, malonektie laiku 
susirinkti, nes turime daug sva
rbių dalykų apsvarstymui—kas 
link prisidėjimo prie Sąjungos. 
Taipgi bus rinkimas naujos val- 
uyboe Šiems metams. į.

A. J. Stoškus, Organizat.

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

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

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

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

REIKALINGAS 1 janitorius ir 1 
langų plovėjas. .Atsišaukite tuojaus 

THE -RELIANCE BUILDING 
32 W. Washington St., Chicago, Ill.

Pasimatykite su Mr. Roscoe.

ANT BANDOS SANKROVA ir 5 
kambariai labai pigiai. Paranki vie
ta barzdaskutyklai arba saldainių 
sankrovai. Atsišaukite į 
1731 So. Union Ave., Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo^ kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap
rėdą lūs. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DR-.IOS CENTRO VALDYBA 1917m. 

Katkevičienė, prezidente.
2252 W. ^Ž2nd St. 

Dundulienė, susinešimų sekretorė 
1915 So. Halsted St. 

Balickienė, iždininkė,
3443 S. Union ave., Chicago. 

Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūtė, Chicago, 111.
V. Jurkevičiene, Herrin, Ill.

Siunčiant į centrą mokestis, mo
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury

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

Montello, Mass.: A. Puodžiunąs,
Lowell, Mass.

St

St.

K.
M.

135 Ames 
Boumil,

50 Charles 
A. Ramanauskas, 

101 Oak St. 
Montello, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur St.

Lawrence, Mass.:

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St.

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

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

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

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

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

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

Z Talpina savyje reil 
i lingiausius, kasdie v. 
z toj amus, žodžius. J H
t bai paranki knygutė 
t žiotis ir kiekviena 
+ reikale pasinaudotu 
T Kaina 50c papra
♦ ir 75c geru skuriniu : 
J daru.
♦ Galima gauti “N/ 
Z JIENŲ” Administra 
f joje, 1840 S. Halsted f 
J Chicago, Ill.

ATIDUODAMA RANDON 4 švie
sus kambariai, labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus. 
1633 So. Canal St Chicago.

PARDUODU arba išnuomoji! bar- 
zdaskutyklą: du krėslai. Kaina’ vi
dutinė. Atsišaukite į savininką šiuo 
adresu: A. M.,
4358 So. Wood St

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra gerų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarines ir 
dienines klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street 

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

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

NEW YORK VALSTIJOJ;

Chicago, Ill.
DRAUGIJOS IR ORGA

NIZACIJOS.
PARDUODA čeverykų dirbtuvę su 

elektromašinomis ir visomis tam a- 
matui reikalingomis prictaisoihis, la
bai pigiai. Pardavimo priežastis— 
savininko nesveikata.
808 W. 35th St. Chicago, Ill.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA barzdaskutvkla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 

-malonėkite kreipties į Naujienų Ofi
są No 111.,,

A. C. W.’ A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 Wi 15th st., Cicero, Ill.

Pirm. Pagclb. —- P. Shvclnis, 
1442 Milwaukee Ave.

- G. Bložis,
3261 So. Halsted st.

P. Galskis, 
j 1327 N. Robey St,

j. i JU unuS, 
1685 Milwaukee Ave.

Raštininkas

Business Ag.
Iždinikas — G. Katilius

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu- 

Jvių mūrinių namų.
F. Warneke 

951 W. 19th SL, Chicago, Bl

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Guinuliatiskaš, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekoji,s, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St. 
rot. raštininkas,

123 E 104th Place 
raštininkas,

P. F. Grybe
A. Narbutas,

p- •• ■ .....—■<- ■ - -,

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

D. Užgalis, prezidentas, .
312 E. Kensington ave.

W. Markauskis, vice-prezidentas, 
355 E. Kensington ave.

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 E. Kensington ave.

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 SL

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno menesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stes 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų —> $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų -r- $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Biverdale 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.

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

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

p ERB. Naujienų sk 
Lt tytojos ir skaitj 
jai prašomi pirkinių i 
kaląis eiti į tas sank 
vas, kurios skelb 
Naujienose.

Kad kam ko
MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,
Baltimore,
Baltimore,

Md.: J. Alcknevicz,
650 W. Lombard 

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca 

Md.: F. J. Lazauskas,
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ:

St.
St

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

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

OREGON VALSTIJOJ:

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u jie- 
ii ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reiks* 
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
ji o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m ą ir tas jūsų paal- 
ske]bimas atneš jumsskelbimas 
geriausių pasekmių.

MOTERLIETUVI, t x
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Miąčikaitienė, organizatore, 

z 3500 So. Emerald
P. Balickienė, nut. raštininkė,

- 3443/ So. Union

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ
1840 South Halsted 8L 
Telefonas Canal 15**

ave
Ave

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




