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RUSIJA KARIAUS. JUNKERIU APETITAIt.

Vokiečių submarines atkirti žka r i a 11 tas že mes

Vokietijos laikraščiuose

su

žuvo 279 kareiviai.

nuo-
MUŠIAI ATSINAUJINA;

DOLERIS Už SVARĄ

Reikalauja algų padidinimo

NUSTATYS MAISTO 
REIKMENŲ KAINAS.

SIŲS VOKIEČIŲ BELAIS
VIUS Į SUV. VALST.

Tam reikalui busią paskirta 
vienas milionas dolerių.

PASKANDINO DIDELĮ 
ANGLŲ TRANSPORTĄ.

DIDELĖ DEMONSTRA
CIJA ROCKFORDE.

Tūkstančiai žmonių marina
vo Rockford o gatvėmis.

DIDELĖS DEMONSTRA 
CIJOS ŠVEDIJOJ IR 

NORVEGIJOJ.

KEPĖJŲ- STREIKAS 
CLEVELANDE.

Beje, bėgiu psakutinių tri
jų dienų anglai nušovę 55 vp 
kiečių orlaivius, sako Lon
dono pranešimas.

Prezidentas turės galios pa
imti savo žinion ir fabri
kus.

Finlandija, Ukraina ir kt. 
reikalau j a neprigulmy-

bes; .kariuomenėj .stoka 
disciplinos.

CLEVELAND, geg. 4. — 
Čia sustreikavo žydų duonos 
keptuvių darbininkai. Rei
kalauja algų padidinimo. 
Streikas apima du šimtu ke-

SIŲS Į FRANCI JĄ.

“Duonos ir laisvės!” — 
šaukę demonstrantai.

Holandų vald
žia susirupinus.

Paryžiečiai turi mokėt vieną 
dolerį už svarą sviesto; 
kainos dar kįla.

Užmušta 521 žmogus; 
stoliai dideli.

Anglai atėmė 2 miestu; nu
šovė 55 vokiečių orlaivius.

WASHtNGTONAS, geg. 
4. — šalies gynimo taryba 
praneša, kad Suv. Valstijų

3000 automobilių ir 7000 da
ktarų bus išsiųsta “kaip 
galima greičiau.”

Gr„ Peteino paskyrimas ge- 
neralio armijos štabo gal
va daug prisidesiąs prie 
pataisymo senųjų klaidų.

giu sekamų trijų savaičių.

JMĄ ’

“atsišaukimas už taiką,” kur

Taip sako Rusijos užsienio 
reikalų ministeris Miliu
kovas.

ikalų ministeris, prof. Milių 
kovas, intėikė 
mbasadoriam s

nei j on tris tukstąnčius auto
mobilių ir apie septynis tūk
stančius daktarų. Ir tai ka
ip galima greįčiąu. Pirmoji

sausu .

Anglijos “keliniu to
rengia ž mę daržo vių sodinimui.

MAISTO KORČIUKĖS
HOLANDIJOJ.

.... t....................... ... ..
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RUSIJOJE NERAMU.Brazilija arti kares
Nori nuverst kanclerį

I \ ne'-

Turkija

Pertraukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija

Brazilija arti karės Hollwego šeimyninkavimas. 
Vadinasi, dalykas darosi la- 

Rezignavo užsienio reikalų / bai rimtu. Tuolabiau, kad, 
ministeris. kaip skelbia tie patįs prane-

--------  Šimai, Vokietijos darbinin
kai vis stipriau pradeda 
priešinties valdžios politikai.

Ar išlaikys Bethmann-Ho- 
llwegas naująjį “bandymą”, 
tata dar pamatysime.

RIO DE JANEIRO, geg. 
L — Brazilija arti karės. To
kių žinių šiąnakt pranešė te
legrafas iš didžiausios pieti-

Rio de Janeiro. Ji
sai s a

vienas aršiausiu

nio reikalu ministeris Lauro * A e r.

t o
i

TURKIJA NORI TAIKOS.

BERLINAS, — žinia iš 
Berlino skelbia, kad Rusijai 
gręsia naujas sukilimas, šį 
syk ši pavergtųjų tautų pu
sės. žinia sako, kad nežiū
rint laikinosios valdžios gy
rimosi, buk Rusija esanti 
žymiai sustiprėjus, neramu
mas šalyje augąs. Pirmiau
sia, Rusijai gręsia pavojus 
būti suskaldytai. Finlandija, 
Ukraina, Turkestanas ir ki
tos pavertosios tautos griež
tai reikalauja neprigulmy- 
bės. Tuo tarpu jos armijoje 
viešpatauja pilnutėlė betvar
kė, ten nesą jokios discipli
nos. Kareiviai visai nebe
klauso savo oficierių ir el
giasi kaip tinkami.

Manoma, kad visa tai tu
rėsią privesti Rusiją prie vi
eno iš dviejų: atskiros taikos 
ar netekimo daugelio dabar 
ja pajungtų tautų.

PARYŽIUS, geg. 3. — Po
ra dienų atgal Francijos va
ldžia paskyrė generolą Pe- 
tein vyriausiuoju franeuzų 
armijų štabo va^u. Franci
jos laikraščiai šitą valdžios 
žingsnį skaito didžiai išmin
tingu. Girdi, frąncuzai da- 
ugelyj atvejų padarė nedo
vanotinų klaidų tik ačiū 
tam, kad jie neturėję tokio 
žmogaus. Paskyrimas Per 
teino generalio franeuzų ar
mijų štabo galva* taigi turė
siąs pataisyti senąsias klai
das. Ir išgelbėt franeuzus 
nuo tolimesnių klaidų.

Rusijos priešų lošimas tiks
lu iššaukti Rusijos talkinin
kuose nepasitikėjimą ja. Lai
kinoji Rusijos Valdžia nie
kuomet nemaniusi daryti at
skiros taikos su Vokietija. 
Ir niekuomet nedarysianti 
jos. Kaip tik priešingai: ir 
Rusijos valdžia ir žmonės 
pasiryžę stovėti su talkinin
kais iki paskutinosios, kad 
atsiekus garbingos pergalės 
ir visuotinos bei patvarios 
taikos.

niekingas darbas.” Vokie
tija nieku budu negalinti jie- 
škoti tokios taikos. Kaip tik 
priešingai: jai reikalinga tu
rėti daugiau žemių koloni
zavimo tikslams, “kad tuo 
sustiprinus Vokietijos intek- 
mę jurose ir ant sausžemio.” 
Ir įgijus didesnių rinkų vo
kiečių kapitalui. Tik — ar 
Vokietijos darbininkai norės 
patenkint junkerių apeti
tus...

’nacija t r i-

Braziiijos kongresas. O ka
dangi Vokietijos priešinin-

tuma,
>se jo sesijose busią

o

e

laukiama, kad

ambasado-

labiau

LERJ BKTHMANN-HOLI

Tarp kūjo ir priekalo.

Vakar susirinko Vokietijos 
reichstagas. Smulkesnių ži
nių apie jo atidarymą stoka. 
Atėję aplinkiniais keliais 
pranešimai tečiaus liudija, 
kad Vokietijai gręsia naujas 
politinis krizis. Pirmiausia 
■— puolimas Bethmann-Hol- 
wego kabineto. Pranešimai 
iš Londono ir Copenhageno 
sako, kad kancleris dabar e- 
sąs labai nedėkingoje pozici-

lo. Jį atakuoją junkeriai už 
nusilenkimą “ęaudoniems- 
iems” (socialistams), juo 
nepatenkinti ir socialistai 
“kaipo neturinčiu drąsos ar 
tyčia nuduodančiu” tokį rei-

formų ir paskelbimo-išdės- 
tvmo valdžios tikslu tęsiant 
šią karę. Prieš kanclerį ei
ną ir visos kitos partijos, 
merkdamos jį delei iškilu

sio maisto krizio ir kitų blo
gumų. Laikraščiai talpina 
ilgiausių straipsnių, kur tai
pgi smerkiama Bethmann-

didele ekspliozija
VOKIETIJOJ'.

H A AG A, geg. 4 . —Pa
galios — ir mažiukė Holan- 
dija gaus paragauti kares 
sunkenybių. Visoje šalyje į- 
vesta taip vadinamos “mais- 
ti korčiukės”. Vadinasi, val
džia nusakys kiek kuris gy
ventojas turi gauti maisto; 
mėsos, bulvių, žinrinių ir tt 
Duonos korčiukes Holandi- 
jos valdžia įvedė jau nuo va* 
sario mėn. 1917 metų.

Tai pasekmė neapriboto 
vokiečių submarinų veikimo. 
Ačiū jam, Holandija šiandie 
visai nebegauna grudų ir ki
tų maisto reikmenų iš Suv 
Valstijų.

siusi karen, kad apgy
nus savo laisvę.

Talaat Be v •/
su N e ue Tre

4. — 
esama, 
viziras

muu IK. L

Turkija nori taikos ir 
kinsis “taip greit, 
kininkai atmainys savo

jo viziro, įsimaišiusi karen

Užkariavimu ji nesiekianti.

kad jos laisvei negręsiąs pa
vojus — ji sutiksianti taiki- 
nties. Žinoma, tik “garbin
gos taikos”’ sąlygomis.

P E RTR A U K Ė DIP L AM A- 
TINIUS RYŠIUS.

Chile respublikos ambasado
rius pareikalavo pasporto.

Pranešimai iš Londono sako, 
kad mūšiai vakariniame fro
nte ir vėl atsinaujino. Va- 

4sįar ąnglai užpuolė vokiečius 
12 mylių fronte — tarpe 
Lens ir Creiselles. Kai kur 
jie pasivarė visą mylią Į 
priekį. Jų rankosna pateko 
du tvirtai apginkluoti mies
teliai — Treanay ir Cherisy. 
Mušis dar tebesiaučia. Vo
kiečiai šioje vietoje turi su
traukę daug naujos kariuo
menės. Manoma todėl, kad 
jie bandys neprileisti anglų 
prie Lens'Donai geležinke
lio, kurio jie siekia ir kurio 
puolimas suteiktų vokiečiam

LONDONAS, geg. 4. — 
žinia iš Amsterdamo sako, 
kad pagalios dar viena pieti
nes Amerikos respublika pe
rtraukusi diplomatinius ry
šius su Vokietija. Tai Chile 
respublika. Vakar tos res
publikos ambasadorius in
teikęs Berlino valdžiai for
mai} užreiškimą apie pertra
ukimą diplomatinių ryšių su 
Vokietija ir pareikalavęs pa
sporto. Vadinasi, dar viena 
valstybė įsivelia Europos ka
ren.

Oficialiu patvirtinimo te- 
čiaus prisieina palaukti 
Berlino ar — Chilės.

REZIGNAVO.

iš

Anglijos maisto diktatoriaus 
pagelbininkas atsisakė 
nuo vietos.

LONDONAS,, geg. 4. — 
Atėjo nepatvirtintas prane
šimas, kuriame sakoma, kad 
Anglijos maisto diktatoriaus 
Devenporto pagelbininkas, 
C. Bathurst, inteikęs val
džiai savo rezignaciją. Re- 
zignavimo priežastis nepa
duodama.

' švent|
GEGUŽĖS.

LONDONAS, geg. 3. — 
Reuterio žinių agentūra ga
vo pranešimą, kad Berlino 
kooperativių draugijų dar
bininkai vakar metą darbą. 
Apvaikščioję pirmą gegu
žės.

BASEL, gegužės 4. — Čia 
gauta pranešimas bevieliu 
telegrafu, būtent, kad šiomis 
dienomis kilusi didelė eks- 
pliozija amunicijos dirbtu
vėj Furthe, Vokietijoj. Vien 
užmuštų skaičius siekiąs 
virš Jfenkių šinzitų žmonių. 
Sužeistųjų gi esama net ke
lis syk tiek. Nuostoliai mil
žiniški.

PARYŽIUS, geg.'4.—Mai
sto ministerio įsakymu va
kar tapo nustatyta nauja 
maximum (didžiausia) mo
kestis už sviestą. - Dabar pa
ryžiečiai svarui sviesto tu
rės mokėti lygiai vieną do
lerį. Iki šiol mokėdavo 68 
centus. Kainos tečiaus dar 
žada kilti — karės dievaičiui

WASHINGTON AS, geg. 
24. — Vakar atstovų bute 
įnešta rezoliucija, kuria jei-, 
gu ji butų'priimta, prezid. 
Wilsonui butų suteikta gale 
nustatyti visų maisto reik
menų kainas. Taipjau esant 
reikalui, prez. Wilsonas ga
lėtų nustatyti kainas ir ki
tiems reikalingiems daly
kams, ir net paimt pilnon sa
vo žinion visas išdirbystės 
šakas, kasyklas, fabrikus, 
geležinkelius ir tt. ir valdy
ti jomis bėgiu dabartinės 
karės.

DAUGIAU LAISVIŲ RU
SIJOS ŽMONĖMS.

....PETROGRADAS, geg.— 
4. — Vakar laikinoji vald
žia išleido naują patvarky
mą, sulig kuriuo visiems 
Rusų,valstybės gyventojams 
užtikrinama pilna organiza
vimosi ir susirinkimų laisvė.

LONDONAS, geg. 4. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad balandžio 15 
d. vokiečių submarina pas
kandinusi didelį anglų tran
sportą — Arcadian. Paska
ndinta jis Viduržeminėje ju
roje — bevežant kareivius 
Salonikų frontan. Laivas 
paskendęs į 5 minutes, žu
vo du šimtai septyniasde- 
šimts penki kareiviai.

Arcadian turėjo 8,939 tonų 
intalpos. Prieš karę laivas ~ 
priklausė Royal kompanijai 
Liverpoolyj. Prasidėjus da
bartinei karei valdžia paėmė 
jį savo žinion. Arcadian pa
statytas 1899 metais.

STOCKHOLM, geg. a 
Iš Stockholmo ir Christiani- 
jos pranešama, kad šiemet 
Švedijos ir Norvegijos dar
bininkai nepaprastai iškil
mingai apvaikščiojo darbini
nkų šventę. Surengta dide
lė daugybė demonstracijų ir 
š^aip susirinkinĮU. _ Vyriau^ 
sias Skandinavijos darbiniu-^ 
kų reikalavimas šiemet bu-

■ “Duonos ir laisvės!” 
Tuo klausimu ten pasakyta 
šimtai kalbų, be pasigailėji
mo kritikuota valdžia delei 
netikusio šeimyninkavimo 
ir tt. Vis dėlto tiek Švedijoj 
kaip ir Norvegijoje pirmoji 
gegužės praėjusi ramiai ir 
tvarkiai. Policija nei neban
džiusi trukdyt demonstran-

WASHINGTON, geg. 4.— 
Senatorius Hale, iš Maine 
valstijos, pasiūlė senatui re
zoliuciją, kuria butų leidžia
ma talkininkams — Anglijai 
ir Francijai — gabenti į šią 
šalį vokiečių karės imtinius. 
Tuo, rezoliucijos autoriaus 
nuomone, todvi šalįs sutau
sotų nemaža maisto, dabar 
sunaudojamo vokiečių imti-

ROCKFORD, geg. 3.-^Už- 
vakar . Vietiniai Socialistų 
Partijos skyriai surengė di
delę gegužinę demonstraci
ją. Demonstracija nepapra
stai pasisekė .’tūkstančiai 
žmonių marš’avo puošnesnė- 

5 nešda- 
su pa- 
“Rei- 

Po de
da rbi n inkai

O(ĮAUSTAS PIRMI 
NINKAS.

paskirta kon
1 dūrinio komiteto pirmi-

tMSTFJtDAM, g(‘g. L 
stordame gauta žinių.

I utarninke tapo galutr 
suorganizuotas t. v. kon- 
orinis komitetas Vokia-
s raid Mage. Komiteto
m i ninku

nas. Jo padėjėju paskirta 
konservatorius Dr. Veitas.

na. 
t

su.”

os laiky
mo’Jų ir švedų

215 SMUKLIU.

pereitų 
3 die- 

apie 5(H) bal
nui arė, kad 
turi likt “sau-

Ir liko. “Slapieji” te
čiaus nenusimena. Seka
mais balsavimais, sako, jie 
duosią savo oponentams sti-
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DRAUGIJOS D. L. K. VYTAUTO NO. 2

Revoliucijos dieno
mis Petrograde.

Atsitikimus pergyvenusio 
žmogaus papasakojimas.
Iš Rusijos ką-tik atvyko 

Chicagon tūlas N. Kaplan. 
Revoliucijai kilus, jis gyve
no Petrograde, todėl patsai 
buvo liudininkas visa to, kas 
ten tuomet dejos. Ir apie 
tai, kas jam pačiam tekoxma- 
tyti ir pergyventi tose isto- 
ringose dienose, jis šitaip 
papasakoja:

Kad Petrograde prasidė
jo revoliucija, caro valdžia 
tuojau pasišaukė iš fronto į 

'trogradą apie 65 tukstan-
• kariuomenės. Karei- 

pribuvo. Ginkluoti už- 
ytais šautuvais, antmau- 

> durtuvais, prirengtomis 
eitai šaujamomis mašino- 
is jie lipo lauk iš traukinių, 

pasirengę bematant išpildyti 
caro įsakymą ir pradėti kru
vinas skerdynes žmonių, ku
rie drįso carui-“batiuškai” 
pasipriešinti.

Bet gelžkelių stotyj jų lau
kė skaitlinga revoliucijonie- 
rių delegaci ja. Valanda bu
vo labai pavojinga. Visi 
kvapą užėmę laukė, kas čia 
bus.

.Bet d v oi y s- gre i t a i praė
jo. Kaip tik kareiviai atsi- 
žinojo iš delegacijos, delko 
žmonės sukilo prieš carą, jie 
iš džiaugsmo pradėjo mėtyti 
kepures augštyn, linksmai 
šaukdami “ura”, ir tuojau 
sustoję eilėsna, kariškai mu
zikai griežiant, vėliavas iš
kėlę maršavo gatvėmis, svei- 
kindamies su žmonių minio
mis ir minių sveikinami.

Kaip tikra iškilmė.
Šitokios manifestacijos,

šių gavėjimo, susilaukė bal
tos duonos! Iš kur jos čia 
gauta, nežinau. Tiek žinau, 
kad kareiviai, kažin-kur ir 
kažin-kaip, gavo miltų ir už
davė keptuvėms darbo —ke
pti duoną. Tą duoną žmonės 
ir kareiviai tiesiai gatvėmis 
veik veikė iš džiaugsmo, 
eidami valgė ir sotinos, ir 
dėlto dar didesnis buvo jų 
džiaugsmas.

Prieš revoliucinės dienos.
Taip dėjosi pirmomis re

voliucijos dienomis. Visai 
kas kita buvo prieš pat re
voliuciją, kada Petrograde 
prasidėjo riaušės ir sumiši
mai. Apie tai N. Kaplan 
pasakoja:

Seredoj, vasario 22 dieną, 
aš sėdėjau savo kontoroj. 
Staiga girdžiu nepaprastą 
užimą ir minios šukavimą 
gatvėj. Pašokau greitai ir 
pribėgau prie lango žiūrėti. 
Tas užimąs man buvo žino
mas. Tokį pat užimą ir tru- 
kšmą teko man girdėti se
niau viename Rusijos mies
te, kur buvo kilęs didelis dar 
bininku streikas. Ir aš su— £
pratau, ką jis reiškia. Revo
liucija!—tariau sau, ir, bai
mės apimtas stovėjau prie 
lango ir žiurėjau toli išilgai 
gatvės, iš kur traukė didžia
usia, betvarkė žmonių, dar
bininku minia. Ta minia vis £
artinos, rėkaudama ir dai
nuodama revoliucingas dai
nas.

Staigu lekia pro šalį raitas 
kazokas, paskui jį kitas, ir 
vėl kitas — visas būrys. Jie 
lekia tiesiai į besiartinančią r 
minia. c.

Dabar tai bus skerdynių! 
—manau sau ir net man kra
ujas sustingo.
Kazokai broliaujas su minia.

ReMioj, fiegMžiitt-'iaf 6;1 T
Strumil Bros Svetainėj,

158 E. 107th St, kampas Indiana Avė.
D

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25, 35 ir 50 c.

Valandėlei praslinkus, ka-Jjimo visur, bet nebuvo nė
4a mes taip traukėme gatve, 
staigu prieš mus suole atle
kia raitas policistas, revol
veriu rankoj.

— Ką tai reiškia ? — ne
savu balsu sušuko jis, sulai
kęs savo arklį.

— Tai reiškia, — skambiu 
balsu atsakė vienas kazokų, 
— tai reiškia galą Rusijos 
autokratijai.

Minia pritarė jau delnų 
plojimais ir šauksmu “ura”.

To policisto arba kvailo 
butą, arba jis iš piktumo 
pats savim nesitvėrė ir nesi- 
žinojo ką darąs. Jis atstatė 
savo revolveri minion ir šo
vė. ' '

Už minutės policistas gu
lėjo negyvas, suvarstytas,

jokių riaušių, nė jokių plė
šimų. Tai buvo ramiausia 
ir tvarkiausia revoliucija, 
kokios istorija, tur but, dar 
nepažinojo. 

■ ...... .i>.
Policijos šaudymai.

Policija, vis dar pasilikus 
ištikima carui, užsibarika
davo viršutiniose namų aug- 
štumose ir ant stogų ir iš ten 
ėmė šaudyti žemyn kulka- 
svaidžiais. Pavojus buvo be
galo didelis, šaudyti ir gin
ties iš augšto daug lengviau, 
ne ka(į pataikyti į juos nuo 
žemės. Vis dėlto trumpu lai
ku kareiviams pavyko iškur- 
ti policiją iš jų pozicijų, iš
vaikyti, ir tuo kova pasibai
gė. '

L. Harmonijos Dram. Ratelis nuo 
labai gražią 1 veiksmų tragedijų

“Grn/.n;-. Razhaininkas
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Lraugija D. L. K. Vyt 

tankiai teatrų ir balių, bet tik vienui vienų metuose, idan 
ir palinksminus atsilankiusius į jos vakarų, taipgi ir savuosius narius 
karas bus nepaprastai dailus, kadangi dalyvauja plačiai 
.1. .h Zolp, A. M. Barčius, S. Laurinavičiutč ir k.

uito No. 2 nerengia 
pilnai užganėdinus 

---- 1 l šis va
ži nonij J išėjai, kaip

Indiana Harbor ir 
Apielinkės Lietuviams

kai rėtis, kulkomis. Ir už
mušė jį ne darbininkai, ne 
civiliai žmonės. Jį užmušė 
tie, kur kaip ir tas policistas, 
ikišiol buvo ištikimi caro ta
rnai. Sušaudė jį — kazokai.

žinojo kareivius einant 
su jais.

Džiaugsmas minioj buvo 
neapsakomas. Darbininkai 
šukavo, sveikinos su kazo
kais, apkabindami juos glė
bin, dainavo, juokės ir rėkė 
“ura.” Dabar jie žinojo, 
kad kariuomenė eina išvien 
su jais, o jeiąu taip, rtai jie 
žinojo, kad pergale yra jų 
pusėj.

Lig šiam laikui, mat, dar
bininkai labai abejojo kas 
del kazokų. Bijojo jų. Ne- 
išsitikėjo jais, manydami, ar 
tik jie nenori jų kaip nors į 
slastus nuvesti. Dabar vi
sos abejonės išnyko.

Keliomis valandomis visas 
Petrogradas buvo didžiau
sios, kokia kada Rusijos is
torijoj buvo, revoliucijos glė 
byj. Mačiau kraujo pralie-

K azį m i e ras Gug i s

Miesto Ofisas:
927 N. Dearborn St. 

111143 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas: <

ISIS S. Halsted SI.
Ant trečių- lubų

Tel. Drover 1310

Teatras, 
prakalbos ir 

Šokiai.
Rengia L. S. & 120 kuopa 

Valparaiso Mokiniai scenoje 
stato 2 veikmių komedijų— 

“GUDRI NAŠLE”
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 
T. I. YVANOVO SVETAIN. 
2101 Deader St, kertė 137 st.

Indiana Harbor, Ind.
Veikalas “Gudri Našle” yra vienas 
geriausių perstatančių tikrąjį atsili
kimą Lietuvoj, kaip gudrioji našle— 
Menciene apvylė savo jaunikį Bitę 
su rubline puodyne. Po perstatymo 
kalbės medicinos studentas sveika
tos reikale, ir todėl kiekvieno yra 
pareiga išgirsti kas sveikatai ken
kia. Po teatrui bus šokiai; grieš ge
ra muzika, prie kurios galesite pasi
šokti ir linksmai laiką praleisti.

Taipgi bus lekiojau!i krasa. 
Inžanga 25c ypatai.

Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų. Ir valkų Mįį.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

REIKALAUJI AKINIŲ
Jelgm hesti galvos
Jeigu Muolatos Tau aKsros Krinta W akli,
Jeigu .Tau skauda aky®,
Jeigu skaitant raides suSlbčga i krūva,-
Jeigu spauda rodosi Tau • dviguba^
Jeigu turi uždegimą akiu* 
Jeigu tau skauda aky® skaitant arba ntavaal.
- - -. reikaliIni^.

H >11 U-l akis uiH-ririIilthil IUsiŲi įu/i U' i < i .. i /
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Pirmas šių Metų Piknikas
Bengia

LIETUVIŲ SĄJUNGOS i
NEDĖLIO.J, Gegužio-May 6, 1917

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL.
Pradžia 11 vai. ryto. Inžanga 25c porai.

Važiuokite bile kokiais karais iki 22-rai gatvei: 22-ros gatvės karais iki 
Ogden Ave.; paskui Ogden karais iki sustos. Nuo čia Lyons karais iki 
daržui. Kviečia KOMITETAS.
IFT EPTwfTWfT WPt’WT wFTWPT IVtWPWH’WPTWVTWPTWpt
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“Salaputris” Scenoje
Bengia

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinis Kliubas 
NEDĖLIOJĘ, 6 d. Gegužės-May, 1917.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 6 vai. vakare. Lošimas lygiai 7 vai. Inžanga 25c ir 35c. 

Po Perstatymui. Linksmas Balius
Draugės ir Draugai: Nepraleiskite šį vakarą, nes bus linksmas ir 

juokingas. Veikalas “ŠALAPUTRIS” pats už save atsako savo juokin
gumu. Taigi seni ir jauni, nepraleiskite progos nepamatę “ŠALAPUTR1” 

Moldažio svetainėje. Po perstatymui puikus šokiai iki vėlumo. Muzika 
pirmos klcsos p. F. JEBECKIO. ‘ Kviečia KOMITETAS.

X33C333XXS3C8333XK8

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. TeJ Kedzle 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th SL, arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12tb 
St., Chicago. lit

■<

Didžiausias šios die
nos klausimas yra_

ocializmas

kurios buvo panašios ne į 
revoliuciją, bet į vieną dide
lę iškilmę, tęsėsi dvi dieni ir 
dvi nakti. Per tas dvi nakti 
niekas, tur-but Petrograde 
nemiegojo. Kiekvienas bu
vo perdaug susijudinęs, pil
nas didžiausios linksmybės, 
didžiausio džiaugsmo del lai
svės, kurios taip staigu ir 
taip netikėtai susilaukė.

Visas miestas judėjo bru
zdėjo ir gyveno pilnu gyveni
mu. Visur maršavo karei-

savo raudonos vėliavos, o
žmonės, minios žmonių be
veik verkė iš džiaugsmo.

Ir štai, vasario 28 dieną, 
visi mes turėjome jau baltos 
duonos ir valgėme ją. Tai 
buvo pirmas sykis, kada pet- 
rogradiečiai, po trijų mėne-

Ir staigu įvyko nepapras
tas visai netikėtinas atsitiki
mas. Vietoj atstatyti šau
tuvą ir pradėti šaudyti į mi
nią, kaip aš maniau kad į- 
vyks, kazokai prisiartinę 
prie minios greitai sustojo, 
atidavė jai “pod kozirok”, 
vadinas, pasveikino ją iri
mai apsukę savo arklius, jo
jo priešakyj minios, tartum 
vesdami ją kovon ir laimėji
mam

Nenorėjau savo akim ti- 
Sujudintas šitokiu ne

tikėtinu, niekados negirdėtu 
reginiu — dėlto kad kazokai 
ir darbininkai visados buvo 
aršiausieji kiti kitų priešai 
— aš surikau, suplojau del
nais ir, be kepurės, durniau 
gatvėn, kad prisidėjus prie 
revoliucionierių.

NAUJIENOS
1840 S. Hateted Street

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

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted St*, Chicago. 

Tęl. Drover 7179.

Fieldmaršalas Joffre, 
šiandie atvyko į Chicag 
sserand, Franci jos an 
dorius Washingtone ii 
Valstijų armijos vad 
generolas Scott.

.•.'.•.sssAgja SĮĮlpjijij
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Socializmu šiandi 
užimti visi, kur 
t i k visuomen 
klausimais inte 
resuojasL O ka 
gi jais nesiinten 
suoja, kam jie n- 
rupi? Nebent ti 
tamsiausiam žmv 
geliui, kurs apsk- | 
ritai nieko nežino i 
ir nieko nenori ži- X

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

kalba ir rašo svie- 
jam prieštarauja, 
lą, tą didžiausį vi-

alba knyga apie soci- 
vardu SOCIALIZMO

, be to taip 
byti, sunku

i .i r si 111 t;i m
"t ♦

ama kalba
:uh, pistiejins ja skait
sos liepei ; k aitai.

knygą įsigyti.

Ivomis paveikslč- 
žinomas lietuvių

hinkite

KnyI’a Socializmo Minties Blaivumas aisjem- 
i visai nesenai, ir trumpu lailui jos jau ispar- 

lar neturte, sku- 
tuoja 75 centus;

16 nitu i s

1840 S. Halsted St

as d
Vfi
JA ot©

Chicago, lik



NAUJIENOS

Korespondencijos
DQGDEN, N. D

Persergėjimas

ValiuiMMK.

AnManjį Avė. and 47th Si

Atidarimas Daugiau negu tuksiantis
pavasarinių siutų 1592
Parduodama Subatoje

po $17.50AKRON, OHIO

sius

ama

Miller

DR. W. YUSZKIEWICZ

Didelis Išpardavimas
vyriškų kelnių padalytau z

į du specialius sandėlius
kiekvinos po 1.98 ir 2.98

$1.98

APTIEKAORKESTRĄ IR BENAS KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

House) deposit^

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
rleikalaukite

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St

TIKTAI 
PAMĖGINK

147 S. Halsted Street 
Tel. Drover 8674.

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

Puiki proga 
clevelandiečiams

JpJŲS 
PASINAUDOSI!

PAMATYSI'
TE ŠITUOS

SIUTUS

Paternalizmas, 
Privatiška 

Praktiš-

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAB 
J rice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES KBUPKA 
vlce-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

1000 porų vilnonių ir suktų gijų 
vilnonės kelnės randasi šiame skyriuje 
gražios tamsios petrenos, mieros iki 44 
colių per liemenj, vertės iki $3,00, ap- 
kainuota šiame išpardavime, už porų

Kelionė. — Abelnas dar 
bininkų padėjimas.

Sutniflem rceeytni nu (Šidšlaunls utyAn, 
nežiūrint, *r tie receptai Lietuvon mr 
Amerikon daktarų. Tni vienetine lie- 

tiivllka Mptleka Hcaione fr Maaimchtt- 
sett» vntatijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios Uk paunulyj yra vartojamų*, fin- 
lit roikaHnt per tafckua, w mI prialf- 
tiin per exprrKU.

K. Sidlaiiutslcis
AptlekoriiiM Ir jurininkas 

SOUTH BOSTON, MASS.

6231 St. Clair avė. Kalbės LSS. 
certfralinis sekretorius drg. .L 
Stilsonas. Nė vienas Clevelan- 
do gyventojas, kuris tik supran
ta lietuvių kalbų neturi praleist 

tik 10c. o

Drover 9693

Roth
CHIRURGAS 

Vyriškų, Vaikų 
<ų ligų.

po pietų, 7—8 \«X- 
lio pietų.

Ė, arti 34 ST.,

Vp vaikščiojimas darbininku 
šventės.

Mes nupiginome musų $20 siutus 
del vyrų ir vaikinų del šių trijų dienų 
specialio išpardavimo iki $17.50, ir taip
gi prisiskaito keletas skyrių po $22.50 
ir $25.00 siutai, kur pasirinkimas yra 
mažus. Puikios stailės jauniems vy
rams su dviem ir trimis knypkiais, su 
diržais užpakalyj arba su diržais visi 
aplink modeliai, taip pat kaip papras
tos konservatyvės stailės, siūtos ranko
mis augštos Idtesos audeklų, visų mierų 
ir petrenų šiame dideliame išpardavime 
siutų po

SOBORO »00!L
612 W. Madison St., Chicago, III.

Ant rytojaus gavau darbų “ro- 
bernėje” Sužinojau, kad čia 
žmonės uždirba pusėtinai vidu
tiniškai arti $4.00 į dienų — mat 
darbai nuo sinkų. Darbai tose 
“robernese” (rubber shops) 
daugiausia laf>ai pavojingi —• 
taip kad čia yra paprasčiausia- 
dalykas mieste susitikt žmogų 
apraišiota koja, ranka ar galva.

Yra čia ir kitokių dirbtuvių, 
bet (’jei daugumo guminių dirb
tuvių šis miestelis yra pramintas 
“rubber city”. Turi apie 12(^000 
gyventojų, įvairiausių tautų. 
Sako, yra taipgi nemažai ir lie-

gį uz kuq 
10c., o čia 
Jurguti ir 
sau 
ant meškos

Chicago, III

Darbininkai, nevažiuokite į 
North Dakota j ieškoti dįarbo ant 
ūkių, nes čia darbai jau pasibai-

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
vice-prez. Nat. City Bank. sekr. Turk Mnfg, Co.

GfcO. C. WILCE OTTO KUBIN < 
Ice Co. vice-prez. T, Wilce Co. prez. Atlas

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
ka.sierius '

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Bus sulošta “Pi rnoji Gegužės” 
tad draugės ir draugai nė vienas 
nepraleiskite šio bendro susirin 
kimo, 
lonuma

*4'1<

Tel (* plioii e

Dr. A. A.
RlJSAS GYDYTOJAS

Speciali.slas Moteriškų, 
Ir visų, chr$ii

Valandos: 10 -11 ryto, 4 
kare. J^edęJlomjB 10... 1 '
3354 S. HALSTEOi

GIJICAG
:-S'i.- - > •.1; u, 5rfe?.itlip ?? Į

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant tolinus mane remtumet. 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus a.š gyvenau: 2256 \V. 22 si., 
dabar-gi persikėliau j naują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie
ną užprašau atsilankyti į naują vie-

dę po miestų, tai sunku susiži- 
not, kad1 kada ir teatrai ar baliai 
yra rengiami. Čia jie dar netu
ri nei savo bažnyčios nei galiū
nų ir, anot vieno lietuvio išsi
reiškimo, “didžiuma lietuvių, tai 
jauni*pr:buišiai.”

Ržffael Vargas.

J. Kraujalis, J. Bagdonas, .J 
Paulauikas, K. Galeckis, K. K vie- 
įkaitis, E. Mendelienė, O. Čer 
nauckienė, L. M. Rimkus, V 
Gudmanas ir M. Matonis po 25c 
J. Babarckas, An. Tamošaitis, E 
Eack po 10c. Viso aukų surink

7:30 vai. vak
c'teda iš prakalbų, monologų .ii 
deklamacijų. Taipgi bus sulos 
ta trumpa drama “Alyvos žydi.’

Lodei visi lietuviai - - vieti
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individual iškurnąs, Visiška 1 ^ygybt 
Nuosavybę, Atlyginimas už rizikų, Materialistai — vėjo gaudytojai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

visi išaiškinimai randasi knygoje:

žiuriu 35c. “šia tau 
devintinės”, manau 

began nuo vilko-užbėgau

radau viena. Užmokėjau $3.5(1 
už vienų savaitę... čia jau pasi
rodė skirtumas tarp Cbicagos ii 
A krono, nes 
kambarį tereiktų mokėt $1.00 ir 
galima gaut kad ir viduryj nak
ties, o čia ne. Įėjau į pigesnį 
restoranų, užsakiau tokį pat val-

Draugai darbininkai! Atmin
kime, kad musų visų vienodi 
reikalai, todėl spieskimės į kuo-

tįs neturi kų veikti.
Tankiai atsitinka 

niūk
koti darbo ant ūkių ir pakliūva 
į vargų.

Čia, mažuose miesteliuose 
pragyvenimas yra nepigesnis, 
kaip ir kad didmiesčiuose. Fa
brikų čia nėra, lodei nėra kur 
užsidirbti ant tikieto sugrįžimui 
atgal. J. Paleckis.

įpielinkinių miestelių 
iu su mumis, bent 

šiame, taip rūpestingai sureng
tame vakare. Išgirsite daug, 
daug apie darbininkų kova šioj 
šalyj ir apie Rusijos revoliucijų. 
Po prograniui bus linksmi šo
kiai.

kviečia Rengimo Komitetas.

Viena saugiausiųjy Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CI11CAGOJE.

•lakioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing f* ‘ ‘ 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE

; SCHULZES 
« PRINCE HENRY 
E RYE BREAD

Bus įvairių pamarginimų.
Nedėlioję, bal. 13 d. 6 vai. va

karo ten pat bus surengtas pui
kus teafras ir balius, prakalbos 
ir deklamacijos bei šokiai, 
įžanga 35 ir 25c. i šokius 25c.

R. M. HERZMA1N
IŠ RUSIJOS

erai iietuviarns žinomas per 16 me- 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas

l’aipgi. jeigu kam 
reikia akiniu del 
skaudamu akiu, tai 
ateikite pas mane, 

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy~ 
, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
etodas X-Ray ir kitokius elektros prie-

’7FUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
iri skaudamas arba silpnas pkie, a 
. sliaudčjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
landos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
U'lAmi. n»m u rvto iki 1 po piet.

•pareiškia es^s stebėtinai pasekmingu 
nuo ffelimo pilvo ir tarnu, ger^ 

s^udėjimo, dusulio, galvos 
t-7 skaudėjimo, nustojimo apetito, 
į I ialįio galvoje, ect., ect., Sutai- 

aomas išdirbOju labai pagarsėjusio

MIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bionkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AI>. RICHTER A CO. 
14—W Wa&hliftsa lirsat. Ha* Tark.

IR. J. VAM PfilNG 

'yru Chroniškos Ligos 
Elektriška Dlagnoza ir Gydymas 

Speciališka medicina nuo 
užnuodijirno kraujo

Vundenuota Medega Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ.

Netoli 22-ros gtv.
Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.

oro
UTATSYTAS 13 formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku.

gni:
V. Petraitis $1.00; 1\. Skrebu

tis, F. Martuiševiče, J. Petkevi 
čia, A. Adomaitis, M. Pilnis, F 
M. Rimkus, M. Lakickienė, St 
Lakisky po 50c.; J. Bružas, J 
Brazas, J. Sudžius, J. Akelaitis

r j TKI81NGIAUSIA m GERIAUSIA $

M metuvigka tį

Užsimokėjau agentui du dole
riu. Neužilgo nuvedė visus į 
stotį, suvarė į tam tikra beis- 
menta ir laukėm.

Kada traukinys lapo prireng 
tas, suvarė visus į vienų vagonų 
ir taip paliko. Žmonių pilnas 
vagonas įvairiausių tautų. Ne
kuria jų nuskurę, kili pusėtini 
sportai. Visi 'Važiuojame dirbti 
ant geležinkelio. (Bent taip sa
kėm agentui) Kelionės lėšos už- 
dyka. Nekurįe iš musu važia- 
vom i Kent, O c 7
nica, N. Y. ir 
Cbicagos laimės j ieškodami.

Kelionė buvo perdaug smagi... 
nekuriu turėta . “skanumynų”; 
pasivaišinę ėmė dainuoti ir šok-

■ » I • I

Ii... Apie pusiaukelį, viena 
“expedieija” jau išlipo, pamatę 
nemažai dirbtuvių miestelyje. 
Atvažiavus į Ąkęon, O., paleido
me tuščia vagonų į Kent ir Sala
ma nikų C- išlipome visi.
Jojau į vienų iš prasčiausių 

pigiausių lietelių — nėr vielos,

naujoj vietoj ■ *>■ 
Laikrodžių
K r a u t u v ė s “aJB
Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaų>o nau
joje vietoje parduosiu piginus, kaip 
tik galima, tai yra už tiek, už kiek 
sis pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
toje užganėdinus kiekvieną, kuris tik 
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 store 
negalit gauti piginus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

Ofisas ir Labai*atorija: 1025 W. 18th 
. netoli Flak
VALANDOS

lis.
10—12 pietų, ir 

hone Canal 3110.
3412 S. Hoisted Street 

VAI,ANDOS: 8 9 ryte, tiktai.

ta $8.80.
Vardan Philadplphijos cuk 

raus darbininkų, visiems auka 
vusiems tariu širdingų ačiū.

St. Lakisky.
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Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, 111

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

IĮ Redakcijos Straipsniai

PASTABOS

savo

mausti talkininku

$50.00

Konkoliauskiados tvėrėja

pinokite

A tip.

Ką tai reiškia?
cenzūra.

menei, kad niekas negali pa

bilių.

Bet 
savo

Susirūpinę tautininkai- 
rūpinus visa tautininkų S*

Firmų Lietuviu Oionraštis Amirihjt
NAUJIENŲ BENDROVE Ine. 

k & Kasdien, išskiriant nedėldienlus

Kašte
kad Ra

M. šalčiui už dvi 
savaiti

kiną visą žodžio ir spaudos 
laisvę. Už valdžios darbu

fondo sandėliuose.
Tautininkai-gi ėmė pamė

gdžiot klerikalus. Likvida
vę savo mizemąjį “Gelbėji-

.Įieško, spėlioja, ant piršti 
ria: kur galėjo Rimka dii

beveik nieko neken- 
talkininkų komuni-

Londono ir i 
ėmė eiti žinic

First Lithuanian Daily i» America
Published Daily Except Sunday

• Y THK

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Didis susirūpinimas.

Prapuolė p. Albinas Rąiu

D a bar staigu talkininkų 
spauda užtraukė kitą gies-

vis skelbė, 
spėkos bai-

Valdžios įstatymo projek
tas j kongresą po vardu “šni- 
pavimo biliaus”, sutiko dide-

ninkas 
ninkas
Kai du sorkininku susėję imtų 
sorkes
stengdainies subytinti savo bur
nojimais, vaje, vyruti, butų fo- 
niti.

žmonėms. Amerikos džin- 
goms reikia gaut priverstino 
kareiviavimo įstatymas. A- 
rnerikos amunicijos trustui

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

■ . ...................

Jisai’ veikiausia bus atmes
tas, — kad išgelbėjus šalies 
ir valdžios “garbę”.

mano, kiek piemuo apie 
miję, tai kunigai vadina 
siu sociologijos žinovu.”

Melrose Parko socialistai, ti
kiuos, nenusižemins savęs ir vi
sai tų sorkininku ignoruos.

Bet norint turėti pramogos, 
melrosparkiečiai galėtų papiršti 
Račkui pasikviest j debatus Gri
kštų. Vienas klerikalų sorki- 

antras aidoblistų sorki- 
ir vienas antro vertas.

rodyti, vienas antra

b—*

1L' i..lli■■■'■■ ii i imi' —i i m:   ui ....■.s.u1.ii. .įSizJiV

IHaiytoju ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraŠ- 
rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Hurdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
,M rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami atgal, iei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja
H Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Vadina

Pabraiža.

o

NAU JI E N 0|S, Chicago, Ifl: Gegužės 4, 1917.

nos komitetą ir šeimynin- 
kauja jo aukomis. Tų Lietu- 

w’n n o,ii o rr\ »n trv vių Dienos aukų da ir šian-iThe ILiittaamaHĮ DmlvyNewsJ die, pagal C. K. apyskaitą, 
.guli Aemrikoje beveik 80 tū
kstančių dolerių C79,770.55);- 
Bet vos apie dvejetas savai
čių atgal, kada L. Š. F. at
stovai lankėsi Washingtone, 
ijie rado, kad vieno tik R. K. 
ižde Lietuvių dienos komite
tas laiko daugiau, kaip šim
tą tūkstančių dolerių.

Pusė metų praėjo nuo 
Lietuvių Dienos, o .tautinin
kai dar vis “nepajiegia” iš
siųst surinktus pinigus ba
daujantiems Lietuvos žmo
nėms ir pabėgėliams,

Ką reiškia tokia politika ? 
Ar musų diplomatiškieji pa
triotai dėlto šukavo apie L. 
Š. F. aukų “pūdymą”, kad 

!nukreipus* nuo savęs visuo- 
, menės akis ir galėjus sutvar
kyt žmonių suaukautuosius 
pinigus, kaip jų politikos tik
slams yra naudinga?

čia reikia aiškumo.

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 

IBnty savaitėje. PaČtu siunčiant, 
Sldcagoje metams $6.00, pusei me- 
M $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų ...............   $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Pviem mėnesiam .................... $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Europoje, metams .............. $7.00

priešingai. Amerikai prisi
dėjus prie talkininkų, Vokie
tijos jiagos - turėtu išrodyt 
menkesnėmis, negu buvo pir
ma, ir blokados pavojus tu
rėtų but sumažėjęs.

Bet Suv. Valstijų ponams

kvmu. Amerikos reakcio- 
e/ ę

nieriams reikia suvaržyt 
žmonių laisvę po “tėvynės 
pavojaus” priedanga.

Todėl Vokietija pasidarė 
galinga, ir jos submarines 
tokios baisios.

spaudoje.
Tas bilius jau ištiesų yra 

be galo begėdiškas. Turė
damas neva tikslą pakenkt 
priešingos šalies agentams, 
kurie mėgintų veikti Ameri
koje savo valdžios intere-

Revoliucijos 
švente.

Šįmet Rusijos proletaria
tas pirmu kartu laisvai ap
vaikščiojo gegužinę šventę. 
Su darbininkais šventė ją ka 
rtu ir kiti žmonės, taip kad 
ji pavirto visos šalies šven-

Pirmoji Gegužės Rusijoje 
buvo revoliucijos šventė.

Net ir valdžia dalyvavo 
joje. Ministerial laikė kal
bas demonstrantų minioms, 
o valdžios triobos buvo pa
puoštos raudonomis vėlia
vomis.

Petrapilyje prie Žieminių 
Rūmų fronto, kuriame, kaip 
atsimenate, kitąsyk gyveno 
caras, iš vakaro prieš gegu
žinę šventę buvo pakabintas 
milžiniškas plakatas su pa
rašu: “Visų šalių darbinin
kai, vienykitės!”

Tie žodžiai, kuriuos 69 me
tai atgal socialistų mokyto
jai Marksas ir Engelsas pa
skelbė, kaipo slaptos komu
nistų organizacijos obalsį, 
šiandie užkariavo milžiniš
kos Rusijos žmonių širdis.

Revoliucija tokius stebuk
lus daro.

Tautininkai su klerika
lais ilgą laiką šukavo, kad 
Lietuvos Šelpimo Fondas 
“pūdąs” aukas Amerikoj. 
Tautininkų spauda buvo pri
ėjus net prie to, kad ėmė in-

jie norį žmonių aukom i

mai, kadangi L Z O
tik jam pavyko užmet

Socialistą Progaganilos 
Mokykla.

Balandžio 6 d. pasibaigė 
pirmo sezono mokslas Ghi 
cagos Lietuvių Socialistų 
Propagandos Mokykloje, ku
ri atsidarė pereito gruodžio 
mėnesio pradžioje. Sezonas 
tęsėsi keturis mėnesius. Mo
kykla susirinkdavo vieną 
kartą savaitėje, ir kiekvie
name susirinkime (išimant 
trejetą kartų) buvo skaito
ma dvi lekcijos: viena — iš 
lietuvių kalbos, antra — iš 
kultūros istorijos.

Mokinių į Propagandos 
Mokyklą susirašė daugiau, 
kaip 50. Bet visokios aplin
kybės trukdė daugelį akura- 
čiai lankyti ją: stoka .tinka
mos vietos mokyklai, žiemos 
šalčiai, vėlus lekcijų skaity
mo laikas, tolimas važinėji
mas ir tt. Vidutiniška lan
kytojų. skaitlinė galėjo but 
tarpe 25 ir 30. -

Mokinimo sistema susidė
jo iš skaitymo lekcijų ir iš 
savarankiškų mokinių, užsi
ėmimu. Kalbos kurso vedė- V
jas A. Lalis išguldinėdavo 
mokiniams gramatikos ir 
rašybos taisykles, duodavo 
rašyt diktantą ir aiškindavo 
jų klausimus. Iš kultūros 
istorijos lekcijas skaitė P. 
Grigaitis, o .tąip-pat ir moki
niai, pagal vedėjo nuskirtas

•taciją ir net už paprastą 
priešingų kapitalistams idė
jų propagandą tasai bilius 
skiria sunkiausias pinigiš- 
has ir kalėjimo bausmes ir 
pastato laikračius po neap
ribota pačto viršininko kon
trole.

Tokį įstatymą įvest tai 
reikštų spjaut į veidą vi
siems tiems, kurie skelbia, 
buk Amerika kariaujanti 
vardan laisvės ir demokrati
jos, Indomu, kad to nesu
prato nė patti^Mteono-admĮ* 
nistracija, kuri pasiūlė tąįmo Fondą”, jie pasiglemžė

i savo r?’’’ Lietiiwj Die-’

temas. Šis kursas apėmė te- ragifit ją išleist minėtuosius 
čiaus nė viąn dalykus, pri- veikalus, prižadant jai iš sa

ve pusės pagelbą, jeigu bu-i 
tų reikalas. Tokius veikalus 
leisdama, ir L. D. L. D. ge
riau atliktų savo uždavinį, 
negu dabar, kada ji rengia į 
spaudą raštus be jokio pie
no. . ’ '

Antrą sezoną Propagan
dos Mokykla pradės rugsėjo 
mėnesyje. Per vasarą bus 
vakacijos. Bet ir vakacijo- 
mis ji kas mėnesis laikys po' 
vieną susirinkimą, kuriame J 
bus skaitoma mokinių pri
rengti referatai arba daro
ma debatai. Pirmas toks 
susirinkimas įvyks neužil- 
gio. Du mokiniai debatuos 
klausimą: “Ar socialistams 
ręikia kovot su religija, ar 
ne?” Po debatų bus-disku
sijos, .

Tai tokia yra pradžia to, 
naujo darbo, kurį pradėjo 
Chicagos lietuviai socialis
tai. Yra vilties, kad juo to- 
liaus užsiinteresuos dar di
desnis skaičius žmonių. Ru
dens sezone Propagandos 
Mokyklon įsirašys be abe
jonės, vęj kelios deši’mtįs na
ujų narių.

klausančius prie kultūros is-, 
torijos. Keletas įžengiamų
jų lekcijų buvo pašvęsta ben
driems evoliucijos mokslo 
klausimams, į Taip, buvo 
skaityta’ lekcija apie žemės 
atsiradimą,. (apie didžiąsias 
žemės istorijos gadynes ir a? 
pie veislių kilimą.

Mokiniai, kiek buvo gali
ma pastebėtu išnešė daug 
naudos iš Mokyklos užsiėmi
mų. Jie įgijo aiškesnį su
pratimą apie daugelį daly
kų, apie kuriuos., jie pirma 
buvo tik šiek-tiek girdėję, ir 
gavo prisirengimo prie toli
mesnio lavinimosi. Ypatin
gai pasinaudoja tie moki
niai, kurie mėgino patįs ren
gti referatus-—lekcijas duo
tomis temomis pagal moky
tojaus nurodytąją literatū
rą ir paskui skaityt jas mo
kinių susirinkime.

Buvo tečiaus keletas sta
mbių kliūčių, kurios labai 
trukdė Mokyklos darbą. Vie
na, stoka tinkamos ir pasto
vios vietos - jos susirinki
mams ; antra, stoka vadovė
lių. Pirmoji kliūtis gal duo
sis ateinantį sezoną praša
lint, bet su vadovėliais tai 
dar ilgai bus vargo. Iš kul
tūros istorijos, pav. lietuvių 
kalboje nėra nė vieno dide
snio veikalo. .Norint suda
ryt ištisą to (įalyko kursą, 
reikėjo naudoties įvairiomis, 
visokių autorių parašytomis, 
knygelėmis ir knygų dali
mis. Ne gana to, kad tie au
toriai ne vienodai aprašo ir 
aiškina tuos, pačius klausi
mus, bet, ir sudėjus jų visų 
raštus į daiktą, ,palieka daug 
spragų kurse.

Sekamam sezone veikiau
sia bus ta pati bėda su poli
tine ekonomija, ii’ paskui su 
Markso ekonominio mokslo 
kursu.

Kad apsirūpinus vadovė
liais, Propagandos Mokykla 
buvo sugalvojus pradėt leist 
juos pati. Pirmiausia buvo 
ketinama išvęrst ir išspaus- 
dint garsiąją^ K. Kautsky’o 
knygą “Ekonominis Kara
liaus Markso Mokslas.” Po 
to butų pasirūpinta išleist 
“Istorinį Materializmą” (H. 
Gorter’o ar kokio kito auto
riaus). Bet nelaimė, kad 
prie dabartinio popieros 
brangumo tokie sumanymai

Dienos aukų, darbavosi kiek 
drūtas ne vien “badaujan
tiems broliams” ant naudos, 
o ir savo bosams, C. K. virši
ninkams, ant garbės.

Tinkamas 
paminklas.

P-as Balutis prabilo 
paminklus didvyriams, 
kadangi jisai, delei
“skromnasties,” užmiršo a- 
pie save, tai aš pasiryžau.su
galvoti ir jam, kaipo dide
liam, garsiam ir prakilniam 
vyrui, paminklo projektą.

Paminklas turi priminti 
ateinančioms gentkartėms 
apie didvyrio nuopelnus. Ko- 
kie-gi nuopelnai yra Balučio 
Didžiojo ?

Juos visas pasaulis žino.
P-as Balutis per eil^ metų 

ištikimai služijo savo ponui, 
privatinio banko savininkui. 
Ir tas privatinis bankas nu
sivarė nuo koto.
. P-as Balutis ištikimai slu
žijo carui Mikei, kaipo pod- 
porudčikas ir kaipo cariškos 
Rusijos garbintojas. Ir ca
ro Mikės, valdžia nusibank-
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“Badaujančių brolių” 
gelbėjimas.

Būti labdariu, vargstančių 
žmonių gelbėtoju, tai nevi- 
suomet reiškia skriausti- sa
ve. Kas netikite, tai pažvel- 
gkite į šias skaitlines, paim
tas iš oficialių “Centralinio 
Komiteto” atskaitų, kuriose 
-tarp kitko parodyta to ko
miteto raštinės tarnautojų, 
algos: 
į f

M. šalčiui, raštinin
kui, savaitinės 
algos . . $25.00

Taigi už šituos didelius 
nuopelnus prieš civilizaciją 
ir kultūrą, p. Balučiui reikė
tų nukalt iš marmuro pa
minklą, pavidale mažiuko 
šunyčio, laižančio išsmaluo- 
tą čebatą.

Šunytis yra viernos služ- 
bos symbolis, o išsmaluotas 
čebatas yra pastipusiojo ca
rizmo ženklas.

Pagal tiesą, tai šitame pa
veiksle dar trūksta vieno 
svarbaus dalyko: skulptūros 
tvarinys negali parodyt, 
kaip šuo uodega virguliuoja. 
Bet kas mųs'ų didvyrį pažįs
ta, tas šitą pamiklo trukumą 
mokės papildyti savo min
tyje., . v

M. šalčius
M. šalčius
ML šalčius
M* šalčius

> M. šalčius
! M. šalčius

M; šalčius
M: šalčius
M. šalčius
M. šalčius

$25.00i
$50.00:

$175.00!
$25.00)
$25.00
$25.00

$40.00
$15.00
$75.00‘

Nenuostabu, kad tas “viso
labo mokytojas”, šitaip šil-

“Nekalčiausi 
užsimiršimai.”

Aš vis laukiu ir nesulau
kiu, kada tos telegramų a- 
genturos atsimins ant galo 
pranešti apie Yčo paskyri
mą. pusministeriu.

Aš vis laukiu ir nesulau
kiu, kada Rusija atsimins į- 
'steigt naują, doros ministe
riją, ir pastatys jos viršinin
ku makaronų specialistą tė
vą Olšauską.

Aš vis laukiu ir nesu 
kiu, kada revoliucinė R 
ja atsimins paskirt am:

nuaus

I lietuviu• C'

T*

žuvusius draugus Francijos fronte.
Piloto by American Presą Association.

• t k •

Karės imtiniai, vokiečiai, surenka sav

g a
m o

Pabraižos

Lapelio buklumas.

pi joną i.

C1US

Kiaušiniai atpigo.
Jeigu Mockus savo pamoks.

Marš, gcr
viešus didintus su 

Mockum ’
Padėjimus buvo bjauriausias. 

Jaučias kunigas Lapelis, kad 
Mockus jį sukirs, ir dūmoja kaip 
čia padarius, kad vilkas liūty so-

sinimais. kad kiaušiniu kainos 
k ra ui uvčse tik 35c. tuzinas. 'Lo
kių kiaušinių nebuvo Chi
cago i jau kch's savaites.

kad
rcn-l'cdvralės valdžios agentai 

piasi padmli vertelgas už kalnie-
y. pradėti tyrinėjimus.

parapijonus nuraminus ir pa
čiam didvyriu išėjus.

Nežinia, ar jis patsai surado
skymų, ar Maliauskas, kur daug tuzinų.

riaus, 
kodėl gi kiaušinių kainos pas
taruoju laiku buvo pakilusios 
net iki 40 centų su viršum ui



Jaunuomenes Skyrius parsimušt

Nuomone apie Gatavai
Žydrios akįs

Pasiutas Drapanas

VYRŲ SIUTAI
Copyright Hart Schaffner & Marx

Saru n as

BACH BROS

Vanagas ir žvirbliai

Atgimimą

O su

smegenįs

gatavai 
pritaiky-

pradėti
Gamta

Šėtonas buvo 
Goethe’s Me- 

piktadėjas, 
neapsakomas

nagus 
sulesti.

puošė. As nežinau, kas yi 
kas ne šventa žemė, 
žius padaro Žemę Žveo^tf 
kapai yra šventi? Aš n£»u

p vietą žmogus išsi- 
rp dviejų šakų, po

M. M. Mangasirian 
Vertė P. L.

gerai kirminai daro 
menis

muš, jos nesapnavo ir nesigėrė
jo vien tik dainų gražumu ir 
prakilnumu, bet skubiai grobė

joms aiigstyn 
dievus. Jobu 
šis Asblarotlu

ma rasti tokį prakilnų kaip Pui
rio velnias, atisakė jį kavoti su 
bažnytinėmis iškilmybėrnis. Jo 
liekanų negalima surasti taip

Augštybcs. 
nepa - 
žino- 

už teini j o 
briedžio pėdsakus ant 
takelio veido, ir kartą 

tė gaują pačių briedžių ei- 
t ilga kirbyne viens už kito.

Roselando Geriasi as ir Didžiausias 
Apredalų ir čeverykų Namas

briedžiai eina kas rytą e^ikst 
vėlai pavakarį takeliu ,tuiis gana • • ♦ • tolimą upelp atsiger ir pasi
maudyti. Jo sumanios akįs ma
tė kartą kaip pardelis iš augštai 
nuo medžio šakos šoko ir par- 
mušęs vieną briedį linksmai pa- 
ščiavojo.

Pilvas akstino

ŠI SANKROVA BUS 
OVERKOTŲ KVATIE- 
RA DEL RUDENIO 
1917. MES RENGIA
MĖS DABAR VESTI 
OVERKOTŲ BIZNI ŠI
TOJE APIĖLINKĖJE.

žmogus nusirito nuo 
paėmęs akmeni vėl 

en. sis 
Pergalė-

Žyčįrios akįs tavo 
Greit mane papuošė 
Net iš antro žvilgio 
Vainiką suruošė...

save sveikindavo, kad/ neturėjo 
laimės, nes neištižo ir galėjo ga
lingiau stembt’ prieš gyvenimo 
audra.

medžių žievę 
del jūsų brangus 
šdžiuti, gi stogo 
ižiokite, ukinin- 
deda lyti.

Dvidešimts penktoj dalyje to 
pačio veikalo poetą perstatų Vi l
nią po vardu Ashlorotb. šis vel
nias yra vienas geriausių velnių 
perstatytas scenoj, .lis yra toks 
patogus ir jo filozofija yra taip 
patogi, kadi ir neištikimiausi 
žmonės nusišalina jo draugys
tes. Pulcio’s velnias yra vertas 
šimtą Dante’s fantastiškų nela
bųjų. Milton’s 
tikrai velniškas 
pliistophelis y 
Šventraščio yra 
sudėjimas. Bet Ashtaroth, Pul- 
cio’s velnias, turi tokias ypaty
bes, kurios jį padaro mielu kiek
vienai širdžiai.

Vienam Ctarlcmagues gene
rolų pasitaiko būti Egypte, kuo
met jis delei nekuriu svarbių rei 
kalų yra reikalaujamas Europo
je. Jis dabar priverstinai turi

dirbo; ir neužilgo žmogaus.pro
te išsivystė pilnas vaizdelis, kaip 
jisai
briedį ir atsivalgyt gardžios mė
sos. Ji gardi, ta mėsa — jau 
nekartą žmogus ją ragavo. Ir 
.dabar tas tironas pilvas pasinau
dojęs ta žmogaus atminčių jį 
kankino. Ak, atmintis, kas ta

in i nko, kuris var- 
laųką, užaugina 
negalite jam juos

Kr tu
jis sako, “kad Jėzus

Žydrių akių tavo 
Žvilgėsis ugninis, 
Užžavėjo mano 
Jautriąją krutinę...

Mintįs yt sparnuotos 
Neb’tekę ramumo, 
Skrajojo nuilsę

Po erdvių augštmną..

ilyčių tada nieks 
. Iš gain
i' s verm ė
Ir pastarą- 

niręs, 
žmo

nis isgir- 
atvėręs 

bet nieko 
sau akis išsibado.

ir i mano nagus pa
juos pamokinsiu, • 
bailesnius žvirblius 

TuleJis.

ėsi viską perverti sa- 
, Tos saules buvo 
paukščių, nes jų 

ks negalėjo išlaikyti. 
Jos lyg norėjo tave iškamantinė
ti lig paslapčia tįsios gilmės ir 
paskui* tą žinią nunešti kur ten 
giliai, giliai, kame tūnojo da ne
užčiuopiamas žmogaus “aš.” 
Nes tas gyvūnas buvo žmogus.

Tas žmogus buvo iš to laiko 
kuomet nebuvo prosytų drapa
nų, geležinkelių, net paprastų
jų vieškelių; kuomet niekas ir 
sapnuose nesapnavo apie pui
kiausias valgyklas su gaujomis 
blizgančių tarnų ir šauniausių 
valgių del išlepinto pilvo. Vyno, 
net duonos su druska nieks ta
da nežinojo 
kas

Ir tik jo prisikrovę, jos 
toliau n i u n i u o- 

ž o d ž d u s, sinučia- 
siunčia-

ULI žmonės mano, kad mes negalime pritaikyti 
padarytų drabužių; ir jie jaučia, kad geras 
mas yra svarbu.

me poryti savo neužbaigiamas 
pasakas medžio viršūnėms: sau
lė jau perėjo čiukurą — o žmo
gus tebelaukė.

štai kaž-kas toj pusėj sušlamė
jo; bet tai du poetu susikabino, 
gal but viens nuo kito buvo ei
les povogę ir dabar norėjo už 
garbę sužeistą atkeršyti. Jų 
šiurkštus riksmas suraukė žmo
gaus kaktą. Bet štai brakšterėjo 
už trempta šakele, žmogus kie-

Šestas, po stogu, augštai įsis
praudę tupėkite sau ramiai.

Girdėjot, broliukai, jei lai iš- 
pildysite aš ant jūsų mažojo 
piršto neuždėsiu, galėsite gyven
ti be baimės.

Nuo vanago žodžių žvirbliams 
plunksnos šiaušiasi 
visus
klausti, kad jiems pasakytų, ko- 

mti ir ar 
kad aug- 

[Atkerta... /Bet čia vieta 
jiems reikėjo tyli

—Draugai! Spjaukim 
mulkiui tiesiai į akį 
krauju minta ir mis, bet dai 
su savo kvailais 
mumis palaikyt 
kvailius. Susiprask! me! i
matykime jo nuodingas akįs! 
keletas gudresnių žvirblių t 
tarė ir smuko į lankų erškėti

Bailesnieji žvirbliai pasilik
Vanagas tokius žodž 

dęs, yt smakas nasrus 
puolė ant ('Iškočios 
nepešė

būti tenai ant to susirėmimo. 
Bet kaip jis dabar gali pasiekti 
tokį tolumą, Kuoemt mušis turi 
tuojaus pčasidėti? Kas dabar 
parneš ricierių ir jo arklius iš 
Egypto į Europą? Kas galėtų 
atlikti tokią užduotį, jei ne vel
nias? Ar ne velnias nuskrido 
su Jėzumi ant augščiausio kalno 
ir pasodino jį ant Jeruzolimo 
bažnyčios bokšto? Juk velnias 
buvo pirmas skrajūnas. 'Tuose 
laikuose buvo tikima, 
kins darbus tik pikta dr 
įėjo atlikti. Kada vein i 
sykį pasidrąsino atlikti 
bą, tuomet 
žmogų.

ge užsidegusias akis į takelį. 
Vėl brakšterėjo šakelė ir pasi 
girdo duslus dundėjimas. Žmo
gus žvilgterėjo pasistiepęs pro 
medžio lapus ir pamatė briedį- 
vadovą su puikiais, šauniai-su- 
raizgytais ragais, atsargiai uos
tantį šnervėmis orą. Už, jo ma 
tės aptri ragai,. Žmogus lėtai 
užkėlė akmenį sau ant galvos ir 
įsteibclijęs akis pro tarpu ša k į 
laukė. Dabar tikrai briedis bus! 
Jų eina būrys.

Štai pasirodė vadovas žemai 
ant takelio. Bet žmogus nesmo
gė; mintyse jam dingtelėjo, kad 
šis perdaug ant atsargos laiko
si. Perleido ir antr 
Tik kuomet trečiojo 
ragai 
te, žmog 
spėkos akmenį te 
godžiomis akimis lėmijo kas nu 
tiks. Akmuo --- svermes pajie 
gos ir karštų žmogaus norų va 
romas neužkliuvo ne už vie 
nos šakelės, h 
briedžio kaklą 
naį gailingai 
įėjęs, sukniubo 
draugai, 
nučežėjo

ramiai, 
susipynę 

pasirodė tarpušakio kraš- 
us sviedė iš visos savo 

žemvn, ir

Vingrių vingriais tarp tų žole
lių, gėlelių bego kur tai [.Neži
nomąjį kietai suplaktas filoso- 
fas-takelis. Tikras tai buvo fi
losofas. Užsidaręs aiškiais rū
beliais nuo želmenijos, jis nė 
vieno piliečio iš jos ant savęs 
nenžsileizdavo ir gyveno sau 
vienas atkampęs giliuose dūmo
jimuose. Kas jam saulės spiįV- 
duliai, ar žiauri gyvenimo kova? 
Jis jau išaugęs iš tų prietarų, kad 
garinu t i karalaitę-saulę, ar visa
galinti pilvą. Nieks jo nesuju
dindavo: nė slaptingas ir daug 
reiškiantis medžių ošimas, nė 
gausingos meiliškos melodijos, 
kurias skleidė šiame laike tūks
tančiai dainių.

O kiek ton buvo tų dainių, 
kiek meilės ir karšto jausmo jų 
ulduojomose dainose! Plunks
na silpna aprašyti jąs. Čia gė
lelės masinančiai pasidabinusios 
kvapsniais ir kuogražiausiomis 
spalvomis viena už kitbs traukė 
prie savęs biteles ir joms liejo 
savo meilingas daineles, prašy
damas nunešti jąs pas mylimuo
sius. Vargšės jos negalėj 
sdeiti krūvon su mylimuoju ir 
turėjo, gėdą pametę, sakyti pa
šalinėms bitelėms savo giliau
sius jausmus. Pastarosios ne
tarnavo vien tik už poezijos 
puikybes; dėlto kuomet gėlelės

Mes branginame šį jautimą; jei jus esate vienas (ų žmonių 
užganėdintą patyrimą, būdamas negerai 
esate kaip lik mums tinkantis žmogus.

Mes galime apvilkti jus drapanomis, kuriomis jus busite užganėdinti; jos pri
tiks del to, kad jos pasiūtos pritaikymui kaip liktai tokiai figūrai, kaip jųsu.

Tai yra viena musų priežasčių sakyti tiek daug apie musy drapanas, pasiutas 
Hart Schaflnerio and Marx’o ir kitų vadovaujančių siuvėjų; jos išrišo šią užduotį 
pritaikymui del visų figury.

turėjote ne
pritaikytu gatavai pasiutais drabužiais, jys

up yra zmoma, ąpi~ 
ir gerėsi iš Tos- 
ui t ir mvli. Tai v

buvo jo protišku sveikatą, kuri 
užkrėtė viduramžinę Europą lai 
svomis mintimis. Tai buvo jo 
juokai, kurie pagelbėjo prašalin
ti prietarus seno tikėjimo. Tai 
buvo jo sveika mintis, kuri pada
lė saulės spindėjimą priųnniu^ 
oių kvepiančiu, šaltinio vandenį 
tyru ir gyvenimą pakenčia imt 
Jo liestelėjimas velnio padarė 
civilizuotu, ir jo šypsą apšvietė 
|K)žeminį gyvenimą. Kada 
Pulci’s mirė, bažnyčia, tarp ku-

ncužkliuvo
ramiai dobė i 
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. Pastarasis Jind- 
subliove ir kežte- 

mt žemės. Jo 
{ai buvo ir drtmgių, 
ter nušką ir pranyko

tam
Jis musų 

čia 
; įsakymais nori 
i už paskutinius

Tai tolimas lai- 
giliais, žilais amžiais pa 
r Jo ncbminavoja net 

pasakos einančios nuo tėvo lupų 
į sūnų — tiek daug gentkarčių 
persimainė. Pilvas tada pilnai 
viešpatavo ir žmogus buvo pas 
jį tikroj verguvėj, iš kurios net 
lygšiol pilnai nepasiliuosavo. 
Tolimas, žilas, slaptingas laikas.

Ir dabar
tą žmogų į gludumą traškančios 
girios. Daug kartų pirmiau ap
link beslankinėjant ir bejieškant 
kiaušinių, jo smalsčios akįs už- 
tėmijo vingiuojantį filosofą-ta- 
kelį. Bet ne pats takelis pritrau
kė žmogų prie savęs — visiškai 
ne. Filosofija ir gilus mąsty
mai da kruteti-nekrutėjo žmo
gaus krūtinėj, ir j 
kelių į Nežinomas 
Pilvo karalijoj filosofij 
kenčiama niekados. Ne 
gaus įg 
tankius 
ramaus 
ma 
na n

Antras, vabalėlius 
mis nenaikinkite, nes 
jus yra gamtos tvariniai. Jųjų 
taip pat kaip ir jūsų yra gyveni
mas brangus, todėl ir neturi jie 
būti naikinami.

Trečias, šiukšlynų nekasioki- 
te, nes ūkininkui padarote nema
lonumą, sukcliate apie jo grį- 
Čią bakterijas. Dar prie to, 
duonos trupinių, kuriuos vaikai 
pritrupina nerinkite. Tie tru 
piniai priklauso ūkininkui, jo 
višta juos ir sules.

Ketvirtas, į kiaulių gardus jo
valo lesti nelįskite. Del jūsų 
nelabųjų nekalta kiaulė turi 
badą nūkenteti.

Penktas, aid medžių ir stogų 
netupėkite, jAjs 
nubrazdenate 
medžiai turi 
šiaudų nemii

da nesuprato vartoti 
los jiegų tik ugnis ii 
žmogui tetarnavo, 
ją jisai pavartojo, 
kadi nieko tokio nesimato 
gus vėl įlindo žolėn ir neužilgo 
pasirodė, ką tokį sunkų ncšii 
įvyniotą meškos odoj.

Vikriai jis įsluogė su nešuliu 
vienan medin ir prapuolė ža
liam šatre. Mes sakytumėm vi
kriai - bet kiek sumanumo, 
buklumo jis turėjo, kad nepa
likti nė pėdsakio ant takelio, nė 
žymelės medžio žievėj. Juk 
briedžiai begalo jauslus. Žiauri 
gyvenimo kova juos apdovanojo 
šauniomis šnervėmis, kurios 
greičiausia atidengdavo priešą.

Ir gerą 
rinko! T 
kuriomis nebuvo nė vienos ša 
kėlės, nei vieno lapelio, ir take
lis aiškiai mates keletą sieksnių 
žemiau. Iš odos jis išvyniojo 
didelį akmenį ir pasidėjęs jį pa
togiai ant šakos ėmė laukti. 
Laukti — laukimas ir dabar te
bevargina ir tebedilgina žmogų; 
ar-gi ne keista? Laukiam mes 
laimės, laukiam jaunystes, lau
kiam senatvės, gal nekurie lau
kiam mirties. Visi ko nors lau
kiam. Laukimas arba viltis yra 
vienas iš akmenų, ant kurių 
žmogus stato savo palocius — ir 
ansai tolimas žmogus taip-pat 
laukė. Jo mintyse matėsi dide
lis, raudonas šmotas briedienos 
šokinėjant ant akstijos linksmoj 
ugnelėj.

Paukščiai viens po kitam vėl 
pradėjo savo dainas uldhoti; vė
ją lis tik atsikvapstęs nuo balsin-

tas meškino oda, bet kur buvo 
nuogas, tai ten matės iškupę, 
galingi ra u menįs. Keisčiausia 
ir baimingiaųsia del miško dai
nų buvo jo galva. Ji nebuvo 
panaši ne į vieną matytą žvėrį.

šiandie labiausi miško dai
niai nėrės iš kailio ir viens už 
kito uldavo, čirškėjo kiek tik 
turėjo sveikatos. Mat artinosi 
laikas, kuomet galima 
tverti savo guštelę ir 
šeimynišką gyvenimą 
verte savo vaikelius neužmiršti 
tikslo, kurio delei jie yra lei
sti mylėties. Taigi miškas 
skambėjo nuo dainų. Tik stai
ga sparnuočiai nutylo, ir laimin
gai sužiuro į keistą gyvūną, ku
ris iššliaužė iš krūmų uždanga
lo ir atsistojęs dairėsi.

Stovėjo jis ant dviejų letenų, 
prakilnia stovėna.

lokio va i si o, nežiūrint, 
išsiįŲHięs, kuris nuturėtų 
biu to medžio, iš kurio jis 
a. Aš kada tai buvau visai

mis kirbinėmis rausvų plaukų, 
ji sūdriai laikęsi ant trumpo 
kaklo ir guviai vartėsi į šonus. 
Nosis buvo išsidavusi ir galima 
buvo ją aiškiai atskirti nuo ap- 
žėhisio veido. Apačioj suaugu
sių antakių žėrėjo dvi sauli, ku
ri tai raudonavo, tai žaliavo ir 
šaižiai sten 
vo spinduliais 
baisios del 
žvilgesio nie

Mažosios veislės rud'ai-kana 
pelas vanagas sušaukė visus sa 
vo apie! i n kės žvirblius 
tojo ant pagrindų ir 
jiems įsakymus duoti 
liai bailiai drebėdami klausėsi, 

į

Rustus, susiraukęs vanagas pra
dėjo šaukt smarkiaus:

Mieli broliai ir sesutės, aš tu
riu nagus aštrius, snapą smai
lą. kaip kablį riestą ir lakioti 
sparnus neprastus. Taigi kuris 
jūsų išdrįsite mano duotus pri
sakymus peržengti, aš tam ne
pagailėsiu savo smailius 
kunan suleisti ir gyvą
Jeigu norite su manim laimingi 
santaikoj gyventi, privalot šiuos 
šešius įsakymus šventai užlai
kyti,... Dar prie to, pirma pra- 
desiant jums įsakymus duoti, 
turiu štai ką pastebėti; čia na
mas, jus matot, yra gražus ir 
Šventas, lodei tame name apart 
manęs nei vienas neišdrįskite 
vieno žodžio prakalbėti, nes 
skaudžiai už tai jus bausiu. Da
bar atidžiai 
prsakymų:

Pirmas, uk 
giai išdirba 
kviečius, \jųs 
m liesti, nes tai yra baisiausia va 
gystė.

L*ty*** y ft

Greitai 
medžio ii 
smogė besiraitantį 
pasispardė, ir atliko 
tojas ėmė laukinį šokį apie už
muštą žvėrį stripailihot ir kartu 
išduoti šiukščius pilnus džiaug
smo balsus, iš gomurio. Tik 
neilgai teko jam džiaugties, nęs 
visagalis pilvas trumpau parei
kalavo! “Duok šen briedį.” /

(Bus daugiau,.

Traiškančio j girioj buvo pa- 
Gausus svaiginantis 

skliduro po šiltą orą. 
nuo drėgnos žemės ir 

nuo tūkstančių gėlelių, kurios 
gaiviai lingavo tarp tiršto, žalio 
kauro. Ir nežinia kas aštresnį 
kvapsnį išdavė: ar juodoji, trą
ši žemė, apdengta punančiais 
lapais, ar spalvuotos gėleles, ar 
žalieji lapeliai įvairios išvaizdos. 
Tamsu buvo toms gėlelėms ir 
žolelėms lenais, nes plačiules 
medžių šakos pirma sugaudy- 
davo šviesius saules spindulius 
savo žaliajam lapų šatre, ir tik 
vur-ne*-kur koks auksuotas 
spruklis benusileizdavo ant iš
troškusius minios. Ta žolelė, 
kuriai Laimė nulemdavo gauti 
karštąjį saules pabučiavimą, pa- 
sipusdavo ir didžiuodavos prieš 
savo drauges. Bet ir šios nenu
simindavo. Atpenč, da skab
riau sukrusdavo žaliuoti ir save 
gudinti į kovą sunkiomis ap
linkybėmis. O užėjus sunkes
niems laikams, pasipuikavusios 
žolelės pirmiausiu pražūdavo.

j kunigų viešpatystę. Bet 
kalba su ricierių yra loki m kai 
ii' puiki, kad Ricicrius maloni 
sutinka su jo nurodymais, neži 
rinl, kad jo tikėjimas 
kios miclaširdvslus

lėk 
d a m o s 
nuniiuodamos žodžius 
mos dainos. Kitur ten ant ša
kų linksmai straksinėjo plunk
snuočiai. Jie buvo daug laimin
gesni, nes galėdavo susilėkti į 
porą ir liapsinti be pašalinių 
ausų viens kito privalumus. 
Kartais jie taip įsikarščiuodavo 
savo liaupsėse kad net miškas 
skambėjo, ir vėjalis turėdavo 
balsiau pasakoti savo pasplėtas 
žinias medžių viršūnėms,.

°.l pusėj jūrių randasi k i 
<ad pasaulis yra aps 
ip kamuolys, ir kad 
U* j žemRs randasi k i 

vaikščioja ko- 
garbina kilus 
•n mano, kad 
pripa rodymas 

musu žumčs 
yra pirmas moksliškas purtikri- 
nimas teorijos apskirtumo. Pub 
cio’s vlnias taipjau buvo pirmas, 
kuris pasakė, kad kitoj pusėj že
mes žmones gyvena. Kad jokio 
pavojaus jam pačiam nubūtų, 
poetą visas savo pranašystes j- 
dėjo velnio luposna. Kada Ri- 
naldas yra didžiai sumaišytas su 
tokiomis jo pranašystėm i;, tu - 
met jis klausiu velnio tr tie 
žmonės, kurie gyvena kitoj pu
sėj žemės gali būti išganyti, ta
da velnias jom taip atsako, kad 
tas turėtų galę didžiausią teolo
gų begėdystę parodyti 
manai
mirė ant kryžiaus tik už tave 
vieną?” Prie to dar velnius pri 
deda šių tikrų tiUireUkL 
mų, kuris^rt^ pamatu šių dienų

> ūkis paplūsta asaro- 
dsas pradedu drebėt - 
jis iH'kalbėti apie gerus 
Fanatikas Rinaldo, ka- 
rsiskiria su velmu ir

įsuamas oru 
velnias drau 
ai vaišina s;i

racionališko tikėjimo. Jis sako. 
“Viskas kas yra geru yra priim 
la, nežiūrint koks tai tikėįinias 
nebūtų.” 'Ar yra**' kdW^ mfTy 
bažyčia, kurios mokyu’-nas y^a 
taip drąsus, kan> šis yra? Fo 
loki tai buvo Puleio’s kritika - 
dalikatri, kytra, juokas, km N 
atidaro musų akis ant sektiškos 
slapižodystės. kada FinaTdo 
nusidyvija, kad velnias galėt i 
turėti širdį ar jausmus jiašigai- 
lėjmo, turėti vili ar būti užimtu 
žmonijos išganymu, kas, bcalx'- 
jones, amatą a i jti, arba kaip jo 
atsakymas liudija jo žodžiui 
“Ar manai' jis sako, “k; 
prakilnumas naiurališkum i v

v -..fį’t .',e' i
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sivienijimo. Todėl, ar

uric nei kiek nėra pasi- 
prakilniam Pulci’o sieki-

Kam dar sukinėties

jeigu susiginčijusių
vienas kuris

. pries
A. ne-

kad jis juo tolyn, tuo daugiau 
savi) priešų pradeda sijoti per 
satyros rėtį. Žinoma, jeigu drg.

cm numeriu. dar

dėlei

. moksleivius

but
nematau i ma- 

Be

.laimima DirVOIUIS, 
itžs lo- 

ima moksleiviu nuo tu. kurie 
atčiau pasitiko juos. Pirmiau-! 
ia, drg. P. Kaminskas netaip.

m i tx-deda i m s

Jaunimo Dirvonuose

Toliau,

nepaglosčiau

numo straipsnelio taipg’ 
Jaunimo Dirvonus ka.’štai

Bangos" įs-

vos už jo geruma

i "Naujienų" nr. 97 Jauni- 
Dirvonuose, kur man (luo
ša t yriška atsakvma del •/c c

igos" įstatų projekto. Ar

’’Nciujičnų" nr. 100 Jaunimo 
Dirvonuose, kad keliat tai ke-

bais." Ir kur lik nepažvelgsi į 
Jaunimo Dirvomis visur taip ir

teisinimo ar 
jusų pačių

per mažai 
dalykas, tik man

primesdamas man nova netei- įstatymus pasielgtų 
s ngų užpuolimą ant mokleivių.
Taipgi a.š noriu p a k l a u s t i
“J. Sk." vcdėio, drg. K. A., ar

neduodama pašalpos tiems na-

sivienijimo."
pastebė-1

J 1 d cltVllclo lot VldKl IIIUL

savo ųuomonės, kokiame nors 
klausime. Man rodosi, kad taip.

li leki n i tuos, kurie nepataikauja 
moksleiviams, bet pasako tiesiai 
jų klaidas. Moksleiviuose yra ir

jau, jogci arg. £>. rasumieus pa
matė visus mažus sutvėrimėlius, 
išimant dramblį. Juk ilštikrųjų 
turi nesąmoningai skambėti tie 
S. P,, žodžiai, kuomet “Bangos" 
projekte kuoaiškiausda pasaky

t»nWI*MllMW* WbMMIIirWiriWffli 
' ’ .T* /. Į-i, Ii III" *• ■-***"*»»-'»*■ !■>*'* *l<*r *» Mt HII» W W*

| pATRiJOTL3MAS | 
Z * Pačėdumas tijri but ® 
f pasargos žo’iis - $
f IOWA STATE |
I SAVINGS BAįNK | 
I Kapitalas ir Perviršis-^- | 
| $120,000.00. f
g S. E. Cor. Fourth and | 
X Jackson Sts. | 
® SIOUX CITY, IA. I

/ L'

Puikiausia ir gerinusia mokykla Cldcagoje, mokinu kirpi
mo ir designing, vyry ir motery drabužiy.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypališkas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausias ir go

ino skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus

ouse

nų, ir man jau prisėjo kalbėti
cipit tell . O. KKh. IctliXVJ illicit.

Manau, dar priseis plačiau kai-

nimo Dirvonuose drg. K. A. kal
bėdamas apie “Bangos" įstatų

jęs projekte tik “tarakonus”, 
vabaliukus" ir kitus mažus “su
tvėrimus," o nepastebėjęs “dram 
bito." Mat, drauge pats matai
projekte ir “tarakonus", “vaba
liukus” ir kitus mažus “sutvėri-
mus.

tik L. M- S. A. narius, o susivie-

tik remtis susivienijimo pažan
gumu negalima. Kiek žinoma, 
susvienijime nėra maižausio ap-

nariu.
IVV4<<1A1C<O VI h I7CI If-į l 1 IIIV/IVOIVJ OUIYU) 

nežiūrint savo pažvalgų, priešin
gų social zmui ima ir prisirašo

nariu:

Matote, jeigu

nesušelpt, nes

būtinai yra taisomas.
S. Pašulaietis.

Prierašas: Pirma taisykle, 
kurios būtinai reikia prisilaikyti 
ginčuose, yra logiškumas. Sa •

s siiko, kad

Juk svarumo centras ne satyroj,

kad “Bangos

, tai “

J uk “Bangos

Matote, kad

>" nariu

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:

3.

8.

10.

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

Kaina 50c.
“N A U J IE N 0 S”

1840 S. Halsted St., Chicago, Ill

mu tik LMAS. nariams.
Bet juo toliau į miškų,'tuo 

daugiau medžių.
Drg. S. P. nei akim nemirkte

lėjęs tvirtina, jogei aš tituluojąs 
moksleivius “šviesos spindu
liais!" Tuo tarpu Jaunimo Dir
vonuose buvo kalbama apie tai, 
kad iki £iol moksleivių gyveni-

niekas jo nežinojo ir niekas juo 
nesiinteresavo. Tečiau, moks
leivių pasirodymas spaudoj ap-

norima, kad butu

škų straipsnių", kur kiekviena-

K. A.

Atsakymas Saulutei

vojo, nes matyt, Kad negalėjo 
atsakančiai suprasti, mano pa
aiškinimo. Kas jų palietė, tai 
apie tai nė žodžio neminėjo; bet 
visai ka kita sudrožė. Priimu

tada, jei ji visai ne nuo Saulutės 
priklausytų...

Na, gerai; (\abar norėčiau pa
klausti Saulutes vieno dalyko.

negražumų pavartoti tinkamus

to, kad jie jau kartų buvo kokio- 
nors autoriaus pavartoti (nors

tų netilpsta, bet visuose raštuo
se tilpsta ir po kelis dešimts 
kartų). Taigi malonu butų iš-

kur ir kokiu bildu, butu galima

niekas

Kuomet Saulutė man

jau rašysiu ei
tu ii i nlr <im n

girdėtų ir neregėtų...

Laimutė.

PRANEŠIMAS.
* <>.ji O '

Lietuvių Socialistų Jaunuo-

įvyks nedėlioj, gegužės 6 d., 10

svetainėje.

mas panaikins religijų?

Komitetas.

Cambrai ir apielinkė.
Miestelis Cambrai, kurį siekią

diliumi kumbrintai raiščiai ir au
deklas batistu vadinamas. Ja-
me

zejus su įvairioms senovės lieka
noms.

Romiečiai jį vadino Camara • 
cum. Jame buvo sostinė fran-

vertė. 1529 m. jame tapo pasi-
V * * * •k! 1 f W •

nes ant jos pasirašė išimtinai

I ir Austrijos Marga reta, Karlo
V teta. Tai yra vienintelis atsi
tikimas istorijoj. Apart to

viduramžinės gadynės budinkų 
ir stovyklų. Ir nežinia kiek dai
lės produktų dabar ten paliks 
nesunaikinta.

Nepertoliausia nuo Cambrai 
randasi kitas miestukas St. Qu
entin, kuriame užsiliko puikiau-

nyčia su grabais pirmutinių 
krikščionių kankintinių — gra
bas Gaius Quintihus, (dabar šv. 
Kvintinas) ir daug kitų. 1871 
m. čia Prancūzai gavo baisų 
smūgį nuo vokiečių armijos — 
smūgį, kuris Francijos visų ar
mijų suardė. Ne bereikalo ir 
dabar apie tas vietas eina toki 
baisus mūšiai. “Istorija atsikar
toja." Man rašant šiuos žodžius 
laikraščiai praneša, kad 1917 
ių. vokiečiai ten jau nepadaro 
tai, kų atliko 1871 m.

Briedžių Antanas.

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randas' 

laiškų šioms ypatoms:

Stella Maculis
T. Danta (3)
K. Ivonaitis
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Simanas Ješkevičius 
Mrs S. Žukauskas
Antony Robish '
Frank Moška
J. Jaras
K. Waitkus
Stanislovas Wilimavičia 
Marta Samson
T. Strikol
James L. Kostka
L Galvanaupkaitė i
J. Duoba i 
Košt. Bimkus 
Jbc Stroll
A. Jakubauskas (2) ,
L. Klimaitė
Jim Petriš 
Awgustyn Joskava
K. J. Korikus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius
K. Bushas
J. Aniolauskiutė
M. Gcibas
Peter Vaičaitis 
Joe Burbulis. 
Sieve Nark i s 

K Waitkun as 
Felix Bunevicli
N. Bless '
Miss J. Prulia
Anton Norkus
M. Stockus

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

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

a telephone yards 2721 S

OR. X JONIKAI T IS | 
Medikas ir Chirurgas | 

3315 S. Halsted St., Chicago |

♦ N

D». G. M. GLASE8
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte 32 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:3(1 vak. Nedčlio- 
mis vakarais .ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

S ’elephone Humboldt 1273, Ž

M.SAHUD M. D” J
A Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. A 
V Speciulistąd Moteriškų, Vyriškų ir w 

Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ingų. 4 
» OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. A
T VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; J
T Kampas North Ave., Kambarys 206 

1:30 ikj 3 ir 7 :80 iki 9 vakare.

D

A PIRK SAU visas Plumhavojimui reik- X 
M menis tiesiai už ywhcleyale” kainas. ® 
X Mes parduosime visiems. .

Q Levinthal Plumbing Supply Co., @
Chicago, Jr 

eld Ave. 
dškai.

1637 W. Division I 
Corner Mars! 
Kalbama Hr

118 N„ La Salle St., Room

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečinmi aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų bi
le laiku 
gauti speciališkai pigių kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailčs arba dydžio,'

prie CM- 
po jos »t- 
nuo laiko

1 bent sykį j metus, (Hearing House 
į revizoriai nuodugniai ištiria savo 
| bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi- 
! si pinigai yra suskaitomi, notos, b<m- 
! dai, mortgage) ir kilos apsaugos l>er- 
I žiuriamamos ir patikrinamos; pini- 
! gai kituos bankuose patikrinti ir 
i knygos ištirtos. Tiktai tikra apšaus* 
gos vertė gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra n ėda leidžiamos. Jeigu bankai 
ni!shij;i savo ( T ;< i i n:? House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stoviau

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankus gali but (Hearing House hik

eagos Clearing House yra 
sargią- priežiūra. Laikas

dieną ir vakarais ii

Diplomai duodami mokiniam^.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, principalas.
416-417 Prieš City Bali.

The Chicago (Hearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nef vie
na Clearing House banka nesubent- 
krutijo. Reikalui esant, Clearinfi 
House bankps viena kitai pagelbsti.

The American Stale Bank prfkbrat-' 
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos pi lozim a, jumdojasi j(.« 
teisėmis ir išduoda penkias pilna* 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinofai

atal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KORKSPONDXNCIJINI8 SKYRIUS.— Klokviotiaa ihwkti

ANGLIUKAI labai greitai savo namuos* 11 lakcijų autalaytl 
ypač tam tlknlui. fiia kurnąs yra laimi parankiu klakTiana* 
kuria nori greitai (įmokti Anglų kalbos, b«t neturi progoa 
kytlm i mokyklą ypatilkai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiama graliai iliustruotu, su daugeliu paalikinimų KATALOGI 
DYKAI. Raiyk lailkg tuojau*; indčk dvi markas prlsiuntims’ 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiams, kuria gali pribūti į *nuz« J* o 
kykla ypatUkai, turima dienine* ir vakarine* kl<wa*. Mokina, 
ma daugiau valandų negu kito* mokyklos. Kleeoea irgi turi
ni* atskirg kurag, sutaisytą musų pačių del pradiiamoksHx 
greitam ilmokinimui Anglų kaliais. Daugiau suprantanti***? 
turim* GRAMMAR Ir HIGH SCHOOLlskyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 7S1 W. 18th St., ir J 741 W. 47tfc St.

Laiško* s<tr«suokit • Amatican School *f Language*, 1741 West 47tb St., Cbieag*,

AttfeHCM* Ucltoet 
of Languages

miIVh* 
Kokyki.

DYKAI

Telefonai Canal 1717 I

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Philudelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždykų duodu rod^ 
visokiose ligose moterimis ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 
aiškai, lenkiškai ir alavokiškai.

173# S. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antry lubg.

Daktaras WISSIG,
Seno Krajans

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialistas iš
GYDO VISAS

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS
. Speciališkai gydo ligas pilvo, pjaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti.' Praktikuoja per daugel; metų ir 
iSgydč tūkstančius ligonių, l’atarimas dykai.

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

->«**«*< ""į

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Kiurij, Lentų Romų Ir Stoginio Popleror 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

D r. iam s e f
AKIŲ SPECIALISTAS

■c*

Prirepka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Avė., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2434.

iki vakli
po pietų

Or. O. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminūojam dykai.

kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ojibtiialnioiiiclcr

piama į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; ncdčlio- 
mis nuo 10 iki 12 dieną.
4649 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 St.

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
835 siutai ir ovečkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

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, nedėliomis ir va

1415 S. Halsted S(., Chicago,

§ JOSEPH C. WOLON f 
į lietuvis advokatas a

Ruimas 902-904 Nation.-il Life Bldv,, w
29 Jū>. L;i Salle St., Chicago, UI. 4* 

Tei. Ccnti al 6390 6391. Aldara: l H ai ft 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo w

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu : *4*
1566 MILWAUKEE AVE., Ch icago, Ill. A 

Tel. Humboldt 97.

MACBETH

Willi am Sh akespeare’o

Kleofo Jurgelionio

kiekvieno scenos
mylėtojo knygynėlyje
Galima gauti “Naujie

Administracijoje
Kaina apdaruose 75c, be
apdarų

1840 S. Halsted St

Pinigai sudėti šitoje bankete ynt 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukas* 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage* 
Bondus po $U)0.00 ir $500.00

šis bankas yra atsakančiausis 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenki*-* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,000.*C

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

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

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. Kiekvta£i& L 
gali juos turėti. $5 iki |

Moters ar merginos, ar |
pavienius, senos ar JauR«& | 
Mes skoliname del StockjrnH^ T 

šapos ir dirbtuvės darbininku, į 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom^ Į ® | 
minutes. , >

Paskola ant rakandu — | k W-* j 
landas. į>

Mes taipgi suteikiame f
md pianų, Miiikrovos |ren®^«<4 į 
arklių, vežimų, apdraudoa jh&sL £• 
šių ii bilr kilų užtikrinimų. 
nepaisome ką jus turite arbg į
jus uždedate, mes norim į
jums kad musų mokestis f
šią mieste. Tas yra delko fee f 
turite veikti su mumis. Me* f
čiame jus pasiteirauti musų į
manymu, patirti, kad mes r
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Strakt, 
ipBH 47-tos gtv., 2-ras 
Telephone Drover 2114

VYRAI: AR JŲS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len-
gvai sujudinamus, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą,

nią, k.'darą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai ajiie akis, reu
matizmas, raudonoji g.\ sla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di pirmai, žaizdos, už nuodiji
mas kraujo, susi um’jimas nu
tekėjimo vandens ii pragaiš
tingumas; jeigu ji,s jmičudčs 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

Jeigu jus pirmiaii'j;i esate 
atsargus nuo bite ligos arba

^:iiko baiidydiimi, bed eikite 
pus gerinusią Dnklnrą nrlia spe 
ciidistą pirminusia h ėėdykite 
kliką ir pinigus.

gas, bei sukoncculj uoju savo 
gabumus aid ^;ivd specialiŠkll- 
ino ir stengiuos i<g\d\ti visas

gydyti. Mano mokslus ir pa
ts rimus padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia inon daug

Mano sąžiniškas patarimas
del jus yra lūs. kad juo įgysite 
tik’ij mcdikališką paturima ir 
gydymą be jokio ^aišiniino lai
ko, jeigu jus perilgai ididėlio- 
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
dnrodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš ji 
išgydžiim, jus žinosite, kad ai 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 42 d.

DR. SCHNEIDER
Chicago.



Pėtnyčia, Gegužes . 4, 19X7,

Teatras ir Balius ',c"u/i,! ■ ":|-' *1917
Rengiamas

Lithuanian Improvement
... -....~ Subatoj

and Benefit Club

ties tęs’įs mažesnėse kepyklose
9 valandas dienoje, o didesnėse

/ 
—

ji CAGOS ŽINIOS
-

vakaras,
Naujienų N 103 tilpo kokio 

(ai korespondento paduotoji ži-

rikoje Tautiško Kliubo vakarą, 
n vykusį balandžio 29 d., 1917 m. 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Korespondentas paša kęs kelis 
žodžius apie artistus, matyti, 
užniršo pranešt apie tai, kas dė
josi svetainės palangiais — kad 
ten tikras kermošius buvo, o ne 
teatras.

scenos, ir tai sunkiad ką girdė
jau. Girdėjos tik laždų barškė
jimas ir šauksmas: “Koinan, 
šen į konelį.” Mat, kituose ka
mbariuose yra intaisytas bo- 
lems stumdyti stalas. Tai \ry~ 
čiai lavinos ten ir kėlė triukš
mą, Ir jų balsai girdėjos gar
siau, negu kad artistų balsai ant 
scenos.

betų. Vienok radikališkų per
mainų kūdikių mirtingumo ska
itlinėse tatai nepadarytų.

Kad sulaikius kūdikių mirtin
gumą, ypač darbininkų šeimy
nose, reikalinga, kad darbinin
kai daugiau uždirbtų. Koliai 
ponai samdytojai moka tokias 
algas, kad didžiuma šeimynų 
negali išsimaitinti iš tų algų, ką 
uždirba šeimynos galva — tė
vas, koliai motinas priverstos 
yra laikyti krūvas burdingierių 
arba dirbti fabrikuose, kad pa
didinus šeimynos biudžetą, Šei
mynos įplaukas, toliai vaikų 
mirtingumas negali žymiai su
mažėti. Negali jau vien dėlto, 
kad*motinos neturi laiko klau
sytes pamokų, kaip auklėti ku-~ 
dikius. N*

Nauja 
mada.

“EXPROPRIATOR1US” ’
Suloš L. S. M. RATELIS, Roseland, Ill. Dainuos L. M. D. “AIDO” CHORAS

- i J. Stančiko svetainėje

Pradžia 7 vai. vakare, z

Visas .jachtas į
juras pasiųs.;

Iš Wasliingtono aplaikyta pa
liepimas mobilizuoti visas jach
tas, esančias didžiuosiuose eže
ruose, ar kaip tik jos bus visu 
kuo reikalinga aprupnitos, pa
siųsti jas į Atlantiko vandeny
ną, medžioti vokiečių submarL 
naši

Manoma, kad iš Chicagos ir 
kitų miestų, gulinčių ežerų pa
kraščiais, bus sumobilizuota ke
letas šimtų tokių laivų. Ir kuo- 
met tie laivai liks išsiųsti, chica- 

kad karegiečiai: susyk pajus, 
prasidėjo;

«*»*«*■

ro pirmininkas pranešė, kad iš
eis kliubo choras padainuoti. 
Gerai. Pakelė uždangą iki kc-

Publika garsiai ploja, bet dai
nininkų nebesulaukia. Pirmini-

Tūlas Harold IL Clarke, ka
reivis, apsivedė su Jessie Aid- 
rich. ši i ubą ėmė parodytoj an t 
to regimento kareiviams, draug 
su kuniais jaunikis tarnauja. A- 
merikiečiams tatai išrodė labai 
iškilminga. Reikia tikėties, kad 
atsiras nemažai pamėgdžiotojų.

Chicagos žydai 
surinko $1,000,000.

Nesenai Amerikos žydai nu
tarė surinkit $10,000,000 pagel- 
bai žydų, nukentėjusių delka
res. Tikimasi,’ kadi vien tik Chi
eagoj bus surinkta ne mažiau 
$1,000,000,

bebus, nesą uždangos negalima

Chiėagos moters mobili
zuoja savo spėkas.
, Kai kurios Chicagos moterų 
pradėję taip vadinamą namų da
rbo spėkų mobilizaciją. Jos no
ri pritraukti kiekvieną Chicagos 
šeimyninkę prisidėti šiokiu ar 
tokiu budu prie Amerikos Ra
udonojo Kryžiaus atliekamo da-

Kensington, III.
Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai.

Scenoje statoma dvieju aktų farsas—*

ŠIOJE NEDĖLIOJĘ

Gegužio-May G d., 1917

LIETUVIAI ir LIETUVAITĖS:
Visi esate kviečiami atsilankyti ant šio vakaro, kuriame apart dainų ir 

visokių, pamarginimų, gabus loščjai L, S. M. Ratelio, suloš labai juokingą dvie
jų aktų farsą “EXPROPR1ATORIUS”. Kiekvienam patartina atsilankyti, nes 
panašus'vakarai retai pasitaiko pamatyti. Nei vienas nepraleiskite Šios progos.

Programų! pasibaigus, bus Įvairus pasilinksminimai.
Visus kviečia RENGĖJAI.

Scenoje statoma

BIRUTE
ML Petrausko Melodrama

Dalyvauja geriausi artistai* pwlė$ M. Rakauskaite “Birutes” rolėje, S. Staniu) h itč, Ai žcmai-ČiutS 
K. Sarpalius.

Didelė Orchestra. Didelis ‘Birutės’ Chor. Puikus Balius
■L Todėl atsilankykite patįs ir užkvieskite savo draugus. Piln

K, Pradžia 7:30 valandą vakare
* wW ’T WHIP TW TWWWPTwP tWPTwP a

. .............. t ■' .....N.... ..MW—>■»!!.!■ . 1,1 .m >

laiką ne visose; bet tik tam tik* 
rose vietose.

Ačiū neprisilaikymui' tokio 
patvarkymo pirmą dieną pate
ko teisman 100 automobilių sa
vininkų . Jų tarpe atsidūrė taip • 
gi Chicagos miesto prokuroras 
Miller ir buvęs valstijos advo
kato pagelbininkas Molato. 98 
automobilių savininkus teisėjas 
nubaudė kiekvieną 5 doleriais, 
o Miltenio ir Molato bylas atidėk 
jo iki sekamo utaminko.

Jei Mlileris ir Molato bus iš
teisinti, tai turės būti permainy
tas patsai miesto administraci
jos išleistas patvarkymas. Mo
lato gi sako, kad jisai bausmės 
nemokėsiąs ir varysiąs bylą, jei 
reikėsią, iki pat augščiausio ša
lies teismo.

MELROSE PARK, ILI

Subatoį, luiknidžio 29 Primk 
ir James svetainėje, buvo vaka- * 
ras, parengtas Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos Draugijos. Scenoj 
statyta “Gudri Našlė.” Vaidino 
Lietuvių Socialistų Dailės Rate
lis, režisieriuojant di^g. Ai Sian

msidėjo šokiai. Tik štai sve- 
nės durįs įvirto vidun. Matai 
čiai ėmė kariauti. (Nereikia 
mesti vyčiams to, kame jie 
kalti.. R.), kam jųjų “kriepas- 

’ svetimi užėmė ir nenori lei- 
veltui į svetainę.

Ištikrųjų, akyveizdoj tokių

.kyti, kad ten me Švento Jur
gio parapijos svetainę, ale vy- 
čių kriepastis. (Kad Šv. Jurgio 
svetainė yra vyčių “kriepastis,” 
to negalima užginčyti, bet tei
sybė reikalauja neužmėtinėti 
nors ir priešams to, ko jie, vei-

tode I panašiem kliubam, kaip 
kad JLATK., pasirinkti tinka
mesnių svetainių savo vakaram, 
negu parapijinės. Aukštaitis.

Keletas indomių 
skaitlinių

1900 m. Chieagoj gimė 44,844 
kūdikiai, arba 26.4 ant kiekvie
no 1000 gyventojų. 1910 me

25.3 kūdikių ant 1000 gyventojų. 
Vadinasi, palyginamasai gimi
mų skaitlius Chieagoj pasimaži
no. 1916 m. Chieagoj užregis- 
trauta 47,769 kūdikių gimus. 
Bet tai ne pilnos skaitlinės. Spė
jama, kad 1916 m. Chieagoj iš
viso 61.693 kūdikiai gimę.

Mirė gi 1916 m. kūdikių, jau
nesnių kaip 1 metų, Chicagoje 
0,907. Reiškia, mirčių skaitline 
iš kiekvieno tūkstančio kūdikių 
siekia 111.9.

Sveikatos departamento komi 
sionieriai sako, kad kūdikių 
mirčių skaitlinę galima butų la
bai sumažinti. Reikia esą tik 
rupi n ties kūdikių gerove labiau.

Bet kaip. Anot valdiškų a- 
gentų, reikalinga, kad butų ge
resnė mediciniška pagelba prie 
gimdymo; reikalinga, kad butų 
dAugiau spėkų, kurios galėtų 
aiškinti sveikatos dalykus, duo
ti pamokas motinom, kaip au
ginti kūdikius, kaip užlaikyti hy- 
gieniškai namus ir IL •

Tiesa, tatai nemažai pagelba 
tų; tatai ne vieną kūdikį išgeK

“Svarbus
balsavimas”

• »r.z- ? • «• u s 11 1 r' M°’ O* -.5W kup nors pasi- McKinley High School moky,X_ .. '
klos augštesniųjų klesų mokinės 
nutarė siunties šiemet pigesnius 
drabužius nekad paprastai. Mat 
karė, reikia visame kame taupu
mo.

Duonos kepyklų 
streikas užbaigtas.

Po gana lilgų derybų duonke- 
pyklų savininkai pagalios pri
versti buvo taikyties su strei
kuojančiais savo darbininkais. 
Jie išpildė darbininkų reikalai 
vimus.

Oficialiai sutiko taikyties sa
mdytojai, kaip ir buvo laukta, 
tik po patriotiško distrikto pro
kuroro Clyne spyčiaus, kad ne 
laikas dabar, kuomet šalis ka
riauja, varyti industrijinę kovą.

Bet suprantama, užsileido sa

savo, o todėl, kad matė, jog jie 
nieku budu neįveiks darbininkų.

D nonos lišvežio toj ų s t rei ko 
pavojus dar neprašalintas. La
bai gali būti, kad pastarieji da 
ir sustreikuos. Valdžios atsto
vai, idant nedavus kilti duonos 
išvežiotojų streikui, stengiasi 
juos sutaikinti su kompanijom. 
Veikiausia tatai pavyks padary-

Gi streikavusieji duonkepiai 
darbininkai laimėjo visupirma 
po $2.00 savaitėj priedįo. Be to 
samdytojai sutiko išpildyti dar-» 
Liniukų reikalavimą panaikin
ti taip vadinamą raginimo sku
bi allies sistemą. Dabar samdy
tojai sutiko leisti į šapas unijos 
biznio agentus, kuomet ten eina 
darbas. 'Poliaus, samdytojai ne
galį prašalinti iš darbo nė vie
no darbininko, fcoliai jo prašali- 
nimo priežastįs nebus apsvars
tytos pirma tam tikro komite
to, susidedančio iš samdytojų ir 
darbininkų atstovų. Iš kjitos gi 
puses, be panašaus dalykų ap
kalbėjimo biznio agentas negali 
streiko paskelbti. Samdytojai 
gi galės samdyties tokius supe- 
rintendientus kepyklom, kurie 
ir nepriklauso prie unijos. Dar
bo valandos sulig naujos sutar-

darbuoti kares reikalam.

Gerąrd Chieagoj.
Buvęs Amerikos pasiuntinys 

Vokietijoj, Gerard, vakar atsi
lankė į Cbicagą. Advokatų aso
ciacija parengė jo pagarbai va
karienę. Pas Gerardą buvo be 
to atsilankius lenkų delegacija.

Gayo 25 dol. už straips
nius prieš alkoholį.

Draugijos, varančios agitaci
ją prieš alkoholinius gėrimus ir 
juos išdirbančias įstaigas, apdo
vanojo penkias ypatas šmotu
kais aukso, vertais po 5 dolerius 
kiekvienas. Dovanas gavo: 
Glen More — už parašymą 
straipsniuko temoj: “Pajiega 
būtinai reikalinga tautai betap- 
laikoma ji ne gėrimų pagelba”; 
Carl Tuff ord: “Saliunai — ka
pinės žmogaus charakterio”; M. 
Harnes: “Dinkolnas paliuosavo 
negrus, prohibįciją palįuosuoja 
žmones iš girtybės”; N. McKay: 
“Blaivumas geriausias prisiren-

Gaso kompanija 
pripstžinta kalta.

Kaltininku ekspliozijos, išla
kusios apie menuo atgal ant 
Halsted gatvės, prie Lake str., 
Alex Chimbukis restoracijoj, 
rasta kaltą esant Peoples Gas

neapžiurėjo gazo dūdų, nors, 
kaip parodo liiudlulinkai, ir bu
vo kompanijai pranešta, kad su 
gasu yra kas lai negero. Kom
panijos viršininkai sako, kad 
buvęs pasiųstas • į restoraciją 
žmogus pataisymui d(tidų, bet 
atvykęs į restoraciją jis pervė- 
lai. Kaip žinia, tuomet nuo ek- 
spliozijos žuvo 8 žmones.

Automobilių savininkų; 
teismai.
, Galion įėjo naujas patvarky
mas, sulig kuriuo automobiliai 
gali stovėti ant gatvės ilgesnį

šiandie laukiama atvyks
tant Chicagon generolo Joffre, 
buvusio Franęijos armijų vy
riausio vado, ir Viviani, buvusio 
Francijos pirmojo ministerio, 
kartu su visais jų palydovais. 
Rengiamasi prie iškilmių go j ų 
pasitikima.

Policistų kvotimas 
teisme.
Apie 200 Chicagos policistų bu
vo vakar pašaukta prieš prisai
kdintuosius. Klausimai, kuriuos 
jiem uždavinėta liete uždarymą 
saliunų nedėldlieniais. Daugelis 
policistų patvirtino 
valstijos prokuroro Hoyne ap- 
kalbinimus, buk miesto admini
straciją vienus saliunininkų per
sekiojanti už laikymą saliunų 
atdarytais nedaliomis, o kitų ne
matanti. • » •

Buvo be to klausinėta keletas 
saliunininkų, kurie taipjau su
teikė nemalonių administraci
jai žinių.

Sveikatos komisionierius 
Robertson padarė- naują kontr
aktą su kompanija, kuri išve
žioja nustipusius miesto gatvė
se gyvulius. Naujasai;kontrak
tas sutaupys miestui. $25,125.

Viena ^moteriške užmušta, 
trįs ypatoš sužeista, susidūrus 
automobili ui, kuriuo visi važia
vo, su 95 gatves karu.

Au tom obi I i t is i lesus toj o p r: i 
važiuodamas skersai galvę? o 
karas taipjau smarkiai važiavo. 
Motormanas areštuotas. Sužei

Harrison išnaujo 
“runys” ant mayoro.

rison, kurį paskutiniuose rinki
muose subytino Thompsonas, 
ateinančiais rinkimais vėl ma
no statyti savo kandidatūrą į 
Chicagos mayiįrus. J is va ry
sis po objdsiu: municipalė nuo
savybe (UricagOkS gatvekarių sis* 
li tnos. Laukiania, kad Hears- 

Chicago Ame- 
Examiner va- 
kampaniją.

to laikraščiai 
rican fir Chicag 
rys už Harrisbi

gan a gerai. 
Žmoqių atsilankė pusėtinai. 
Girdėjau, kad liko gražaus pel
no. Nežiūrint to, kad tą patį 
vakarą kitoj vietoj buvo kokių 
tai moterų “susaidės” “tanciai”, 
Simų ir Dukterų Lietuvos Drau
gijos balius medžiagišku žvilgs
niu pavyko gerai. Gi tom mo
terėlėm, kurios manė užkenki i 
savo “tanciais,” nepavyko visai. 
Vargšės kasė duobę kitiem, o 
įgriuvo pačios. Ką gi pačios 
kaltos: kaip pasiklojo, taip iš
simiegojo. K. žaibas.

VI*

šiandie atvažiuoja Chica- 
gon generolas Joffre ir buvęs 
Francijos premieras Viviani. 
‘‘Svečius” cldcagiečiai priims 
Blackston ir Congress viešbu
čiuose. Pamatyt juos čia galės 
tik išrinktieji. Miniom gi teks 
pamatyti franeuzus parodoje, o 
taipgi sfockyąrduose, kurių pa
žiūrėti “svečiai” bus nuvežti.

Patriotinga moterė.
Anna Novak, 1319 Bismark 

Place, areštavo Stanislovą Swi- 
tek už įžeidimą prez. Wilsono 
garbes ir už gyrimą Cliicagos 

• mayoro Thompsono.

Dr. P. M. Žilvitis perkelia 
ofisą kiton vieton.

Dr. P. M. Žilvitis perkelia sa
vo ofisą po num. 3203 So. Ilal- 
sted st., viršuj p. A. Kartano ap- 
tiekos. Jo ofiso telefonas: Dro. 
ver 7179.

HER UNBORN CHILD.”

do McKent Barnes keturių <*ik 
tų drama, bus slalomą imperi 
ai Teatre, W. Madison ir Wcs 
tern avė., visa sekama savaite

niodikos melu•' c-

leda n 1 nuo panedelio, 1
Dramoj Irakluojurmis g>

usino 
nebus

Turgaus Žinios
t------------ ;-------j

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Geg. 3, 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 ..................
Kepiniui ............ .

........38%
. 37—38
. 36—37
32—35%
. 32—33

. 22—24
. 16—18

SVIESTAS ATPIGO
DANnto, *

COFFEE)
IUARS1 SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ix 
po 80c t-*)«— Bwrmi1 nfi i» win*

SVIESTAS
<Drr)au»lr>«

«rn«tono*t g«- » m 
r*»nlv, n®wu JĮ J p 
įur J u* I»-HVU 
it KMVtl •«

RYŽIAI
GerlanaiM 

rųliM, )0« v«

tn«4» mI

SVIESTAS ARBATA
Frllmntai** 

ilM, Gvaraxn 1 f|A 
tw<*, ™rt*>Ql|i; 
fct parokhM '*• 

i» po,...

mi 
X0K4 
1041 
1110 
SHH

WKBT BIDB
MilwMUkM Av. 
M0wauk«« Jkv. 
Milwaukee Av. 
W. M*di»on fit 
W. MadUon »t

1144 
J HM 
1811 
11W 
18» 
1111

W. OhleaM* A*. 
Blue l*Un4 A >. 
W. Nortfc Av.
M. »t
B. »l
W. a>t> *t

utį w.
SOUTH BID® 

IMI 
HX1 B. 
4711 B. AmA1*»4

N01TA BDM 
AM W. DivtaM 
YJ* W. North Al. 
1441 Lintel ■ At> 
1144 I4neo)> A*> 
MII M. CU»h

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

Suris:—
Twins ...................
Daisies ................

Young American .
Longhorns ............
Šveicariškas..........
Limburger ............
Brick .............. . . .

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

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ...... .
Antįs .................... . .

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui 
60—80 .svarų ” ..
90—1000 svaru ” 
150—145 sv.; kauk

Jautiena No.l
Ribs, (svarui) .21% 

27% 
,17 
15

Loins 
Bounds 
Chucks

Daržoves
Barsčia i.

>, guri

1 ai i iii
did. g

34—85% 
. 32—33 
...31 
... 32 
... 29 
... 30

25 U

... 30—34

...22
... 23%
... 23%
18—19
13 16

24—25
23—23%

No. 2.
.20
.23

14—15% 
10—16%
12—14

N o. 3

.14

.12%

. 4.00 -5.00

. 5.00 6.00

Agurkąi, dėže ............ 1.50- 1.7.':
,, gav., burbas . . i.:>(i 2.(10
ii. pi i d i I1Š . . . . 2 00 2 25
pirai, pintinu , . 5.00- 5.50
Ii ai, si ai i nū ... . 3.00 5.0(1
ii, staline ......... . -1.0(1 (i. 30
•s, pintine......... . 3.00 3..S0

( h 'ieščiai. slat inu
Morkos, stalinė

Vaisiai, žali:-— 
Obuoliai. slatinS

. 2.00 2.30
3,00 1.00

3.00 6.50
3.00 1.(l(l 
2.0(1 2.50 
3.0(1 3.5(1 
2.50 3.00

Citrinai

Gyvumų tarinis.

benia šiaip:

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

Kiek m e nke sn is • • • 
Mituliai ......................
Sole kers and Feeders 
Veršiai, parinktiniai 
Karvčs, vidutiniškos .

3,000 
25,000 
10,000

12.25—13.5&-
9.90—HM 

11.00—12.40 
.. 7.50— 
, 8.00—10,75 •

7.00—10^ 
8.00—10.00

Kiaules:—

Vidui. 200-250
Lengvesnčs .
Paršai, geri .

Avis:—
Mitulės ........
Si-nt’s. geros .
Avinai, gei i .
I i? I c i 1

Gyvulių rinka kitur
Gegužės 3, j sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, ajiiainai.

Sunkios (250'400 sv) 15.80 16.00 
. 15.75—15.95 
. 1M0—15.85 
. 11.50—13.00

13.^0—15.2' 
12.00^13*50
12.50—14 JK) 
13.00—17.50

Gfdvijy Kiaulių Avių 
. .. 2.90(1 1(1.000 4.006: 
.. 3,400 13,000 
.. 1,800

... 2,000
i 11.500 
10,000
6.500
4.500

. 2,000
2.000

3,700
800

500
1,000

M<)ti<‘įuhŲ. geriuusi.’is 20.00 21,00 
Moliejuky N<> 1 .... 19.00- 20.09 
Moliejuky Nu 2 .... 17.50—18.50 
Mot. No. 3 innRyias . . 16.00 17.00 
Dobilų sulig rųšies . . 17.00—19.00 
Prčičjų, sulig rųšies 14JK>—17.00 
Packing .....

šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ... 

Avižiniai.....

.. 7.50—8.50 
10,00—10.50

. . 7.50 3210 
. . 7.50—8.50

CukniH, už J00 rv.:— 
Slandard, maltas ....

.Standard < ano, smulkus 
Bnroky, smulkis ........

miltai

Vasariu kviečių:— 
Special Brand ...........

I’at ent s .............................

Prastosios l ŲŠies . .
Žiemkenčių kviečių—.

Patents .................
Standard .........
First Clears ........

Ruginiai:—
Baltieji .
Tamsieji

9.25

14.00
13.60
13.40
12.40

. . 8,00—8.50

........ 14.00
.......... 13.80
11.00-12.40
9.00—10.00

.. 11.10
... 10.10

SKAITYK IR PLATINK

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevili aus Permaina: 
PanediM, Ketverge ir SebMef 

Paprastomis dienomis pirmas flerae 
10c, Balkonas 5c,

Subatos vakarais ir ned&lomii pir
mas floras lie, Balkonas 
HALBTED ir Uoe QATK

■.................................. *  ................—■ .................... .. ...........................

Telephone Yards 5032

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii* 
ryto,n«o 5 iki 8 vakare.



REIKIA DARBININKŲ DRAUGIJOSDRAUGIJOS
Ręchestcr

MARI LAND VALSTIJOJ

Baltimore

10WA VALSTIJOJ

OREGON VALSTIJOJ

avė

NEBRASKA VALSTIJOJ

SKELBIMAI
OHIO VALSTIJOJJIEŠKO PARTNERIŲ

Avė PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:svar avė

avė

kasos globėjosane svei

NAUJIENŲ AGENTŪROS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

MICHIGAN VALSTIJOJCHICAGO, ILL.

MEBLIUOTI KAMBARIAI

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

RANDAI
INDIANA VALSTIJOJ

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

ILLINOIS VALSTIJOJ
WISCONSIN VALSTIJOJĮIEŠKO darbo PARDAVIMUI

CONNECTICUT VALSTIJOJREIKIA DARBININKŲ

PASKOLOS-MORGEČIAI

J. Jamontas

KIŠENINIS
AMATŲ MOKYKLOS Spring Valley,

ŽODYNĖLISKewanee, 1)1

Pana, Ill

savininko ne

RAKANDAI

NEW YORK VALSTIJOJNAMAIžEMe

Raštininkas

Iždinikas

Sąjungos 
pėtnyčioj,

Rašyk 
pirksit

į fabrikus 
o darbams.

REIKALAUJU — 
Mokestis nuo $15 i

Galima gauti “NAU 
J1ENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St 
Chicago, Ill.

KAS, 
ington, Mich

DEL KARRS reikalinga bus daug 
extra gerą 
taisytojų.

janitorius ir 1 
Atsišaukite tuojaus.

Aleknevicz, 
W. Lombard 
Filipovįco, 
437 S. Paca 

J. Lažauskas, 
637 Lombard

grosernę už “cash

Portland, Ore.: Omara News Co

\RdA.—Draugijų pranešimus 
giliame be užmokesties. Praneši-

Melrose Park, III
partijos Lietuvių Skyriaus

įdėtinis susirinkimas atsibus ne-

Aušra”, John M.
Chicago, Ill

Minden, W. Va.: F. Gumauskas, 
Box 131.

Į1 ERB. Naujienų skai- 
y tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Keistučio choras ir dramos 
ia draugišką vaka- 

6:30 
Liberty svetainėje, 
kampas 39 Place.

> jaunimas, esate

noriu va- 
šiuo

atima pavartot į 
budi n k ai nedi- 

žęrnė pirmos kle- 
gražiais šaltiniais ir nckal- 
du šuliniai,pompos, vanduo

REIKALINGAS 1-inos klesos par
davėjas, kalbantis lietuviškai. Algi 
ir komišinas. Atsišaukite i

LAMBERT SIMMONS CO., 
1911 Milwaukee Ave., Chicago

i. Oras 
Prašau at- 

krint tiesiog pas 
irkit ^iu0l paties farme- 

atvažiuot galite gCL'L L

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZ AC ĮJOS.

davimo priežastis tos 
— turiu dvi formas,

c TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJU BROLIU IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1017 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

W. MarkaUskis, .vice-prezidentas, 
355S E. Kensington avė 

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

KAS GALĖTŲ mane pamokyti va
žinėti elevatorių bildinge ir darbą 
prirodyti, tam atlyglnčia. Praneškite 
laišku adresu 
3001 S. Halsted St

Feliksas Bartkus, prot 
Bronson St 

Kaz. Oriausius, fin

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

Sioux City, Ia.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R(L

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

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

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

Cleveland, O.: A. Valenton,

Social istiškų organizaciją ko
riję renci jos —- gelbejimo Rusi- 
siįjos revoliucijos — susirinki
mas atsibus nedėlioję, gegužes 
<> d., 10:30 val/ryto 
JMkie Island avė.

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

Kuopos, kurių išrinktieji j 
minėtą konferenciją delegatai 
išvažiavę, malonėkite išrinkti 
kMus.

REIKALINGAS 1 
langų plovėj

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

Pasimatykite su Mr. Roscoe.

38-ta, Archer and Campbell avė 
Phone Yards 6539.

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

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

LSS. 4 kp. extra ir mėnesinis 
susirinkimas įvyks nėdėlioj, 2 
vari. po pietų, geg. 6 d., Mildos 
svet., 3 lubų, 32 ir Halsted st.1 
šabu n e susirinkime bus švaisto
ma labai daug svarbių dabarti
nio gyvenimo klausimų: klausi-

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailčs 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 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

Parduodu 
ištaisytos gatves ir visi 
išmokėti 
vininkas paveda už $1600. Inmokč- 
kito ir likusius lengvais IŠmokėjim

karo, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
, dieną, kada spausdi
ntis, nebegali but įdėti

ems svetainėje, 23 avė. ir Lake 
gat. Pradžia 12 vai. dieną.

Draugai, malonėktie laiku 
snsirinkti, nes turime daug sva
rbių dalykų apsvarstymui—kas 
link prisidėjimo prie Sąjungos. 
Taipgi bus rinkimas naujos val
dybos šiems metams.

A. J. Stoškus, Organizat

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Bins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

Susirinkimai afsibuna kas antrą 
nedeldiehį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zck Polek svetainėje, 13,15 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

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

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

REIKALINGA darbininkų j liejik- 
lą. Gera proga ant ateities dirbant 
prie k varmų. ant mašinos arba var
stoto. Atsišaukite j

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

West Pullman, Chicago.

RE I KA LI NG A S vat go m ų j ų d a i k t ų 
krautuvės vedėjas, bučeris. Geisti
na, kad turėtų kiek-nors kaucijos.

Lithuanian Commercial Co., 
301 E. 115 St., Chicago, Ill.

šoferių ir automobilių 
Išsimokykite to amato 

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

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrišon Street 

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

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

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

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

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

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

PAJIEŠKAU pusininko vis tiek— 
stogelio ar ženoto—į bučernes ir 
grosernės biznį, arba pirkiko viso 
mano biznio. Gerai išdirbtas biz
nis, gyvuojantis jau 10 metų, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj apiclinkėij.

Stanislovas Tamošiūnas, 
1012 S. Canal St., Chicago, Ill.

nedėlioj, gegužes 6 d 
vai. vakare, 
Kedzie ave., 

Gerbiamas
kviečiami atsilankyti į šį drau
gišką vakarėlį, kuris bus su vi 
sakiais pamarginimais ir su įvai 
risis šokiais. * Kviečia 
^Keistučio choras ir Dram. Sk

ęro kriaučiaus,
. __  ___ i $20 į savaitę,

Darbas prie naujų drabužių. Jei 
esate patyrę tame darbe, galite už
dirbti iki $25 i savaite.

G. Kavaliauskas, 
10726 Edbrooke Ave., 

Roseland-Chicago?* III;

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

17 WurnpVp
951 W. 19th St., Chicago, W

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park S 

Racinc, Wis.: Tony Vegcla,
1029% Lacbwood av< 

Racine, Wis.: John Maoris.
1005 Gideon C

Lietuvių Rubsiuvių Unijos 
skyrius 269 laikys savo mėnesi
nį susirinkimą pėtnyčioje, ge
gužės 4 d. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Susirinkimas atsibus U- 
nijos salėje, 1579 Milwaukee 
ave. Visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti. , Valdyba

6 kambarių namelį 
pagernimai 

Namai gerai išrodo, Sa-

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

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

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

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

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

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

uki- 
jaunas vaiki- 

blaivus
itsi

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.

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

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

seredoje. gegužės 9 d., kadangi 
toji salė pirmą šio mėnesio pėt
nyčią per ncapsižiurej’mą tapo 
išduota kitai draugijai.

Gegužės 9 d. Irustisai priduos

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
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 ' 

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadwa

ATIDUODAMA BANDON 4 švic 
sus kambariai, labai pigiai. Alsi 
šaukite tuojaus.
1633 So. Canal ^St

PARSIDUODA FARMA 
60 akrų, 30 akrų ariamos, 14 akrų ap 
sėta dobilais, aj)ie penki akrai gra 
žios girios, kuri 
materiolą, lentas 
džiausi, bet nauji, 
šos su 
nuota; 
kuogeriausias, tvoros geros į rundą, 
keliai išdirbti, penkios mylios nuo 
miešto ir stoties, aplinkinės vietos 
pusėtinai apgyventos lietuviais ir 
lenkais ir visi jau pusėtinai prasi
gyvenę. Par' 
mano farmos 
pusėtinai toli vieną nuo kitos ir ne
galiu priderančiai apžiūrėti, todėl 
parduodu pigiai, tik už $1200; pusė 
sumos jinoket iškalno, kitus — ant 
šešto procento. Taigi, lietuvi, ne
praleisk progos, o buk neprigulmin- 
gu nuo kapitalistų, buk pats bosu, 
augink savo maistą. Michi 
kas vanduo, tyras oras užlaikys pa 
t į ir jųsų šeimyną sveikus 
šiandie, dar dabar laikas; 
nuo savininko, o ne nuo agento.

C. WILKAS,
Harrietta, Mich

PA.IIEŠKAU 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. (’., 1253 S. Peoria St., Chicago.

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

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

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

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

s pajiesKo savo
io. Gyvena, re-

Prašo atsiliepti
Petronis,
Sioux Citv, Iowa.

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

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

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

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

3 poliruotojų
4 mašinistų ! >
5 geležies dirbtuvėj
1 elektnnėno
1 skardžiaus
1 fotografisto
3 prie Gordon fyderio
2 molderių
4 dažų dirbtuvėj
5 siuvėjų
3 prie rakandų apmušimo
2 dailydžių
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiaušiu darbi 

‘ir dirbtuves. Taipjau u
VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 

daugybes 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, namą 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

EXTRA. MAINAI.
'Puriu keletą namų lietuvių apielin- 
kej; jeigu turi lotus nuo $500 ir aug- 
ščiau — duosiu gerą namą ir gausi 
randas del savęs. Nelauk ilgai, krei
pkis laišku ir pažyniekie, kur jųsų 
lotas, ir kiek vertas. Agento nerei
kalauju, tik savininko. Adresas:

J. St raving y,
6011 S. Peoria St., Chicago.

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

A. Misčikaitiene, pirmininkė,
3500 So. Emerald Ave

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave

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

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St

O. Dobrovolskfenė
A. Pabarškienė

PIGIOS FARMOS, GlfROS ŽEMfiS
40 akrų žęmės, juodžemio su molių, 
25 išdirbtos, kita sodas su kisokių 
vaisių medžiais; namas su 6 kam
bariais, didelė staini4 ir kluonas; 
pačias prie namų, arti miesto; senas 
farmeris parduoda už $1,950........
duoda su mažais įmokėjimais.
sveikas ir turgai geri. 7--.-- 
silankyti, 
farmerį, ir , ,
rio, o atvažiuot galite gelžkeliu ir 
laivais, kur jums arčiau bus. Prašau 
rašyti šituo adresu:

A. ARCIKAU
R. 2, Rox 45, Lu

SUSI

'Ogu
«es 5 d., 8 vai. vakare, M. Meldą 
xitj svetainėje, 22 12 W. 23 Place

Visi nariai 
iriai, kurie i? 
arba katrie norit prisirašyti, ma 
lonėkit atsilankyti paskirtu lai

ATIDUODU randon furnish rui
mą ženotai porai, be vaikų, beveik 
už dyką. Atsišaukite:

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

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4841.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičiene, prezidentė,

2252 W. 22nd St. 
M; Dundulienė, susineširiių sekretorė

1915 So. Halsted St.
P. Balickicnė, iždininkė,

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukai te, Chicago, U.
A. Klimavičiūtė, Chicago, 111.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

ĘABDUODU saliuną, geroj vietoj, 
vienas blokas nuo lietuviškos bažny
čios. Priežastis pardavimo — ne
sutikimas su partneriu. Parsiduoda 
pigiai.
2324 S. Oakley Avd?," Chicago, Ill.

DABAB Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra tais žmpnėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdofhe di- 
gclius žemes plotus’ Wisconsino, 
Minnesotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių koloniją. Rašykite tuojaus. 
J. H. (toon, 220-221 Davidson Bldg., 

Sioux City, Iowa.

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

Antanas Kavaliauskas,
1548 Wenthworth Ave., Chicago, III

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St. 

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town ofSLake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS*’ VALDYBA 1917m. 

B. Liubinas, pirmsėdis,
< ■ 2229 W. 22nd SI

Jonas Petrauskas, pirinsėdžio pag., 
664 W>. 18th St 

Antanas Tamkevičia, nutar. rast 
1948 String 

Pianas Mikli imas, turtų rasi., 
1906 So. Union 

L,. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Wentwort

PARSIDUOŲA gfeitu laiku Čcvc- 
rykų dirbtuvė su visomis elektrikos 
mašinomis. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis 
žinot ant farmų. Atsišaukite 
adresu: P. B.,
1337 S. 491h Ct. Cicero, 111

TSkimės, kad tas susirinkimas 
bos milžiniškas, nes laukiama 
visų narių ir daugybės naujų, 
kurie dar tik pasižadėjo prisi- 

Valdyba.

Melrose Park, Ill. — LSD. Ra
telio extra susirinkimas atsibus 
pėtnyčioje, gegužės 4 d., 7:30 v. 
v., Frank ir James svet., 23 ave. 
ir Lake st.

Rateliečiai ir pašaliniai drau
gai susirinkite, nes turime dar
bininkus išrinkti del rengiamo 
vakaro.

Kviečia Rat. Valdyba.

REIKALINGA patyrusių kolekto
rių prie išmokėjimo dalimis. Atsi
šaukite į

LAMBERT SIMMONS CO., 
1911 Milwaukee Ave., Chicago

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas, ( 

123 E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas, *

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

A. C. AV. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
' ADMINISTRACIJA: - ,

Pirmininkas A. Chebaltis,
4812 W. 15th st., Cicero, III.

Pirm. Pagelb. P. Shvelnis, 
x 1442 Milwaukee Ave.

G. Bložis,
3261) So. Halsted st.

Business Ag. — P. jGalskis, 
N. Robey St.

G. Kailius,
1685 Milwaukee Ave.

........... . ■! ii . ........... b*' i ■' ■—

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL.

Administracija 1917 metams: 
Danį. Užgalis, prezidehtas,

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

355 Kensington ave 
Frank Yurkus, prot. raštininkas, 

355 Kensington 
Ant. Bcrtašius, finansų rast.,

128 Kensington 
Ant. Enzbigelis, kasierius,

352 Kensington
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 metų amžiaus moka $1., nuo 
30 iki 35 m. — $2„ nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šitas papiginimas tik 1917 me
tais įstojantiems.

Zukintis, 
•151 Hudson Ave.

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

LSS. 81 kp. sekretoriaus pra 
sau kuogreičiausfa priduoti sa 
vo adresą. Daugybe svarbii 
reikalu lieka neišpildytais de

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

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

Ames St
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Ames SI
Bomnjl,

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

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

5 Arthur St

REIKALINGA jaunų vyrų 18 iki 
22 metų, mokyties austi divomų>. 
Darbas nuo šmotų, $12 į savaitę už
tikrinta. Su dviejų mėnesiu patyri
mu galima uždirbti iki $20 į savaitę.

OLSON RUG COMPANY,
32 Laflin St., ChiTUgo, III.

Ave 
Paberelytė, finansų raštininkė,

Į3Į5 Girard St
GirdvainienS, iždininkė,

3255 So. Halsted St 
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted St 
Kubutienė, kasos globėja.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union

Cicero, 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, III.: K. Lagunas,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1336—15th Ave 
Ill.: A. Jukubauskas

516 Cleveland St 
K. Valančiunas,

506 E. 7 St 
W. Petraitis,

210 W. Wash St 
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, 111.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ilk: K. StoČkus, 

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

123 St. Clair

raštininl 
349 I

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pčt- 
nyč.ią kiekvieno menesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 melų - 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00 
stojimas tiktai begiu 1917 metų

PARDUODU namelį su dviem au
kštais; toiletas ir gesas, pagerinimai 
ir išmokėta. Arti mokyklos ir tiktai 
keletas minučių ėjimo nuo šešių di
džiausių dirbtuvių miešto. Geros par
davimo priežastįs. Kaina tiktai 
$1,200 arba $300 įmokei ir likusius 
pagal pirkėjo išgalę. Priimsiu ge
rą pasiūlymą grynais pinigais. At
sišaukite į savininką: ’
3804 Lowe Ave, ( Chicago. HI.

Weiss, 
102 Riverdale Ave. 

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

M. Lazarko, 
196 N. Boulevard 

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

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. Brazcvičius, fin. raštininkas
x < 402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,1* .
402 Lincoįą St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balcaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice AVe.

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Araranavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys

50 S. Hawland, Ave.
F. Rasčius, slaptas ligonių lankyt.,
* 50 S. Hawland Avė.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

' 158 Main St.

Chicagos Draugijų 
susirinkimas įvyks 
jpegužės 4 d., 8 vai. vakare, M. 
.Heldažio svetainėj, 2242 W. 23 
Place. Visi delegatai malonė
kite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim apkalbėti daug 
Mu reikalu. —if ę;

A. Abmruzevicia,

...... ........ ————

Pranešimai

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

PAJIEŠKAU darbo pas gerą 
ninką (farmerį). Esu 
nas, tik 20 metų, višiškai 
Jeigu bučiau kam reikalingas 
liepkite šiuo adresu:
S. M., Box 177, Westville, Ill

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Co-* 

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

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

2204 Forbes SL
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

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

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

1726-28 Jackson SL

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. Schwarlzburg,
13 W. 23rd St 

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

PARDUODA
arba ant lengvų išmokėjimų, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj vietoj. Biznis 
per kelis metus gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo 
sveikata. Atsišaukite pas:

F. Perlccki
4512 S. Paulina St., ’ Chicago

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

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas,
* 402 Lincoln St.

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

raštininkas, 
R. F. D. 36. 

raštininkas, 
818 Jenne St.

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

. 173 Milwaukee ave.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

.. 1 .14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne SI.
Ant. Rūbelis, teisėjas,

313 Quince St. 
vėlau nešis,

152 Main str. 
vėlaunešis,

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St.
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