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Turkai veja žydus iš Jaltos
Reikalauja'‘~!inę atstatymo

* H .. u

VEJA ŽYDUS Iš
jAffos.

šimtai bdauja ir miršta 
laukuose.

NEW YORK, geg. 8. — 
New Yorko žydų — sionis
tų komitetas aplaikė iš Pa
lestinos kablegramą, kad ba
landžio 1 d. turkų valdžios 
įsakymu tapo išvyta iš Jaf- 
fos (Palestinoje) apie astuo
ni šimtai to miesto gyvento
jų — žydų.. Išvyta visi — 
moters, kūdikiai ir seneliai.

Išvytieji be pastogės ir 
kąsnio duonos šimtais mer
di ant vedančių iš Jaf 
fos kelių ir miršta iš bado 
kur pakelėse. Nelaimingie
ji iš niekur negauna pašel- 
pos, ir nesitiki begauti jos.

REIKALAUS BELGIJOS 
ATSTATYMO.

Ta i p sa ko. I n te r naciona 1 io 
Socialistų Biuro sekreto
rius, d. Camille Huysman.

STOCKHOLM, geg. 8. — 
JĮ busimąją socialistų tarp
tautinę konferenciją atvyko 
ir Internacionalio Biuro sek
retorius, d. Camille Huys
man. Pa k 1 a u s t a s vieno 
laikraščio korespondento, 
kaip jis žiuri į socialistų pa
skelbtą obalsj: taikos be a- 
neksijų ir kontribucijos, ar 
tatai turi atsinešt ir link Be
lgijos, kurią sunaikino įsive- 
ržusios vokieči ųarmijos, d. 
Huysmafi atsakė: “Kada •z
mes kalba m e apie tai
ką be aneksijų ir kontribu- 
sijos, mes manome, kad tai 
kiekvienam gali but aišku, 
jogei Belgija turi but atsta- 

ta ir jos materialiai nuos
toliai pilnai padengta. Bet 
į tai tečiaus mes nežiūrime 
kaipo į kontribuciją.”

EKSPLIOZIJA AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

Vienas užmušta, septyni pa
vojingai sužeisti.

KINGSPORT, Tenn., geg. 
8. — Vakar vietinėje Dyes- 
stuff anad Chemical kom
panijos amunicijos dirbtu
vėje kilo ekspliozija. Užmu
šta vienas darbininkas, o se
ptyni pavojingai ’ sužeisti. 
Ekspliozijos priežastis nesu
žinota.

IR VĖL PERSERGSTI.
* Pavojus Petrogradui dar 

neprašalintas.

PETROGRADAS, geg. 8. 
— Petrogrado kariuomenės 
komanduotojas, gen. Kor
nilov, ir vėl persergsti pet- 
rogradiečius nuo galimo vo
kiečių užpuolimo pavojaus. 
Jisai sako, kad vokiečiai sku-' 
biai daro •prisirengimų ties 
Liepojumi. Manoma todėl, 
kad šioje vietoje jie pirmiau
sia banadys sulaužyti rusų 
liniją.

SUSTREIKAVO ROLAN
DUOS ŽVĖJAL

Vokiečiai nepildo duoto pa
žadėjimo, skandina jiį valtis.

LONDONAS, geg. 3. — 
Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad šiomis die
nomis Holandijos žvejai vi
sai pertraukė darbą. Vadi
nasi, nebežvejoja. Tatai buk 
padaryta todėl, kad vokiečių 
valdžia nepildo duoto jiems 
pažadėjimo. Mat, buvo pa
daryta sutartis, kad žinoma
me atstume nuo Holandijos 
pakraščių vokiečių submari
nes nelies žvejų valtis. Ant
ra, vokiečiai buvo žadėję 
pristatyti holandams anglių 
— mainais už pagautas žu
vis. Vokiečiai nepildą nei 
vienos šitų sutarčių. Jie vis 
dar nepristato holandams 
anglių ir skandina žvejų va* 
Itis. Todėl ir nutarta per
traukti darbą.

PRIEŠINASI AGITACIJAI 
UŽTAIKĄ, 

c.

Gali padaryt blogą intekmę 
i kariuomenę. * z

LONDONAS, geg. 8. — 
Londono Times korespon
dentas praneša, kad nesenai 
sugrįžęs iš Petrogrado į ka
rės stovyklą vyriausias rusų 
armijos vadas, gen. Aleksie- 
jev, tarp kita griežtai išsi
reiškęs prieš taikos šalinin
kų skliedžiama agitacija — 
taiką be, aneksijų ir kontri
bucijos. Gen. Aleksiejevas 
sako, kad tai gali padaryt la
bai blogą intekmę į kariuo
menę: ji gali visa tai išaiš
kinti kaipo ženklą pasidavi
mui...
. Beto, gen. Aleksiejev sa
ko, kad fronte esančios ka
riuomenės upas esąs geras. 
Jisai mano, kad greitu laiku 
rusai galės pradėti stiprų 
užpuolamąjį judėjimą prieš 
vokiečius. Visa bėda esą 
tik su petrogradiečiais. Ten 
dar reikėtų padaryti tvarką 
ir visa butų gerai. Jis todėl 
ragina Petrogrado laikraš
čius dirbti veikesniam jos 
atsiekimui.

KUBOJE NERAMU.

Gali kilt nauja revoliucija.

WASHINGTON, geg. 8.— 
Washingtone gauta žinių a- 
pie naują revoli'ūcinį brūzdė 
jimą Kuboje. Guantanamo 
ir Santiago provincijose re
voliucionieriai išnaujo pra
dedą užpuldinėti atskirus 
valdžios kariuomenės būre
lius ir naikinti žmonių nuo- 
savybes. Sakoma, kad tuo 
sukilėliai norį iššaukti Su v. 
Valstijų įsimaišymą į Kubos 
reikalus. Bet — “tai neiš
semia Valstybės ' Departa
mento kantrybės”... Prezi
dentas, Menocal pats apsidir
bsiąs su jais.

TRIOTŲ NEI KRAŠTUTI
NIŲ JŲ RADIKALŲ.

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba atsisakė įsi? 
leisti kraštutinįjį Leniną 
ir social-patriotą Plecha- 
novą.

Žydų socialistų dienraštis 
Forward, New Yorke, gavo 
iš Petrogrado šitokią tele
gramą:’ _ \

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos Pildomasai 
Komitetas savo posedyj pa
šalino iš Komiteto Plecha-. 
novą ir Deičą, abudu rusų 
socialistu, kurie stovi už tę
simą karės, kol Vokietija 
busianti sutriuškinta.

Pašalinimas tųdviejų kar- 
ingųjų social.patriotų iš Ta
rybos Pildomojo Komiteto 
parodo dar sykį, kad Rusi
jos revoliucinė demokratija, 
rusų social-demokratija, ku
ria Darbininku ir Kareiviu A* fc*
Taryba atstovauja, susirūpi
nus ne karės tęsimu, bet juo- 
veikiausiu taikos jvykinimu.

Kadangi Pildomasai Ko
mitetas nesenai atsisakė 
taipjau Įsileisti ir kraštuti- 
nįjį radikalą Leniną, kuris 
agituoja už tai, kad karė be 
niekur nieko butų tuojau pa
liauta (už tai Leninui priki
šama, kad jis veikiąs vokie
čių naudai), tai irgi parodo, 
kad. Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba susirupinus 
veikiausiu visuotinos taikos 
jvykinimu, arba, pagalios, 
kad ir atskirą taiką su Vo
kietija padaryti. .

Ta pati telegrama prane
ša, kad Charkove juodašim
čiai veikia, stengdamies žmo 
nes sukurstyti ir įvykinti žy
dų skerdynes. Arkivysku
pas Antonij viešai atsišau
kęs į žmones,- kad neklausy
tų juodašimčių kurstymų ir 
suvaldytų juos nuo panašios 
pogromų agitacijos. .. j

AMERIKOS DAKTARO 
IŠRADIMAS .

Nešąs talkininkams naudos.
, Į ------- —Į*

BLTIMORE, geg. 8. — 
Šiomis dienomis * sužinota, 
kad plačiai talkininkais var
tojamos dujos (gazai), ku
riomis jie dažnai atakuoja 
priešo pozicijas — yra tai 
Hopkins universiteto profe
soriaus Woodo išradimas. 
Dujos turi tą ypatybę, kad 
paleidus jas į vokiečių po
zicijas, jose esantįs karei
viai per tūlą laiką nebegali 
matyti — pro ašaras. Tuo 
budu talkininkai turi progos 
užpulti pozicijas ir suimti 
beverkiančius priešo karei
vius.

UŽPUOLĖ LONDONĄ.
Numetė keturias bombas;

. nuostoliai dideli.
LONDONAS, geg.- 8. — 

Oficialis Londono praneši
mas sako, kad vakar rytą ir 
vėl atlankė Lonodoną vokie
čių orlaiviai. Šį syk šiaur
rytinę jo dalį. Numesta ke
turios bombos, kurios prida
rė nemaža materialių nuos
tolių. šiaip žmonių žuvo ne
daug: vienas užmušta ir du 
lengvai sužeista.

Sužeista septyni žmonės; pa
rtija išliko sveika.

TERRE HOUTE, Ind., 
geg. 8. — Vakar apie septin
tą valandą vakaro, vos ištru
ko nuo mirties atvykusi į čia 
franeuzų kariškoji komisija 
su Joffre-Viviani pryšakyj. 
Kelyj tarpe Arcola ir Filson, 
III., stočių, traukinys, suside
dąs iš šešių vaginų, kuriuo 
važiavo minėtoji komisija, 
nušoko nuo bėgiįą.. Tik du 
vagonai pasiliko' ant bėgių. 
Spėta tečiaus lajku sustab
dyti garvežį, ir tuo budu va
gonai išliko nuo susikulimo.

Vis dėlto septyni asmens 
sunkiau ar lengviau sužeis
ta. Betgi iš .Joffre-Vivia- 
ni„. partijos nukentėjusių 

nėra. ;

SAMDOSI VOKIEČIŲ
LAIVUS. 7

Portugalijos valdžia persam- 
do Anglijai užgriebtus vo- 
kiečių*-laivus — už septy
nis mil. dolerių metams.

LISBON, geg. 8. — Iš Li- 
sbono .pranešama, kad Por
tugalijos valdžia persam- 
džiusi Anglijai šešiasde
šimts vokiečių laivų, kurie 
buvo užgriebti ;. įsimaišius 
Portugalijai į rafeartiti^ Eu
ropos karę.' .Už naudojimą
si tais, laivais Anglijos vald
žia turės atlyginti Portuga
lijai septynis milionus dole
rių metams. Laivai tarnaus 
pirklybos reikalams.

Kieno nuosavybe liks per- 
samdytieji vokiečių laivai 
pasibaigus dabartinei karei, 
nežinia. Veikiausia juos atsi
ims atgal Portugalija—jei 
vokiečių • submarines nesus
pės pasiųsti jų jurų dugnan.

KELIA LAIKRAŠČIŲ 
KAINAS.

CHICAGO, geg. 8. — Šia
ndie vienas didžiulis Chica- 
gos dienraštis, Chicago He
rald, paskelbė, kad nuo se
kamo panedėlio bus pakelta 
to laikraščio kaina, iki 2 c. 
už pavienį nuriierį. Kaltina 
popieros ir kitų spaudos rei
kmenų brangumą.

Naujasis Belgijos diktato
rius, kurį Vokięčių valdžia 
paskyrė vietoj rriirusiojo ge
nerolo Bissingo gen. Fal- 
kenhausen.

RIŠ ŽEMĖS klausimą:
► ,r- ..... . • . \ ‘

Renkama žinios apie padėji
mą ūkyje ir- kaimiečių 
reikalavimus.

PETROGRĄDAS, geg. 8. 
— Laikinosios valdžios įsa
kymu visoje Rusijoje pradė
ta rinkti žinių apie agrarinį 
klausimą. Renka jas tam ti
kra ūkio reikalų komisija ir 
žemietijų įgaliotiniai. Vi
sos surinktos žinios bus in- 
teikta busimam konstituci
niam suvažiavimui, kuris, 
•manoma, turės išrišti tą be- 
galų opų Rusijoje klausimą. 
Sykiu tečiaus ,laikinoji val
džia pjašo kaimiečių ir ka
reivių laukti tę suvažiayimo 
ir vengti visokių suiručių — 
rišant tą klausimą savu bu
du. Vadinasi, atiminėjant 
dvarų žemes.

PEIKIA RADIKALUS.

Tokią kablegrainą pasiuntė 
Darbininkų, ir Kareivių 
Atstovų Tarybai Am. Da
rbo Federacijos prez. Go- 
mpersas.

WASHINGTON, geg. -8.-- 
Amerikos Darbo Federaci
jos prežidentas, Samuel Go-' 
mpersas, pasiuntė ilgą kab- 
legramą Darbininkų ir Ka
reivių Asttovų Tarybai į Pe
trogradą. Savo kablegra- 
moje Gompersas , .smerkia 
tuos rusų radikalus,.. kurie 
trokšta atskiros taikės su 
Vokietija. Toliau Gomper
sas sako, kad Suv. Valstijų 
valdžia, šios šalies darbinin
kų roganizacijos ir gyven
tojai — visi su naująja Ru
sija. Todėl Rusijos- ir Suv. 
Valstijų uždavinys turi but 
— kova prieš bendrą tų dvie
jų šalių priešą, Vokietiją.

NACIONALISTAI 
LAIMĖSIĄ.

Australijos'Darbininkų Par 
tijos balsai žymiai nupuolę.

LONDON, geg. 8. —Asso
ciated Press žinių agentūra 
•praneša iš Malbourne, kad 
šiais parlamento rinkimais 
turėsią laimėti taip vadina
moji nacionalistų partija.-Vi 
suose pralnonijos centruose, 
išskiriant Queenslandą, na
cionalistų partijos kandida
tai imą Viršų ant Darbininkų 
Partijos kandidatų. Nors 
rinkimai dar nepasibaigė, 
bęt esą aišku, kad abiejuose 
Australijos parlamento bu
tuose tikrieji šeimyninkai 
busią nacionalistai.

ŽU VO D USUV. VALS I’. 
ORLAIVININKAI.

HEMSTEAD, N. Y., geg. 
8, — Vakar čia-bedarant ba
ndymus žuvo du nesenai su
organizuotojo oriai vininkų 
škadrono nariai — R. Mer
rit ir A. Stileno. Abudu vos 
buvo pradėję mokyties or- 
laivystės. Iškilus jiems virš 
dviejų tūkstančių pėdų aug- 
štumo staigu jų orlaivis ap
sivertė ir nupuolė ant žemės. 
Nelaimės priežastis nesuži
notai Kaikurie atsitikimo 
liudininkai tvirtina, buk ek- 
spliodavo orlaivio motoras. 
Kiti tečiaus užginčija tai.
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Bijosi vokiečių klastos
Rumuniją reikalauja Tran- 

sylvanijos
munų valdžios) jungas.— a* 
pie tai premjeras nesako nie*

BIJOSI VOKIEČIŲ 
KLASTOS.

Graudena kareivius nesibro- 
liauti su vokiečiai^.

PETROGRADAS, ^eg. 8. 
— Rusų armijų komanduo
tojas vakariniame karės 
fronte, gen. Gurka, išleido 
ilgą pagraudenimą savo ka
reiviams, kad jie nesibrolia- 
utų su vokiečiais. Tą bro^ 
liavimąsi būtinai reikia mes
ti, sako Gurka. Jisai gali 
duoti Rusijai labai nemlo- 
nių pasekmių. Sužinoję ru
sų militares paslaptis vokie
čiai gali pasinaudoti jomis. 
Šiandie, dėka rusų draugin
gumui, jie galį ištraukt sa
vo kareivius Francijos fro
ntai!, kur dabar siaučia at? 
kaklus mūšiai. Apsidirbę 
su anglais — francuzai's — 
kas žino ar jie nepanorėsią 
užpulti ir rusus?

Gen. Gurka nurodo, kad 
jau dabar vokiečiai pradedą 
gabenti ląavo kariuomenę iš 
Rusų-Vokiečių fronto Fran- 
cijon. Tris divizijos vokie
čių-kariuomenės jau išvežta. 
Rengiamasi pasiųsti jos dar 
daugiau į Francijos frontą. 
Vokiečiai gabenasi ten ir a- 
municijos...

Baigdamas savo atsišau
kimą gen. Gurka kviečia ka
reivius būti atsargiais ir sa
ugoti nesenai iškovotąsias 
laisves. Sako: “Užrašykite 
pirmuosius laisvosios *Rusi- 
jos istorijos puslapius krau
ju, jei tatai pasirodytų esant 
reikalingu.”

REIKALAUJA TRANSYL- 
VANIJOS.

Po karės ji turėsianti likti 
dalimi Rumunų valstybes.

LONDON, geg. 8.— Iš Pe
trogrado pranešama, kad 
Rumunijos prepaieras Bra- 
tiano, pasikalbėjime su vie
nu rusų laikraščių korespon
dentu užreiškė, jogei laiki
nosios Rusų valdžios užreiš- 
kimas “taika be aneksijų” iš
skiriąs Transylvanijos klau
simą. Po karės Transylva* 
nija turėsianti likt dalis Ru
munijos valstybes. Tai ne
busią atėmimas Austrijai te
ritorijos, bet tik sugrąžini
mas jos atgal Rumunijai. 
Transylvanija esanti apgy
venta veik išimtinai rumu 
nais, kurie dabar velką sun
kų madjarų jungą. Ją tai
gi reikia paliuosuoti. Ar 
lengvesnis bus savasis (ru

Naujienų Sveikatos Skyrius
Pradedant nuo rytdienos, bus dabar kirlaat naine 

I dienraščio numeryje, išskiriant nebent lik pane- 
! dėlių ir subatų laidas. Tuo budu skaitytojai. /Jau- 
! siantieji daktaro patarimų, gaus neikiau atsaky

mui 1 sauo klausimus.
....... .

ko. .

PERSERGSTI VALDŽIĄ.

IGūRiilaiija reformų; dabar
tinė junkerių tvarka esan
ti nepakenčiama..

COPENHAGEN, geg. 8.- 
Pažangesnieji vokiečių laik
raščiai, pasiekę Copenhage- 
ną, rodo, kad Vokietijos 
žmonių nepasitenkinimas 
valdžia auga. Tai liudija 
visa eilė juose telpančių stra
ipsnių, kur persergstima 
Vokietijos valdžia, būtent— 
nevilkinant pravesti šalyje 
pažadėtąsias reformas. Da
bartinė viešpataujančioji 
tvarka esanti nepakenčiama. 
Vokietijas žmonėms joje da
rosi ankšto... Prie dabarti
nių susipynusių aplinkybių 
junkerių partija vis labiau 
šiaušiasi prieš valdžią, ban* 
do net pašalinti kanclerį— 
Valdžia todėl turėtų pasirū
pinti, kad jgijus daugiau pa
ramos miniose, □itojjffąlima 
atsiekti tik išpildžius jų rei
kalavimus—suteikiant žmo
nėms daugiau laisvių.

PRAŠO NEAPLEIST 
BELGIJOS

Ji turi but paliuosuota iš po 
vokiečių jungo.

PETROGRADAS, geg. &. 
Belgijos ambasadorius Pet
rograde paskelbė vietiniuose 
laikraščiuose ilgą atsišau
kimą į Rusijos žmones, kad 
jie neapleistų nelaimėje e- 
sančių savo talkininkų bel
gų, kurių tėvynė dabar už
imta vokiečiais. Atsišauki
me sakoma, kad rusai turė*^ 
tų daryti visa, kad išgelbė
jus Belgiją iš po Vokiečių, 
jungo. O tai atsiekti galima 
tik tęsiant karę.

SNIEGAS TEXAS VALS
TIJOJ.

Kitose vietose siaučia dideli 
. lietus.

DALLAS, geg. 8. ■ Senai 
Texas valstija turėjo tokį 
pavasari. \7akar visą šiau
rinę jos dali apdengė balta 
sniego drobulė. Anksčiau 
pasėtoms daržovėms ir va
tai gręsia pavojus būti su
naikintomis.

K i tose valstijos dalyse 
siaučia dideli lietus. Jie te
čiaus atneš gero: ūkininkai 
tikisi turėsią derlingą pjūtį.

’ M L ;L r pfflFĮTOMfiBMŽ
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(Tąsa).

Kur ji pratekdavo atliekamą 
laiką, a>š nežinojau. Aš niČ nie
ko nežinojau apie ją. Aš ir rie
kiau s da va u. Kiekvieną kartą, 
kuomet gimdavo mano galvoj 
mintis paklausti, nežinoma spė
ka sulaikydavo mane.

Jos akįs buvo mėlynos. Kuo
met ji apsi rėdydavo mėlynais 
aksominiais drabužiais, aš ne
galėdavau pasakyti, kas daugiau 
spindi — ai’ jos akįs ar drabu- v • • ziai.

Mėlyni aksominiai drabužiai! 
Kiek daug, vienok, atsiminimų 
gali būti surišta gyvenime su 
negyvu daiktu — drabužiais,

Žmonės padaro negyvus daik
tus gyvais.

Užtenka man tik ištarti tuos 
žodžius: Mėlyni aksominiai dra
bužiai, — kaip vrisa eilė atsimi
nimų atgimsta mano a t mintyj..

Ypatingai vienas. Jis nėra 
surištas su kokiu nors pasižymė- 
tinu nuotikiu. Nebuvo jokių 
sielvartų, vidujinės audros. Ant 
ramaus ežero panašus buvo tas 
vakaras.

Ji sėdėjo atsilošusi į medį; u-

Pradėjo temti. Nuo tamsos 
ji, tarytum, tirpo ir dar labiau 
susiliejo su apsupančiais lapais.

Taji vienintelis kartas, kada 
jai užsinorėjo rukytį Ji pasa
kė:

—Aš matau tavo papiroso ug
nelę, tai viskas, ką aš matau.

Aš atsakiau:
—Aš matau tavo papiroso ug

nelę, o taipgi ir tavo ranką.
Ji tęsė:
—Dabar aš girdžiu upelio ul- 

bėjimą. Pirma aš to negirdėjau, 
— aš tik mačiau vandenį.

Tokios frazės pasilieka ilgai 
atminty j ir po to, kada pranyks
ta ugninių žodžių liepsna. Jo
mis nieko nepasakoma — tai 
tonas, kuris pasiliko ausyse.

Daug metų prabėgo nuo to 
laiko. Bet esti tokių naktų, 
kuomet prieš mano akis pasiro
do dviejų papirosų ugneles, ir 
bežodiniai pasikalbėjimai skam
ba nakties tyloj.

Aš ištariau sekamus žodžius:
—Pažvelk į tvorą, kuri nesi

judinamai stovi, o tuo tarpu 
sriovena upelis. Tik žiūrint į

liesiną.
žodžiai, kurie neturi ypatingos 

reikšmes. O man visgi rodosi, 
kad aš juos girdžiu iš praeities 
ę0dui n 6. ~ * įstos praeities, kuri 
dingo ant visados. Tie magiški 
žodžiai primena’ man nebesu
grąžinamas dienas.

Jos drebantis “taip!” Tary
tum, aš kalbėjau apie ką tai 
slepnningą, neišvengiamą.

O paskui mudu apėmė links
mumas.

Mudu ilgai žiurėjo va į upelį ir 
tylejova. Kartu su vandeniu 
plaukė mudviejų mintįs. Bet 
staigu ji pasakė:

—Man linksma.
—Man... linksma, — pakarto

jo ji lišlėto ir tyliai.
Linksmumas, kurį jaučia mo

teris, banguoja, lyg vanduo, — 
tas linksmumas virpa, lyg oro 
vihiįs. Jis priduoda akims ma-

m as prilygsta drebantiems me
nesio spinduliams, kurie apšvie 
čia fiordą.

Kaip aš puikiai tai matau! 
Jos aksominiai drabužiai, tary
tum, susiliejo su kimu. Ji iš-

O, kaip jai pritikdavo tie dra
bužiai ! Jie dar ryškiau pabriež- 
davo jos ir*be to gražų kūno su-

Mano aprašymas, rodos, virs
ta lyrišku. Atleiskite. Bet man 
taip malonu sustoti prie visų tų 
smulkmenų; perduoti jos pavei
kslą tokiu, kokiu jis buvo tuo 
momentu.

>. ..........- . .................................... . ....... .

Nedelioje, Birželio-June 17,1917 
Riverview Park-Didelis Daržas 

Western, Belmont and Clyboųrn Ave., and Roscoe Blvd.
ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir ĮVAIRIOS BUSIES ŽAISMĖS

Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą.
Vaikams žemiau# 12 moty įžanga DYKAI

Tikietai parduodama ‘‘Naujiemi” Ofist

VIKNAT1NIH ttJKGIHTRUOTAH MUHAH APTIIEKORIUH ANT HRI1M3EPORTO 
VYTAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso jrbiM«oso nuo |8.00 ir nn- 
tfšėiau. Sidabro rėmuose nuo $1.09 ir 
auRŠČiau. Pritaikomu akinius uėdyka. 
Atminkit: Galvos nopėjimas, nervišku- 
mas, akių skaudėjimas, ušvilklman Ir 
tt. yra vaikiais įvairių Uuų. kuris gali 
būti pfašalintoa gerų akinių pritaiky
mu. Ifi tyrimas uiklykų, jei perMi ar 

I skaudu akis. Jei jos raudonos, jei štai- 
| va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil* 
k psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagalbos 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma- a- 
kiniai uMykų. Atmink kad mes koM- 
iiarn gvarantuojam akinius ir kiankle
nam Kerai prlvenkam-

| S. M. MESIROFF, Ekepeirtna Optikas,
i Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ak buvau ap- 
I tiekorius Rusijoj virS 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
į padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
I draugas imonių 0. M. JME0IROFF, 8149 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
, OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų litrų-

Valandos: 10—-11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10^—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST., 

CHICAGO, ILL.

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį ?_
2. Prietariškojb Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

Nekaltybė bei Kūdikystė.
3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

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

Gali būti taipgi, kad s tebūk*: 
tingiausias momentas buvo tuo
syk, kuomet aš dar nepergyvo 
nau to, ką prisėjo pergyventi vė
liau. Tai buvo, taip sakant, gy
venimo išvakariai. Nepaprasta 
tyla prieš gyvenimo audrą. Ar 
tai nėra stebėtiniausias dalykas?

Tuosyk ji sėdėjo ties manim 
Ji sakė, kad! jai linksma. Ir 
man buvo linksma.

Bet ar aš žinojau jos linksmu
mą? Ar supratau jį?

Po to užstojo liūdesio laikas.
O ne! Juk buvo ir linksmiau

sių valandų mano gyvenime. 
Tokios stebėtinos, taip nepapras
tai turtingos pergyvenimais! 
Jos iššaukė audjrą mano sieloj; 
jos parbloškė mane...

Puikios dienos! Saulėtos die
nos !

Aš neturiu laiko savo pasako
jimo tinkamai apdirbti. Kada 
aŠ pažiūriu atgal, ant manęs už
puola atsiminimų viesulą. Kad 
nuraminus save, aš esu privers
tas visus pergyvenimus išlieti 
ant popiero. Be . to, ir naktis 
baigiasi. Aš jau girdėjau, kaip 
nubudęs paukštis ėmė čiulbėti.

(Bus daugiau).

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1749 8o. Halsted St., Chicago, HL
Kampas 18-tos gat v.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ON I KAI T IS
Medikas ir Chirurgas *

3315 S. Halsted St., Chicago

PIRK SAU visas Plumbavojimui relk- 
• meniu tiesiai už “wholesale” kainas. 

Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply Co.,

1637 W. Division St.. Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lletuviikai.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. .
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks- 
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais! " - ;.į ū). ,

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.

; Dr. Povilas Žilvitis
Į Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
t 3203 S Halsted Št.,_ Chicago;

Tel. Drover 7179.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoju ir patarimus duoda dykai.

lubos, 
rui.

VALANDOS: I
Nedaliomis nuo 9 

Tel. Hayma

egzami* 
oda dykai.
arti Chicago Ave. 2-o» 
uo 9 išryto iki vaka- 
išryto iki 2 po pietų. 

Haymarket 2434. s

DR. W. YUSZKIEWICZn
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia
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Garsinkis ‘Naujienose’
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aERHĄRTO HAUPTMANNO

I askendusis Varpas 
Penkių Aktų Pasakos Drama 
Lietuvių Scenai Taikydarnas vertė Ą. LALIS.

ANDRIUS: varpų liejėjas.
MAGDĖ: jo žmona.
DU JŲDVIEJŲ VAIKU.
KUNIGAS.
MOKYTOJAS.
BARZDASKUTYS.
SENA RAGANYTE.
UNDINUTĖ: elfių karalijos esybė. 
VANDENIUS: vandenų dvasia. 
GIRINIS: kaukų veislės girių dvasia. 
ELFĖS.
KIURŽAI ir KIURŽĖS.

4»

Veikiamoji vieta pasakoje: kalnai ir, žemai, prie pat 
kalno prisiglaudęs, kaimas.

NAUJIENOS
Chicago, Ill

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

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

PIRMASIS AKTAS
Eglynu apjuostas kalnų pievokšnis. Gilumoj, po kai
res, nedidele grintelė, pusiau pasislėpus po nusikorusia 

ant jos uola.
Priekyj, po dešines, netoli girios krašto, senas šulinys; 

| ant žemo jo rentinio sėdi U n d i n u t ė — pusiau 
; kūdikis, pusiau mergelė, elfių karalijos gaivalas,. Ji 
šukuojąs savo tankius, geltonus, kai auksas, plaukus, 

gindamos nuo bitės, kuri įkyriai prie jos lenda.
UNDINUTĖ: . ' ' .

Iš kur čia atbirzgei, bituže aukso, ,
Syvų siulpeja, vaško dirbejele?
Ko kimbi prie manęs/paukšteli Dievo1?
Šalin iš čia! Leisk plaukus man šukuoties 
Senutės aukso šukoms,ar skubot:
Išbars mane ji, kai namo pareis. ■ t 
Sakau tau, traukis! Ko dabar čia j ieškai? 
Ar aš gėle? ar žiedas mano lupos? 
Lėk sau į pagirį, skersai upelį, „ 
Žibuoklių ten rasi, dangaus raktelių: 
Kiek tinkama prisiulpsi saldumynų.- 
Neigi juokais sakau: keliauk, sveika 
Namo, savon drevėn!
Girių močiutė tavęs nepakenčia, 
Kam vaško gamini bažnyčių žvakėms.

Jt

Ar nežinai, kad

Ei, senas dumalake, nuo grintelės 
Atsiųskie man čia durnų truputėlį 
Pikčiurnai šitai nubaidyti Dvelk šian
Durneli, dvelk! šių, šių! dvelk šian, pilkasis!

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos-Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kauke)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas jviinų nliij.

’ Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

1840 So. Halsted St,
u

Chicago, Hl.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot

CARR BROS. WRECKING CO.

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

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

Q rvto iki 1 po piet.
III.

Šių, siu, šių! štiš (Bitė, nulekia.) O taip! Ne- 
Atsikračiau ant galo. [naudelės

(Undinutė valandėlę ramiai šukuojasi, pas-* 
kui pasilenkus į šulinį šaukia):

Ei, Vandeniau!—
Negirdi jis. Tai bent pasidainuosiu. 

t Iškur atėjus, kas esu, _ '
; Man dengia slaptumą:

Gal aš paukštelė dausų;
Ar gal laima.
Laukuose daug gėlių, 
Žieduose maudos prigimimas: 
Ar kurs nors žemės sutvėrimas. 
Susektų pradžią jų?
Nors ima kartais širdį slopinti: 
Norėčiau aš tėvą, motušę pažinti. 
Netaip laimelė 
Lėmė dailelę.
Aš vis tik skaisti 'auksaplaukė mergelė!

(Vėl pasilenkus šulinin šaukia):
Ei, senas Vandenini, lįsk viršun! 
Girių senutė rinkt skujų išėjo. 
Man taip ilgu. Papasakok ką-nors! 
Už tai dar šiąnakt, kai dbšrus, 
Vištinėn ūkininko įsivogus 
Pažinosiu juodą gaidį tau.—Jau lenda! 
Vanduo sugurguliavo ir augštyn 
Sidabro burbulėiiai verčias, kįla. 
Užgaus štai paviršin ir suardys 
Tą juodą veidrodį vandens, kurin 
Taip mėgu man saven pasižiūrėti.

(žaizdama savo ataspindžiu vandenyje);
Sveika gyva,-tu šulinio mergele! 
Kuo vardu tu? sakykis!—Undinutė? 
•Už visas merges nori but gražesnė? 
Sakai tu: taip?—Ak, ne! aš Undinutė. 
Ką tu vapi? pirštu rodai į savo 
Dvinutes kruteles? Taigi žiūrėk! 
Ar Mildė už mane gražesnė? Mano 
Plaukai ar ne iš saulęs spindulių, 
Kurie, kai aukso krūva, iš vandens 
Juodos gelmės žėrėdami atplieSkia?! 
O tu giries gijų ugninių tinklu, 
Draikai jį vandenyj, tartum žuvių 
Norėdama juo gelmėj pasigauti! 
Tai še gi akmeniu tau, paikše tu! 
Ve, ir nebliko jau didybės tavo, 
O aš, kai buvus, tokia tebesu.— j 
Vandeniau, ei! palinksmink, gi mane!— 
O -štai' ir jis.—

, (Vandenius pasirodo iš šlitinio iki juostos.)
Ila, ha! koks tu gražus! 
Tik šuktelėjus tau ja 
O dar blogiau, kai tave

VANDENIUI
(vandenų senis. Plankai prisivėlę viksvų, iš 
kurių varva vanduo. Prunkščia ilgai, kai 
ruonis, ir akim mirkčioja, kol prie dienos 

šviesos pripranta):
Brekekekeks.

UNDINUTĖ (pamėgdžiodama): 
Brekekekeks, taip, taip. 
Stebies, kad kvepia čia pavasariu? 
Tai žino.dagi sieninė driežliukė, 
Ir utė, kurmis, vašilas, ūdra, _ ,
Pelė vandenė, musė ir kamblelis, 
Ir putpelė ir zuikis dobiluos! 
Tik tu dar nežinai!

VANDENIUS (pučiasi ir py lesta): - . . 
Brekekekeks! . '

UNDINUTĖ: ...
Matyt, miegojęs busi, kad taip nieko 
Negirdi, nematai!

VANDENIUS: 
Brekekekeks, 
Paliauk liežuviu plakus, ar girdi? 
Patauška tu! slartuli geltonsnapi, 
Pempiuke, vos dar išsikalus! Kvak! 
Sakau tau, kvak, kvoraks, kvoraks! kvak, 

> ■ * kvak!!!
UNDINUTĖ

Hralia-lia, tralia! skaisti, jauna!
GIRINIS (dar ne pasirodydamas)!

UNDINUTĖ

GIRINIS
snm juokingais šuo-

1 v 9
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Nusuksiu tau, kad visa šoks!

šiurpis ima, 
i pamatai.

Oho! (Pasityčiodama): 
Ožiakoji, šleivakojil 
Ožio smarvę kur nešioji? 
Pas pačiutę savo bėk, 

' (Bus daugiau).

4’’
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Ona Stock us, iš si

jieško Kazimiero Stočkaus (827 i.s

Midi.).

- Viktoras Turčinskis, iš
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Or. O. Blumenthal

Litanen
Vadavo

788. — Johanna šumsky, iš 
Narkancų, nuo Šaduvps, j ieško 
Petro šumskio (24 N. Main St.,

savo sveikatos stovį globoti
'Tokiam, kurs gali suteikti jums

iš atrasiu kad aš negaliu jus iš-

iš Ka- 
j ieško

Per 30 
metų ši
mtai iš
gydytų 

yra ma
no re
putaci

ja.

Barborai
Jack-

prašo sušelpti. z
790. — Mat Selenka, iš Ro- 

doiiės, įves Kaunu, j ieško Petro 
Selenko (Kankakee,III.). Pra-

Liudvikas Padvauskis,

l, 
Rašo:

19 St 
rašo pinigų.

798. - Konstancija. Sinkevič,

American School 
ofj.w>flfuages

< MokykU

• Viktoras Slankauskis,

77 1. - Juozas Raštutis, ii 
Margiškių kaimo, j ieško kun. J 
Raštučio ( 162 Johnston Ave.

ško Emilijos 
(11261 Edbrooke 
landi! 11.). Rašo: 
gelbėti,
mama serga

Grand St., Brook- 
Rašo, jog reikia pi- 
Juozapas numirė

775. - Barbora Staugus, is 
Remy gains, jieško Onos Stau
gus, (224—20th Avė., Minneapo-

773. — Emilija Butalaitė, iš 
Kalint iškęs, nuo Rietavo, jieško 
Petro Rutulio (613 W. 1 1 PI., 
Chicago, III.). Rašo: “Mums

ko Napoleono Senvaičio (Chica
go, Ilk, 3249—53 So. Morgan

Iena serga]~liko ant^vietbs. Pra- 
šo pinigų. x.

8J2. — Jurgis Skrieba, iš Gi- 
tienų, nuo Panevėžio, jieško sū
naus Petro Skrieba (Box 1, Her-

781. — Jurgis Šigas (ar Dži
gas), iš Mekianų, nuo Vilkmer
gės (Fieldpost Station, No. 224),

šliachtoviče, 
ško Onos Zieleniews-

Brooklyn, N.

Amb. W. šimkonio

ko Antano Namiotkevičio (436
Main St., Pittston, Pa.). Rei-

Prašo pinigų.
836. — Kunegunda Saušeris, 

iš Kretingos, jieško Frano Sau- 
serio (Ilathes Port, š. J., Ęox

P AJ IEŠKAU SAVO PAo.lOS, ANTANINOS 
EGIENeS, PO TĖVAIS — STANKEVIČIŲ^ 
Kauno, gub., Piųievčžio pav., Korsakiškio 

miestelio. Paliko mane balandžio 26 dieną va
kare. Išvažiavo su vaikinu. Aš jo nepažįstu 
ir nežinau jo pavardės. Žmonės pasakoja, kad 
juodais plaukais, raudona, spuoguota burna, 
jaunas; 20 metų, Pilku overkotu. Išsivežė 
su savim mergaitę 7 menesių vardu Stefanija, ir 
mane paliko dideliame varge su dviem vai
kais be cento. ' Kas pirmas patemys ir praneš 
man, gaus $10 dovanu.

JUOZAPAS APŠEGA, 
6901 Clement avė., Cleveland, Ohio.

St., Mahanoy City, Pa.). Rašo: 
“Prašome pagelbėti biedniems.”

826. — Steponas Sprigeviče, 
iš Kauno, jieško Win. ToMas’o

Britain, Conn.).
794. — E. šaboševiče, iš Tryš

kių, jieško S. Brook’o (909 Laf-

796 ir 796. — Ona ir Jonas 
Švilpiai, iš Mediniškių, nuo Ku-

769. - Tarnas Raulušaitis

835. — Liudv. Sogeizis (?), iš 
Naumiesčio, Kauno gub., j'eško 
Povylo šarpečio (365 — So.

783. — Mat. Skupas, iš Lebi- 
jiiškių, jieško Adolfo Ivanausko 
(Hartford, ('onn., 7 So. Prospect

- v *
Pajieškojimai giminių 

t Amerikoj.

lis, Minu.).
776. — Baltrus Seckus, iš Ge- 

vallavo, jieško Jono Seckaus

789. — Domicėlė Smalaikienė 
Švėkšnos, įieško P. Smalai- 

New 
Rašo, kad švo-
irtautas mirė;

Prašo pa-
. \ <

777. — Jonas ir Petronėlė 
Skirmontai, iš Jonaičių, nuo 
Eigirdžių, jieško Antano Skir- 
montų (219

jieško Miss Alice Senkus (78

771 ir 760 — Mar. Rukšnaitė, 
iš Jakaičių, nuo Jurbarko, jieš
ko Onos Rukšnaitės (Riverside,

, iš Ma-

803. - Ona Širmonaitė

821. — Marė Skripkienė, iš 
Merečo, jieško T. Skripkiutės 
(Main St., Rrcwer, Mc.). Prašo

832. - Marija Solis, iš Kalva
rijos, jieško G. Solio (1204 St.

Mai’iona Tamašaus- £ 
kienė (?), įieško H. Hablau Ž 
(335 W. 145 Št, New York, N. ?

Si yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmyste pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyry ir moterų 

yra geresne negu visų kily. Per praeitus 20 metų aš padariau šj mano speciali 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliŠkiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite j mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai

KORMBPONbKNCIJINIB HKYRIUH.— KUkvlenM rali llMktk 
ANGLIŠKAI labai greitai tavo narnuoaa ii lekcijų 
ypač tam tikslui. Sis kursai yra labai paganau* kiskvUnau. 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoi iav 
kytles 1 mokyklą ypatitkai. Geresniam persitikrinimui, 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATAI.OGa- 
DYKAI. Rąžyk lailką tuojau*; indek dvi markes .prlsIunUeimi 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. Tiems, kurie gali pribūti | musą mo 
kyklą ypatilkai,^turime dienines ir vakarines klesas. Mokius 
ms daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klosose Irgi tari
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamok*I!«i! 
greitam išmokinlmui Anglų kalboj. Daugiau suprantauMemr 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL^skyrius.

Viskss aiškinama Lietuviškai
________ 'Dvi mokyklos: 7«1 W. 18th St., ir 1741 W. 47tk Bt.

Laiškus adresuokite America* School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago

780. Ona Šakienė, jš Mik
li kaimo, nuo Rudamino,

VYRAI ■

1915 n v
778. - Antanas Stankevičius, 

įieško G. Stankevičiaus (2032 
Priai (?) St., Scranton, Pa.).

Monroe St., ... .......
- 506 ir 507 Crilly Bldg, link ekv 

Silpni, nervuoti, sergą ir 
giški ir sveiki.

JeigiEJys turite koki 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dčlioinis: 10 v. ryto iki 1 ____

• Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v.

847; -— Morta Tamulioniutė,; 
iš Mariampolės, jieško Marcelės < 
Tamulioniutės (34 Stalton Avė.,

801. — Kotrina šilinskiene, iš 
Pajūrio, jieško Jono šilinsko 
(2647 -3rd St., So. Omaha 
Nebr.). Prašo pinigų.

802. — Konstancija Senvaitis,

1’hicatrv. Oi

“Tėvynės“ Redakcija gavo^iš 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenan
tiems Amerikoj giminėms ir 
pažįstamiems. Žemiau išspaus
diname tuos giminių pajieškoji- 
mus. Tie, kuriems tie laiškai 
priklauso kreipkitės į “Tėvy
nės“ Redaktorių V. K. Račkaus
kų, 307 W. 30th St., New York, 
N. Y., nurodydami laiško nu
meri.

sse, No. 30), jieško Wm. Vait- 
kuno (21 Lee Park, Wilkes-Bar
re, Pa.). Prašo sušelpti.

770. — J. Rakauskas, iš Būr
uių sodžiaus, nuo Biržuvėnų, jie- 

Rakauskaitčs 
Avė., Rosc- 

‘Prasome pa-
meldžiame, pinigais;

, Tebesam kaip bu-

llinsville, III., East St. Louis, 
III.),. Rašo: “Prašom pagalbos 
nors seniems tėveliams.”

781. - - Anelė Silenska, iš Jo
niškio, Milan Strasse, No. 4 
(adresas: Janischki,

Sitenskio (1708
go, Ill.).

—782.
reniškių, jieško Kazimiero Sol- 
tano (618 Mineral St., Scranton, 
Pa.). Rašo. “Esu suvargusi, 
meldžiu pagelbėti; mirė sūnūs

(55 Kreznowna (?) Ave., Brook
lyn, N. Y.). Prašo sušelpti.

785. Zofija Šukienė, iš Kar-

ciaus, jieško Frano Jankausko 
(Box 267 Carbondale, Pa.). Ra
šo, kad motina serga, prajšo pi
nigų.

7š7. — Magdalena Stanevič, 
jieško Juozo Stanevičiaus (Ro- 
sai’to de Santa Fe, Respjiblica

813. — Antanina šemšis, iš 
New Deutscheland, PrtAvinz Su- 
walki, Kreis Wladislaiwow, Post 
Schirwindt, jieško Miss*Emili- 
jos Shayer (13 Warren 
Bnkįgcport, Conn.). • 
“Gyvenamė Geidiškyje.”

814. — Mariona Slikis, 
piškio, jieško Mr. L. Siekis (70 
Cordell St). Prašo pinigų.

815. — Kazimieras Stankaitis 
iš Sendauzų, nuo Jurbarko, jieš
ko Juozo Stankaičio (514 Au
burn St., Collinsville, Ill.). Mo
tina mirė. Prašo pašalpos.

816. — Liudvika Semulis, iš 
Vėžaičių, jieško Antano Semu- 
lio (lĮegeler Bros., Danville, Ill.) 
Prašo pinigų.

817. — Juozas Subriškis, iš

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

• M

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

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

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
B

Kaina 25c.
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, Ill.Pinigų ant rankų ir bankose... $12,542,000

Užtiknntais bondais, greit paver
čiamais grynais "pinigais   $1,233,000

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

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

WISSIG,
791. — Cesislava šluotienė, iš 

Plepių, nuo Telšių, jieško Joe 
šluotos (1334—49thSt, (?), Ci
cero, III). Prašo pagelbėti Kaz. 
Šluotas pačiai.

792. -- Agota Štepunaitis, iš 
šekšvenos, nuo Virbaliu, jieško 
Alex Ilsakovo (L. Silk. Mills, 
325 Loom, Burlington, N. J.). 
Prašo pinigų.

793. Mariona šamaitienė, 
iiš Gilgudiškių, jieško Jono Ša- 
maičio (Hartford Ave., New

Antano Subriškio (Sheboygan, 
Wis.). Rašo: “Tėvas serga; 
motina mirė.“

818. — Domicėlė šulskjs, iš 
Naumiesčio, Panev. pav., jieško 
Aleksandro Šulskių (Manchester 
N. H.). Prašo pinigų. ’

819,. - Mykolas Siagala, iš

Siagla (597 Park Ave., Kansas 
City, Kans.). Prašo pinigų.

820. - - Jonas Šorkus, iš Už
pelkių, nuo Dabikinės, jieško 
su liaus Antano šorko (201 Wal- 

Rumford, Me.). Prašo

823. Uršulė Subyče, iš Ku
piškio, įieško Mr. Angel Pezza- 
li (Chubat, Argentina. Rašo: 
“Motina serga, reikia pinigų.“

825. — Agnieška Sudeikienė, 
iš Vyžlavo, Panev. pav., jieško

įs Fr..Sucleikiėhės (1022 Ę, Cęjitrė

State Bank of Chicago 
Vidurmtescio Bankas, kur kalbama lietūviškai. 

La Salle ir Washington gatvių kampas 
Priešais City Hali

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP CŽSISENfeJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciaiiškai' gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus iSgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. JJedėlioms iki 12 dienų. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas I9-tos gat., viršuj Rankos, Tel. Canal 3263.

DYKAI
cmėneo.KHHOit

ko Kaz. Latono ((don Lyon, 
! Pa.į. Rašo: “Mano vyras mirė

10 d. lapkričio.“ ‘
799. - Jonas^Stulgaitis,

KamiKiiės, nuo Griškabudps, jie
ško Juozo Stulgaičio .(122 So. 
Meade St., Wilkes- Barre, Pa.).

800. — Petronėlė šimaniėnė, 
su šeimyna, iš Baltakarčių kai
mo, nuo Kupiškio, jieško Petro 
šimanio (Box 294, Courtney, 
Pa.). Rašo: “Prašome pagelbė
ti; mes — padegėliai; sveiki e-

804.
Svvirski (120 Johnsen St., 
son, Mich).

805. — Jurgis Stanevičfe, iš 
Maskolvškių, nuo Pasvolio, jieš
ko Jono Stanevičiaus (Bingham -

806. — Marija šlaboševič, iš 
Meirių, nuo Kelmės, jieško Al
bino šlaboševičiaus (3246 Sac
ramento Ave., Chicago, Ill.). 
Prašo pinigų.

807. — Jonas Sobovič, iš Dum- 
blonėlių, nuo Paduvos, jieško 
Juozo šoboviČiaus (Chicago, 
Ill.). Prašo pašalpai pinigų.

808. — Ona Šaputis, iš Ko- 
chanišknų, nuo Mešianų, Kelmės 
jieško Aleks. šaputis (Chicago, 
Ill., 643 W. 14 Place).

809. — Mariona Šimkus, iš 
Tadeušovo, nuo Jhrbarko, įieš
ko Leono Rudaičio (Fun-du- 
Lac, Wis.).

81Q. — Ona Sukbvski, iš Va- 
luli^kvų, nuo Rokiškio, jieško 
Felikso Sukovskio (105 W. 
Main Str., St. Charles, 111.). Pra-

šinaukos, jieško Elenoros šukai-^šo pinigų, 
tęs (191 Bowcry, New York, N.

786. Juozas Said u on is, iš 
žaliosios kalimo, Liubavo vals-

81L — Marioną Stasaitienė, iš 
Raseinių, jieško Antano Ivanau- 
j*kio (1390 So. Victoria St., 
Waukegan, Ill.). Rašo, kad E-

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tą Per 20 Melų ir Ma- , . . e
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma- ir* Dfl qIiAVI OIne Kaip T« Padaryti. Ml Vilai 11 I aSlUViai

* t
Aš noriu tos progo? pa

kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančia nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki j| 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS MET0D0S išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiaųeiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijinuj kraujo, Strlcturą, Pu- 
liavlmą, Nutekėjimų, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jiegy, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt 
Aš vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehriieho 604-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

Jei nesate tas Žmogus ko
kiu turftut but, pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,lr stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimės.

PATĄRIMAS DYKAI, UŽ.KVIEėlU ATSILANKYTI.

J p p p O C 422 So. State Street, Chicago, Illinois.
R uLoD Priešais Siegel Cooper and Company

Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. NedėKomis 10 iki 2.

so pmtgų.
827. -- Ona ščerbavičiene, iš 

Augustųjų Jegelonių, Vilniaus 
g , jieko dukters Onos ščerbavi- 
čiutės (3594 Fillip St., Cleve
land, Ohio).

828. — Lionginas šveikaues- 
kas, iš šilagalės,' Pancv; pav., 
jieško Juozapo šleiko (2400 — 
5th Ave., Pittsburgh, Pa.).

829. — Jliozas Skudas iš Ve- 
deginių, nuo Vėžaičių, jieško 
Jono Skudo (468 N. Ham St., 
Easton, Pa.). Prašo pinigų.

830. — Petronėlė Senutienė, 
iš Butrimonių, jieško Vii. Vene-

Prašo pinigų.
833. Juozas šliužinas, iš 

Marvenkos, Kauno gub., jieško 
Juozo šliužino (612 Albert St., 
Dayton, Ohio).

831. — Kost, šteinis, iš Kre
tingos, jieško Pabiono Steinio 
(468 Norlhop (?), St, Philadel-

840. Elzbieta Sabaliauskai,
iš Picpuolių, nuo J anavo, jieško 
Mykolo Sabaliausko (Kankakee, 
IR., 528 William -St.), 
pagelbos. z \

841. — Petras Tūbinis 
lancų, nuo Alkienikų,
Mykolo Tūbinio (812 Kubbard 
Ave., Detroit, Mich.). Prašo pi-

-842. — Juozas Tešinskas, iš 
Tytanų, nuo Johaniškėlict, jieško 
Juozo Pluko (Wausaukee, Wis., 
Camp. No. 15),

843. — J ieva Tumas, iš Oga- 
rinės, nuo Sein;, jieško Antano 
Tumo (40 Roosevelt St., Kings
ton, Pa.). Praoš pinigų.

344. — Juliarta Tumas, iš Pa- 
1 imk Vės, nuo Skuodo, jieško Ka
zimiero Tumo (Box 105, Tri- 
mountain, 
gelbėti.

846. —

849.
Gcdraičių, nuo Beisogaloš, įieš
ko Onos Koill (Riverton, Ill.,). 
Rašo: “Mirė tėvukas; reikia pi- 
lugų-” >

850. — Elzbicto Tęuškovska, 
iš Liudvinavo, jieško Juozo Ra- 
gažinsko (25 Pine St., Mahanoy 
City, Pa.). Prašo pinigų.

DR

Be skausmo, be peilio

Aš jus 
išgy
dysiu

- 837. — Mariona Saudargienė, 
iš Rjictavo, jieško Juozo Saudar
go (Pittsburgh, Pa., 1316 (?) 
St.). Prašo pagejbos.

838. Mariona Saudargienė, 
i,š Rietavo, jieško Frano Saudar
go (Pittsburgh, Pa., 1316 (?)

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane iŠ 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir žiū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas, nyksta, kuomet jus turite jų savo 
rankose. Jeigu-jtįs atsilankysite pas 
mane i laiką. Aš gydysiu* jus teisingai,’ 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatų j trumpiau
si laikų, ir už mažiausių mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo'.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo. 
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

/ DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras ąugštas, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojarti dykai.

Gyviįnimjaš yra tuščiaš 
kuon’iet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą dlphthalmometer 
Ypat inga doma atkrei- 

^piama :
Valandos: Nuo 9 ryto ‘‘ki 9 vakare; nedėlio-

.mls tnld 10 iki 12 dieti •. . V* y ‘ V : i : ?
4649 S. ASHLAND A VE., kampas 47 St. I

yaikus

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytojię<

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su D r. Ross dykai. Jis yra 
senas užtilsimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras nedali pada
ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius, savo akimis.

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

Kiekviena ypata paliesta nervy keblumais, vidurių ir ke
peny betvarke, inkstų, pūsles, šlapiniiftosi ligprfiis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reika!au|antt gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvideŠimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikątą.

Specialė
X-RAY

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet

Nurodyta
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

DK. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St, Kampas 
. Chicago, Ill.

sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener- 

silpnumą arba ligą, eikite pas seną 

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

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

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

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų f* -’y-;——-J ---• - i
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, 
pimą, .AX----- rR‘V:\. -—--i.
sėkmės j kaip galimą trumpiausią laiką.

Pasikalbėjimas irpalarimai dykai.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

aš galiu juins suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi : ' ‘

kančiam gydytojui? r" 
pastovias pasekmes j Irumjuausją laiką. Jeigu po at
sargaus apžim ėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus ii- 
gydyl, aš taip jums pasalsiu, bei, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano g\d>mą jus busite ant kelio 
j sveikatą.

t _ _ . pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą i^ atminkit,
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. Del parankumo mano ligonių aš turiu 
----- i_i-----suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir Šla

ankumo mano ligonių aš turiu 
„ > Čia aš suteikiu visus reikalingus vaisius ir išegzaminuoju kraują ir Šia-

Aš ne spėlioji^ bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa- 
' s ’ “ ' ‘ Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypali.škai ir aš užkviečiu atsilankyti |

Kviečiame atsilankyti.

pintą. .
j

mano puikiai įrengtą, ofisą tūojaus.

PRIĖMIMO VAtĄNDOS: 
KASDIE, f) ryto iki, 8 vak. 
NEDALIOM. 9:30 iki 1 po piet.

Prieš paČto ofisą.

Chicago, Illinois

^.'3
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Utarninkas, Gegužės^, 1917N A U JIE NOS, Chicago, ML4
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Biznis !
nenukentės. 0 t
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Stambus Anglijos kapita
listas, lordas Rhondda, kurio 
paprastas vardas yra D. A. 
Thomas, ramina šios šalies 
lobininkus. Jisai sako, kad 
delei karės jiems nereikėsią 
turėt nuostolių. Karė, kaip 
parodęs Anglijos patyrimas, 
nekenkia bizniui, bet stipri
na jį. Anglijos valdžia pe
reitais metais paėmusi $700,- 
000,000 mokesčiii nuo extra- 
pelnu; tatai reiškią, kad tų 
extra-pelnu buvo mažiausia 
$1,160,000,000, nes nuo jų bu
vo imama po 60 procentų 
■mokesčių.

Bet nurodęs šitą faktą, An 
glijos kapitalistas tuoj pa
stebėjo: “Prašau nesuprasti 
manęs klaidingai — karė nė
ra biznis, kurį bent viena ti
krai civilizuota valdžia turė
tų pradėt tikslu daryt pelną, 
bet tai yra vienas nuostabių 
apsireiškimų šioje karėje, 
kad ji neša pelno biznie
riams. Amerika, kaip ir An 
glija, neprivalo bijoties, kad 
karė suardys jos biznio gy
vastį”

Jeigu taip, tai išrodo, kad 
karė biznierių žvilgsniu šia
ndie yra geriausis pasaulyje 
da’ktas. Jos tikslas prakil
nus — kova už demokratiją 
ir laisvę, ir ji “netikėtai” ne
ša da ir extra-pelnu biznie
riams. Jeigu darbininkams 
nereikėtų liet savo kraują 
karėje, ir jeigu jiems nerei
kėtų “netikėtai” kęst badą, 
kuomet kapitalistai lobsta, 
tai jie irgi galėtų kartu su 
savo bosais garbinti’ karę.

Bergeris 
atsisako.

S

Laikraščiai ėmė skelbti, 
kad į komisiją, kurią prez. 
Wilsonas ketina siųst Rusi
jon, norima paskirt ir žino
mąjį socialistą iš Milwaukee, 
drg. V. Bergerį. Pastarasis 
tečiaus per vieną savo pažį
stamą kongrese pranešė, kad 
jisai tokio paskyrimo nepri
imtų.

Priežasčių, del kurių Vic
tor L. Berger atsisako daly- 
vaut toje komisijoje, yra 
dvi: viena, jisai nepritaria 
karei ir Amerikos įsimaišy
mui į ją; antra, jisai nema
no, kad Elihn Roert, tos ko
misijos pirmininkas, kaipo 
“Amerikos lobininkų atsto
vas — ir Rudavičiaus ir .Pu
reno, Rusijos revoliucionie
rių, pabėgusiu į Ameriką,' 
persekiotojas — yra tinka
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mas žmogus davinėti patari
mus Rusijos demokratijai 
(ir ypatingai Rusijos Social- 
Demokratijai), kas daryt 
šiuo pasaulio kriziso laiku.”

P-ui Root’ui reikės pasi- 
jieškot tinkamesnės kompa
nijos.

Svarbi darbinin
kų pergalė.

Su baime ir susirupinimu 
pasaulis priėmė žinias apie 
kilusią Rusijos sostinėje, pe
reitą pėtnyčią, suirutę. Vi
sų mintyse buvo klausimas: 
Ką ta suirutė atneš*? Ar ji 
baigsis ramiai, ar ji iššauks 
naujų kruvinų susirėmimų 
/tarpe valdžios šalininkų ir 
revoliucionierių?

Vakarykščiame “Naujie
nų” numeryje tilpo ilga tele
grama iš Petrapilio, kuri 
duoda pilną ir džiuginantį 
atsakymą. Sujudimas Rusi
jos sostinėje pasibaigė ra
miai ir, kas dar svarbiau, pa
sibaigė pilna revoliucinio 
proletariato pergale.

Laikinoji Rusijos valdžia 
po ilgo spyrimosi nusilenkė 
prieš darbininkus. Ji išpra- 
džių buvo užreiškus, kad na
ujos notos talkininkų val
džioms ji nesiųsianti. Visi 
ministerial esą pasiryžę grei 
čiau rezignuoti, negu atšau
kti tą pranešimą, kurį Miliu
kovas inteikė 1 d. gegužės 
mėn. talkininkų atstovams, 
jogei Rusija pildysianti vi
sas senas sutartis ir kariau
sianti “iki galo”. Vienok pas
kui valdžia sutiko parašyt 
naują notą ir padavė ją Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai patvirtinti. Svar
biausioji tos naujos hofos 
vieta skamba sekamai:

“Valdžia laiko savo prie
derme užreikšti dabar, kad 
laisvoji Rusija neturi tikslų 
viešpatauti ant kitų tautų, 
arba atimti iš jų teises, ar
ba spėkos pagelba užitmi 
svetimas šalis. Jos tikslas 
yra toks, kad įsteigus patve
riamą taiką pamatuotą tei
sėmis, kad kiekviena tauta 
galėtų spręsti apie savo liki
mą. Rusija netrokšta stip
rinti savo galią svetur kitų 
tautų lėšomis; ji neturi tik
slų ką-nors pavergti ar pa
žeminti T

žodžiu, pp. Miliukovas^ 
Lvovas ir kiti ministerial, 
pritarusieji savo 1-osios geg. 
notoje talkininkų užkariavi
mo politikai, dabar griežtai 
atsisakė nuo jos ir prisiža^ 
dėjo laikyties tų principų,

. - ’ .7' ; v -■ ' i- ' “

susispiėtus aplink Haasę, 
Kautskį ir Ledebourą. Rei
chstage jos frakcija vadina
si “Social-demokratinis Dar- 

i”; o nese- 
buržuažinių politi-/nai ji susiorganizavo ir vi- 
yse. Ir Amerikos 

kapitalistinė spauda kalba a- 
pie jį su panieka ir pasipik
tinimu. Valdžios “autorite
tas”, mat, turės stovėt augš- 
čiau minių. Nėra abejonės, 
kad panašiai galvoja ir di
džiuma dabartinių Rusijos 
ministerių. Bet jų bėda, kad 
spėka yra ne jų rankose. 
Jiems priseina klausyt orga
nizuotų darbininkų paliepi
mų.

Bet ne kitaip ir turi but 
tenai, kur viešpatauja demo
kratija. Ne žmonės privalo 
tarnaut valžiai, o valdžia 
žmonėms.

kuriuos padiktuos susipratu- 
sis Rusijos proletariatas.

Šitoks valdžios nusilenki
mas prieš darbo žmonių va
lią yra didžiausiu jai paže-Įbo Susivienijimas 
minimu

“Ne viskas eina 
gerai Rusijoje ’ ’.

Šitaip pasakė savo kalbo
je, kuri jau buvo kartų ci
tuota “Naujienose”, p. Alek
sandras Petrunkevičius, zo
ologijos profesorius Yale u- 
niversitete.

“Blogumas” esąs tame, 
kad Rusijos socialistai už
puldinėja naująją valdžią. 
P-as profesorius sako:

“Jus manote gal, kad jie 
neužpuldinėje valdžios? Aš 
parodysiu Jums pavyzdžiu, 
kad jie tai daro. Ant mano 
stalo New Haven’e guli lai
škas nuo Miliukovo (Rusijos 
užsienių reikalų ministerio), 
kuris buvo parašytas trįs 
mėnesiai atgal, su jo parašu, 
ir tenai jisai užreiškia, kad 
Rusija turinti gaut Konsta
ntinopolį; jisai nurodo ir pa
matus, delko. Jisai ilgokai 
išdėsto tą dalyką, o nuo to 
laiko Rusijos* valdžia buvo 
priversta paskelbti, kad ji 
esanti priešingą užkariavi
mų politikai. Nuo to laiko 
valdžia buvo taip-pat priver
sta paskelbti, kad maisto 
produktų pristatymu ir tva
rkos palaikymu armijoje rū
pinsis patįs kareiviai. Ne 
viskas eina gerai Rusijoje.”

Taip sako prof. Petrunke
vičius; O musų nuomone, 
kaip tik tie dalykai, kuriuos 
jisai nupeikia, yra gera. Da
rbo žmonės džiaugiasi, kada 
ponai Petrunkeyičiai dejuo
ja.

Nė “social-patrio- 
ą”, nė “radikalų”.
Apie tai, kokios nuomonės 

viešpatauja Petrapilio Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryboje, daug pasako seka
mi indomųs faktai:

■ J Tarybą tapo neįleista — 
kaip praneša telegrama', iš
spausdinta New Rorko žydų 
socialistų “Forward’e”— G. 
Plechanov ir L. Deič, kadan
gi juddu yra šalininkai, “ka
rės ligi pergalės”. Nepriim
ta į Tarybą ir N. Lenin, ku
ris stoja už separatinę taiką 
su Vokietija.

Taryba susideda iš social
demokratų. Jos pirminin
kas ii’ intekmingiausis va
das yra čcheidze, kuris dvie
jose paskutinėse Durnose 
(trečioje ir ketvirtoje) buvo 
social-demokratų frakcijos 
pirmininkas.

Kadangi čcheidze yra “vi
durinės” social-demokratų 
srovės (“menševikų”) atsto
vas, tai aišku, jogei Tarybo
je yra arba išimtinai tos sro
vės žmonės arba jie tenai su
daro didelę didžiumą. Vo
kietijoje tokia-pat srovė yra 

Turi,

soje šalyje į atskirą partiją 
“Nepriklausomą Social-de- 
mokratų Partiją”.

Vokietijoje ta “vidurinė” 
srovė turi savo eilėse seniau
sius ir gabiausius vadus ir 
teoretikus. Rusijoje-gi kaip 
tik seniausieji ir pirma turė
jusieji daugiausia intekmės 
vadai — Plechanov ir Lenin 
—-priklauso kraštutiniems 
partijos sparnams.
beje, ir Rusijos vidurinė sro
vė eilę užsitarnavusių rašy
tojų ir veikėjų — P. Aksel- 
rodą, L. Martovą, A. Marty- 
novą ir k.—, bet jie dar te
begyvena .užsieniuose.

Kaip parodo motyvai, del 
kurių Plechanovas ir Leni
nas negavo teisės dalyvauti 
Petrapilio Darbininkų jf Ka 
reivių Atstovų 'Taryboje, ši 
pastaroji įstaiga, vadovavu
si ir tebevadovaujanti da
bartinėje Rusijos revoliuci
joje, griežtai atmeta imperi
alistinę buržuazijos politiką 
ir kartu nepritaria “nesigy- 
nimui nuo kaizerio”. Ji ste
ngiasi priverst savo valdžią 
—ir jau privertė! — išsiža- 
dėt užkariavimu ir kontri- 
bucijų; ir ji reikalauja, kad 
tokias-^at taikos sąlygas 
priimtų visos kariaujančio
sios valstybės. Tuo budu ji 
nuosekliai kovoja už taiką.

Augščiaus paduotieji fak
tai tečiaus rodo, tarp kitko, 
kaip menkai orijentuojasi 
socialistų judėjime tie musų 
laikraščiai, kurie skelbia va
dinamųjų “radikalų” idėjas. 
Pasak jų, tik “radikalai” Le
nino ir Liebknechto rųšies 
esą tikri tarptautiniai soci
alistai, o visi kiti socialistai 
tai esą daugiau ar mažiau 
nukrypę į patriotizmo pusę. 
Haasę ir Čcheidzę jie verčia 
į vieną “social-patriotų” 
krūvą su Šeidemannu ir Ple- 
chanovu. Tuo-gi tarpu mes 
matome, kad Vokietijos Ha
ase ir Rusijos Čcheidze ne
turi nieko bendra su “social- 
patriotižmu”.

Rusijoje, be to, kur revo
liucinis socializmas gavo 
"progos parodyt savo jiegas, 
gyvenimo kritikos neišlaikė 
ir “radikalų” srovė. Tikra
sis socializmo judėjimas eina 
ne “social-patriotų” ir ne 
“radikalų” -keliais.

Bulotos Atsisveikinimas.
Apleisdamas Ameriką, taria 

lietuviams atsisveikinimo 
žodį. <

Šiandie išplaukiu iš Ameri
kos, kur išbūva ir daugiau negu 
metus, drauge su gerb. žemai
te, rinkdamas atikas nukentėjil
siems nuo karės.

Apleisdamas šią šalį tariu 
karštos padėkos žodį Lietuvos

Komitetui, kuris mane Ameri
kon užkvietė ir visą darbą orga
nizavo. t

Širdingą ačiū — socialistų 
laikraščių redakcijoms, Lietu- 
vių Socialistų Sąjungai/ Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijai, Lietiivių Moterų Pro- 
grešiviam Susivienijimui Ame
rikoje ir visomi i toms organiza
cijoms bei yavi
kurios padėjo i iums musų dar
bą atlikti.

Didžiusią ačju 
darfeo 
darni

-tais 
jos

enėms ypatoms,

u visiems tiems 
3, kurie nepaisy- 
S šlykščios, kar- 
manytos agitaci-

>o žmonėm 
ii nuolatinė
gudriai" su 

visokių priešingų niekšų ir 
sūnų, į musų prakalbas

lankėsi ir pagal išgalės dėjo sa
vo’aukas šelpimui nukentėju
sių nuo karės.

Visiems musų rėmėjams ir 
aukautojams, visiems darbo 
žmonėms, stovintiems visuomet 
priešakyj prakilnesnių darbų, 
linkiu kuo geriausios kloties — 
visiems jiems atsisveikindamas 
širdingai norėčiau pasakyti: iki 
pasimatymo! .

Visiems* gi aniems niekadė- 
jams, kas mums, renkant au- 

manes visaip melavo ir šmeižė 
vieninteliai dėlto, kad neprisidė
jau prie jų netikusių partijų ir 
darbų, noriu ir galiu pasakyti 
vien tai, ką jau tarė jiems kar
tą senelė Žemaitė: visiems jums

Andrius Bulota
3 gegužio 1917.

iWrw!». ji i^i—t„... ■ ,

Korespondencijos
FITCHBURG, MASS.

Darbininkų šventė, 
pora

Nauja 
Prakalbos. MILWAUKEE, WIS.

Minia, nešina raudoną, baltą 
ir Suv. Vaisi, flagus trauke 
drauge su dviem benais.

Pirmais maršavo finai: jų at
letų kliubas, socialistų ir moterų 
organizacijos. Finai nešė dau
gybę vėliavų su įvairiausiais už
rašais: “reikalaujame trumpes

nes mokesties” ir tam panašiai.

surengtas tarptautinis koncer
tas ir prakalbos. Ten griežė fi
nų muzikalis Benas.

George Rocwcr ir kiti. Finų 
choras sudainavo kelias dainas.

Lietuviškai kalbėjo drg. J. 
Naveckas, o dainavo ' “Pavasa
rio paukšteliai čiulbėjo” p-lės 
Strtfpilitės. • ' ' i • 

* Bal. d. čionai apsivedė dFg. 
A. Petkevičia su p-le šimkiute.

Abudu jaunavedžiai yra LSS. 
134 kp. nariais. Vestuvės atsi
buvo labai pavyzdingai, be jo
kių bažnytinių ceremonijų be 
triukšmo.

Linkėtina laimingo gyvenimo 
jaunai porai.

J. Draugystė surengė prakalbas, 
paminėjimui 1 d. gegužes. Kal
bėjo J. S meisterius, aiškinda
mas gegužinę darbininkų šven
tę ir, kad jau darbininkams lai
kas pabust ir stot kovon su sa
vo išnaudotojais.

Aukų, rėmimui Rusijos revo
liucijos surinkta $24.25.

Antru atveju drg. Smelsto
rius kalbėjo apie įsivėlimą į ka-

MARRIN, ILL.

Šis ir tas.

atsibeldė
R., sa

ko iš Chieagos.
Jis pats nusamdė cvetainę, iš

nešiojo apgarsinimus ir susiren
gė sau spyčių.

Na ir prarugus kalba to žmo 
gelio: keikė socialistus susiries
damas, gyrė kunigus atsilošda
mas, melavo, kaip su lapais 
braukė. Kuomet jis ėmė kalbėt 
apie Marksą, svetainėje pasigir
do moterų balsai: Piemcni, tau 
reikia da eit į seną kontrę kiau
lių ganyt, ne apie tokius daly
kus kalbėt.”

Kuomet jis ėmė girt Draugą, 
tūli iš publikos jam uždavė 
klausimus; liet jis susimaišė ir

žiavęs namo pasiteiraut su ku 
nigėliais ir atsakyt per .“gazie 

Vietos progre&yvė lietuvių 
visuomenė darbuojasi dailės srb 
tyj ir neužmiršta nukentėjusių Hall, Valparaiso, Ind

nuo karės bei pasmerktų miriop 
darbininkų vadų. Aukauja kiek

Darbai vietinėse anglių kasyk
lose eina neblogai. Dirbama 
4-—5 dienas savaitėje.- Uždirba
ma taipgi neblogai, tik pragyve
nimas neišpasakytai brangus.

• Visatos Dulkė.

SIOUX CITYr I0WA.

Apgailėtini žmonės.
nal. zy d. pulkelis lietuvių su

manė pakaušį. Nors ši valsti
ja sausa, bet tamsus žmonės, 

savo “rojų.” Bekaušdami toj 

limtauČiais pradėjo vaišyties 
kėdėmis ir bonkutėmis. Išėjo 
skandalas, pasibaigė areštais.

Gaila tų žmonių, kurie įieško 
dvasios suraminimo nuoduose. 
Jie nepriklauso jokiai draugijai, 
jie neatmena badaujančių lietu
vių Europoje. Jie yra pražuvę 
žmonės.

Lietuvos Jaunikaitis.

Siuvėją streikas.

850 darbininkų, reikalaudami, 

kad darbavietes but sanitariš- 
kiau užlaikomos. Streikai! išėjo 
šių firmų darbininkai: David 
Adler and Lion Clothing Co., 
English Woolen Mills, Royal 
Woolen ir kilų mažesnių fir
mų. Darbininkai ' reikalauja: 

kad visi darbininkai butų pri-

David Adler firmos; reikalauja, 

niją — Amalgamated Clothing 
Workers of America; savaitėj 
turi būti dirbama 48 valandas,' 

laikas ir pusė extra. Apie 7 d. 
š. mei)a žada atvykti Sidney Hill
man, prezidentas InteriKitional 
Amalgamated Clotliing Wor
kers of the World, sustiprinti 
darbininkams dvasią, kad ne? 
muistančiai kovotų prieš savo 
išnaudotojus.

Unijos narys, Rosenblum, 
pranešė spaudoje, kad viršmine- 
tose firmose vyrai tegalėjo už
dirbti nuo $9.00 iki. $10.00 sa
vaitėj, o apie merginų uždarbį 
•jau nebuvo ką ir besakyti: rųo- 
terįs uždirbadavo nuo 90c. iki 

gy venti dorai?
1916 metais darbininkai ma

žai telaimėjo, bet gal nors da
bar teks laimėti ką reikalaus. 
Pirma darbininkai buvo labai 
sudemoralizūoti ( 
bosu lietuviu, B.

dirbtuves 
šušis „ (J.

ko darbininkus išnaudoti; da
bar atbėgo į May wood, Ill. Da
bar darbininkai labiaus laikosi 
vienybėje, negu 1916 metais.

Lind. Haverson Co. moldc- 

giasi tuoj paskelbti

Naujienų’- Reporteris.

Redakcijos Atsakomai
lubų

negalime suvartoti.
J. InČiurai. — Dainos apie re

voliuciją eiliavimas silpnas, 
micros stoka. Gal butų galima 
ištaisyti, bet daina pusėtinai il
ga, neapsiimame. -

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

J. W., Roselande. — Kol kas 
dar nėra jokių apie tai įstaty
mų.

kykla randasi miestelyj Valpa
raiso, Indianos valstijoj. Mok
slas anglų kalba. Gali įstoti kas 
tik nori. Del sąlygų kreipkitės 
į-tos mokyklos valdybą arba ad
resu: J. T. Vitkus, 6 Lembke

LAUKUOSE
Pasažierinis traukinys apsis

tojo pnie mažutės laukų stotelės. 
Sąulė kaitino, buvo karšta ir 
trošku. Neskaitlingas būrelis 
keleivių palengva šnekučiavosi 
arba snaudė užsidengę veidus 
nuo musių.

Antrą sykį suskambino.
Ties vagonų langais, kitoje 

pusėje geležinkelio palengva 
praėjo du nuo saulės nudegusiu 
kaimiečiu. Vienas jų su dide
le garbanota galva, nešė ant 
nugaros suvyniotą lenciūgą, e 
ant peties laikė dalgakotį su pri
rištu prie jo dalgiu; antras kai
mietis, didelio ūgio ir plačių pe
čių, šlubavo ant kairiosios ko
jos; pas j j nebuvo nė lenciūgo, 
nė dalgio, ir per petį buvo tik
tai persvertas sudriskęs žipo- 
nas.

Kaimiečiai ėjo gana išlengvo, 
per kaktą ppisižiūrėdami į trau
kinį, bet, tartum, saugojosi ko
tai. Staiga šlubasis kaimietis 
apsistojo, greitai apsižiūrėjo ap
link ir užlipo laiptukais ant va
gono pkd formos. Paskui jo 
norėjo lipti ir jo sankeleivis. 
Jis. jau nusitvėrė už laiptukų 
ramsčio, bet tuo laiku pro va
gono langą pasižiurėjo kunduk- 
tokius, (iarbanotasis kaimietis 
sušuko, pasitaisė lengciugą ant • 
pečių ir patraukė išilgai trauki
nio. Kunduktorius sekė paskui

Kaimietis ėjo per špalus vis 
toliau ir toliau ir jau paliko už 
sąyęs paskutinį vagoną. ’ Pasi
girdo trečias skambutis, trauki
nys pasijudino. Staiga kaimie
tis greitai apsigrįžd, susitaisė 
lenciūgą ir metėsi vyties trauki
nį.

—A-aš tau! A-aš tau! grasi
nančiai sušuko kunduktorius iš-

Traukinys vis pridejp: einu, 
einu. Kaimietis, baisiai susi
nervavęs ir neatsižvelgdamas 
ant kurni liktoriaus grasinimų, 
pradėjo bėgti, mesdamas į šalis, 
išdžiuvusias ir gerai palinku
sias kojas. Pro langus pradėjo 
žiūrėti keleiviai.

—Na, na, kaimietis!.. Na!.. 
O, nepavys! — prašneko bernas

—Kaip-gi pavys! Nepavys
jau dabar!K

—Pavys, tikrai, pavys! — su
šuko kitas keleivis. — Na, na, 
kaimietis — A, a, te-te-teb.

Kaimietis pribėgo iki paskuti
nio vagono ir, įsikibęs už stu1 
pelio, užšoko ant laiptukų; len
ciūgas patraukė ji atgal, — kai
mietis pamosavo rankomis ir 
ką tik nenupuolė, bet užsilaikė.

Kunduktorius metėsi prie du
rų. Keleiviams nebuvo gaUms 
jo matyti. Jie matė tiktai kaip 
kaimietis stovėdamas ant pirmu
tinio laiptuko, ką-tai kalbėjo, 
rūsčiai žiūrėdamas žemyn; pas
kui pamojo ranka ir nušoko at
gal nuo greitai l>ėgančio trauki
nio.

Į vagoną įėjo šlubasis kaimie
tis, pasislėpęs nuo akių kun4uk- 
toriaus. Jis iškišo galvą pro 
langą ir ilgai žiurėjo atgak kur 
dulkėse, traukinio pakeltose, 
išnyko jo draugas.

Kaimieti, kas-gi, bus tau? —* 
jausmingai užklausė vienas kės 
leivių.

Kaimietis nieko neatsakė ir 
atsisėdo. . . #

Pro skylę jo purvinų, drobir 
nių marškinių žiurėjo geltonas 
kūnas, veidas buvo beveik juo
das nuo nudegimo. Didelis ir 
apiplyšęs, su apvyniotomis sku
durais kojomis jis rūsčiomis a- 

keleivių atsisėdo šalyj jo ir pra
dėjo kalbėti. Kaimietis greitai 
atsistojo ir neatsakydamas, pąsir 
traukė nuo lango.

Įėjo jaunas kunduktorius su 
baltais spaustukais.

(Bus daugiau).
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Jaunuomenes Sggir
Buvo tai da jaunas žmogus, 

bet ant kaktos jau turėjo seny-

sunkiai praleistų vidujinių ko
vų. “Per jupos perskyrimą riia-

buvo basos ir visas kūnas rodė,

dimą ir laukią, kad motina- 
gamta sustotų jį plakus. Tada 
jis pasitaisys. į Jis bus
Jis suves krūvon visas sau ly
gias daleles ir sujungę vienon 
lygion sandaron. Ne ten kur 
tai Nežinomuose Ruknose jis

Vasarai Besiartinant
geras. Šaltos ir liūdnos dienos jau

Pagal Skitale c.
** •* “*

Du vienu mes plaukėm 
sutikti aušrinę.

Galingosios jūrės vilniavo;
Vilnįs baltom putom 

puošdamosi raitės,
Klegėjo ir staugė — dejavo.

• •
Lašaii sidabriniai

teškėjo augštyn 
Žaliai-melsvi kalnai kilnojos. 
Valtelė mus drąsiai

skubėjo pirmyn,
O vilnįs ją supo, nešiojo.

• •
Tu galvą pridėjai

prie mano krutinės, 
lr bailiai prie manęs glaudeisi. 
Mes plaukėm ton pusėn, 

kur saulė tekėjo,
Tu jausdama rytą džiaugeis!.

Išvydęs aš tavo
akelių skaistybę, 

Tau m irk toliau, norint
nulindęs.

“Ar tik tai ne sapnas?” 
tariau aš mylėdams.

“Tai sapnas” tariau aš 
pabudęs.

Kalėjime vėl. Man
tik šypsos brėkšta, 

Viršuj, per štangųoįą langutį, 
f tamsią landynę

sužiuro aušra 
lai pranašas skaisčios saulutės.

Santakiškis.

Šarūnas.

Trįs Tikslai.
(Pabaiga)

Žmogus tada skubiai paėmė 
briedį už dailiųjų ragų ir už
movęs juos sau ant galvos ėmė 
vilkti ten, kur jo laukė ugnelė 
ir pačiutė su vaikeliais. Silpni 
merles spinduliai jau ir jo šir 
dyj spindėjo, nes jau jis nebe
buvo svetnaudžiu, rr gerbė kitus 
pilvus. Jam pranykus, sustoję 
dainiai vėl suūžė, gėlelės sulin
gavo ir kvietė biteles, o veja lis 
rūsčiai pranašavo, kad šis gy-! 
venas užkariaus ir pa vergs vis
ką, ir vėją, ir didžiuosius žvė
ris, ir augštus, traškančius me
džius. Medžio viršūnės tik lin
gavo galvas ir nenorėjo tikėti.

Tame laike žmogus turėjo 
vienatinį tikslą — gyventi. Gy
venti — ar ūžia audra, ar badas 
savo sudžiuvusčomis, stipriomis 
rankomis spaudžia, ar giltinė 
pavidale tūkstančių girinių žvė
rių grūmoja pragaištim; nežiū
rint nieko — tik gyventi. Ir 
žmogus gyveno. Jam motina- 
gamta suteikė aštriausi ginklą, 
kaipo paskutiniam ir per tai 
mieliausiam vaikeliui protą. 
Ji tarė savo vaikui: — Laikyk ir 
galąsk šitą ginklą, nes be jo tu 
žūsi, kaip žuvo žvėrįs daug di
desni už tave ir kuriuos aš turė
jau savo rankomis išnaikinti. 
Tai yra paskutinė dovana mano 
paskutiniam vaikeliui. Užlai
kyk ją garbėj ir neužmiršk savo 
motinos. Dabar eik ir stumkis 
plačia j a, sriaunaja gyvenimo 
upe ten augštyn, ir pirmyn, 
kur šviečia Nežinoma Saulė.”

Ir žmogus išėjo iš po motinos 
priglobsčio. Jis buvo kaip A- 
domas iš rojaus išvarytas, ir 
pradėjo savo sunkią kovą. Jis 
ją ir dabar tebeveda ir savo 
ginklu net motiną-gamtą pasis
tatė sau už tarną nekuriuose at
vejuose. Ir s tumias ir plaukia 
jis gyvenimo upe į Nežinomą.

Daug amžių užgimė ir praži
lo nuo to laiko, kaip žmogus 
protu ir akmeniu medžiojo brie
dį. Pilvas ąkstino — protas 
dirbo. Ir žmogus dabar jau daug 
gamtos jiegų turėjo savo tarny
stėj. Gyveno jis jau riebe uo
lose ar medžiuose, bet tai akį į 
verianliuose paldduose arba tik 
ką apdengtose bakūžėse, ku

rios visgi buvo pažanga. Vie
toj žvėries kailių, dėvėjo drapa
nas nuo puikiausių šilkų lyg pa
prasčiausių pakulų. Akmuo ne
betarnavo jam ginklu, bet gele
žis ir stamantrus plicnas-jį vei
kiai gynė nuo visokių priešų. 
Ir priešų skaičius dikčiai suma
žėjo — nes kiti melai — kiti la
pai. Žmogus žmogui priešu 
tapo. Per paslaptingas ir neuž
čiuopiamas priežastis žmogus 
surado Nežinomą Tvėrėją, pa
juto savyje nemirštančią sielą. 
Del liaupsės Tvėrėjo jis pasta
tė daugybę gražiausių dievna- 
mių, kuriuose jį-garbino. Pil
vas jau labai žemai gludėjo^šia- 
me laike — galima sakyti, ti- 
ką gyvavo. Žmogus j ieškojo 
kelio į Laimę-Dangų. Ir jis li
kėjo, kuo veiksliau marino pilvą 
ant šio netikro pasaulio, tuo tik
riau jam bus užtikrintas buvo
jimas amžinoj Laimės karalys
tėj.

Vienoj šalyj (nes žmones gy
veno jau draugijomis) prie vin
giuojančio, plataus vieškelio 
stovėjo baltas vienuolynas. Jis 
iš toli švytravo, savo balzganais 
mūrais, nes tūnojo ant gana 
augšto kalno. Ir skardas apie 
jį skliduro toli — plačiai. Daug 
žmonių, nuvargintų svieto kan
čiomis netekusių savo mylimų
jų asmenų, ar taip sunkių ne
laimių prispausti ėjo pas bro
lius vienuolius — ir nė vienas 
neišėjo be paguodos žodelio, be 
piniginės pagelbos. Tas vienuo
lynas, tai buvo lyg koks patie
kus šaltinis, kuriame visi ne
laimingi savo vargus nuplau
davo ir juos palikę, eidavo ra
mia širdžia toliau. Dėlto ir gar
singas buvo jisai, kaip garsin
gas yra kiekvienas geras darbas. 
Ir toli-plačiai varguoliai apie jį 
žinojo ir ėjo tenai būriais gauti 
nuramnima. £

Sunkus dienos darbai del 
vienuolių pasibaigė. Grįžo jie 
nuo dirbamų laukų, nuo sun
kiai sergančių ligonių į kliošto- 
rių ant nakties, kaip paukščiai 
savo lizduose, idant ant ryto
jaus vėl dirbti del To, Kuris 
juos laikė Savo rankose. Po 
prastos vakarienės ir jausmingų 
vakarinių maldų, broliai išsis
kirstė į savo atskirus kamba
rius. Ir nors buvo nuvargę, bet 
negulė pailsinti nualintą kūną; 
ne — nes daug-daug langelių 
leido silpną šviesą į tykią, tam
sią naktį. Ir .ilgai spingsojo tie 
žiburėliai; kiti net iki brėkštan
čiai aušrai. Taip žmogus laikė 
pilvą pagarboj,

štai dirstelėkime vienan kam- 
bariukan, kur ilgiausia švietė 
žibu ris. Kambariukas nedide
lis, akmeninis, be rakandų, jei
gu neskaįtyt menką staliuką, 
suolelį ir kulį, matomai nevar
tojamų šiaudų ant asloš“. Ant 
staliuko stovėjo dvi žvakės,' ku
rios skleidė jaukią, neramią 
šviesą po tamsius kampus. Be
gi jos siuntė ir siuntė begalinį 
vaisRą spindulių ant tamsaus 
priešo; bet šią vis jį supliekda
vo ir sūdriai eidavo artyn. Ta
da žvakės vėl sukildavo plačiai 
ir nustumdavo priešą toli-toli. 
šis ir vėl artindavus pergalėto
ju. Ir taip stumdėsi jauki švie
sa, su niaurąja tamsa. O tuo 
tarpu kambariukas išrodė lyg 
buvo pilnas vėlių ir baisiausių 
pavydalų iš'Neregėto Pasaulio.

Bet vienuolys nieko neatbojo 
ant kovos šviesos su tafiisa, ir 
ant gyvūnų iš kito pasaulio. 
Jis skaitė atskleistą šventraštį, 
ir tik tėnais vien jo blizgančios 
akis, laikė savo atydą. Niekas 
kitas jo nepritraukė. Net žva
kių pasiilginęs knatas, kurs rei
kalavo mirkčiodamas nukirpi- 
mo, nepritraukė jo įbestų akių. 
Jo mintįs, jo siela — viskas to
nais buvo paskendę ir apie pil
vą, apie kimų nieko jis nejau
tė.

jų, rodosi, nei nepastebėjome, 
nors jos buvo nuobodžios ir ne
malonios. Daug sykių teko rai-

t*. -i

bet čia ant šios žemės. Nes gy- 
yra 

Ir
kuo, ši pasauli esant sapnu, ne-)venimas nėra sapnas — jis 
tikrenybe — lai kam reikia le- 
pin t r pilvą, kam reikia žemiš
kais dalykais užsiiminėti? Juk 
tuo .neatrastom kelio į aną am-

aštri, perverianti tikrenybė.
ins prie skobnio ir ne sykį tri- 
nėfme rankas, kaip žvejai žiemos 
laįke, sakėme, kaip žiauri žie-

sau

amžinos
neš nuėjo toli labai toli..

Jau saulutė pardėjo skaisčiau
vienuolys pakirdo iš Š

ponas žmogaus - - sukilo ir nori

čia u savo gyvenimo tikslą. Ne 
pilvui tarnauti, ir ne gyvybę slo
pini! buvo mano tikslas, bet gy-

Rodos, kad ne

pančioli. Bet žmogaus
vyzdamas skaisčios saulutei 
spindulius. Kiekvienas dalyke

akmeninių 
kova. Re-

gis visos kimo dalelės sukilo 
prieš sielą ir norėjo sugražinti

šutais dilginama oda, 
kals marinamos cėl nuo

viskas sukruto kovon. O

na gi 
niam pado vanojo, 

iais siela, ii
norėjo ją pamasinti augštybe ir 
kuine žemiškų " dalykų. Bet

Savo Tėvo ir su Juonį i kalbėjo
si, lyg rytinio skambinimo var
pų.

T uos laikus, kuomet žmogus 
siekė į amžiną, laimės karalys-

Dabar nėr tokių žmonių, nes 
kitoki tikslai varo žmoniją.

yra tikras, kaip tikras yra pat
sai jo savęs žinojimas. *Ne me
las, — ne sapnai šitas musų gy-

ralystės čionai, o ne po straub- 
lęta Visata.

Bet tolimoj Tibeto žemėj, ku
rioj gyvena geltonveidžiai da ir

rie tiki, kad šis gyvenimas esąs 
sapnas. Jie įieško kelio kitur

ną žiauriau negu viduramžių 
tyros širdies • vienuoliai. Ten

kimu matuodamas kelią apie 
šventą kalną. Ten žmogus už
simūrija nuo pasaulio siaura
me kape ir gyvena sielos gyve
niniu, lyg kūnas subira į ato
mus. Tai da yr žmonių, kurie 
jieško kelio augštyn ir dabar. 
Nedaug žilų amžių užbaigė sa
vo gyvenimo ratą, palyginus lai
ką nuo ano odoms dengto žmo-

Labai nedaug šimtmečių nus- 
krydo tolyn — į praeitį. Bet ką

čiausiais traukiniais iš vieno 
krašto žemės kitan ir gali apsu
kt aplink skritulį į 40 dienų.

garas, elektra varo jam įvai
riausias mašinas; jis žino kaip 
gimsta ir žūna pasauliai; jis ži
no kaip kovoti su smulkiausio
mis bakterijomis; jis žino ir da
ro — bet jis nežino, kad visi 
yra lygus ir turi tiesą gyventi 
ant šios žemes. Jis nežino, kad

po patsai save.
Baisi kova drebina pasaulį. 

Lyg motina-gamta skaudžiai 
plaka savo mieliausį vaikelį už 
padarytą klastą. Ji plakdama, 
lyg ųtariuoja: Vaikeli, du nukly- 
dai nuo mano prisakymų, tu 
dergei savo motiną: Tai štai 
tau, ir da vėl štai tau. Ir žmo
nija raivosi savo kraujuose ir 
kenčia badų, vargus ir baimę.

Bet pro savo ašaras žmogus 
mato padarytų klastų blogumą.

ga liūgas Visa 
mano tikslas. ri s,

gašlume ir ištižime paskendę nė 
negali naują šviesą pro žmoni
jos a sąrąs-tekančią matyti. Kili 
tamsiuose ruknose triūsdami,

birkštelę, gyvybę nieko ne
mato: ne praeitų klaidų, nė bu
siančios laimės. Jie suspausti

ir sunkiai putodami neturi lai
ko mąstyti apie gyvenimo tiks-

venimo tikslų, nors savo dar

no prietarų ir tamsos mitrus.
Bet yra žmonių, kuriems tvink-

liai — ir tie žmonės dauginas, 
kaip rudenį krintanti lapai. Jie 
muša pančius nuo vergų, jie 
skaudžiai 
kus nuo 
juosna

va ro

pakliuvo: jie daro ir 
bet nevienybėj. Dą

kius pat jausmus ir tą patį gink
lą protą, ir kad tik tikrais, kar
štais žodžiu in' gal ima atrasti ko 
lią į kito širdį. Bet visgi kada 
nors jie tai supras.

August Strindberg.

Saugok savo akis
Yra žmonįy, kurie taip gerai 

išauklėti, kad gali tylėti, gali 
slėpti savo mintis, gali išreikšti 
tokias mintis, kurių pas juos ne

gyvenimus. Bet .vieno dalyko 
neduoda auklėjimas: akių. 
Kuomet -pokyly] kas nors rėš 
tostą, kuriame ryškiai perstatys 
namų šeimyninko visas silpną
sias puses, —- saugok akis! žiū
rėk, kad tavo žvilgsny} niekas 
nepastebėtų pasitenkinimo, nes 
tokis žvilgsnis sutvers tau prie
šą visam amžiui.

Wil CmiYV JuJL JUUllCIJl}

kaip vejas pakelia jaunos mergi-

sę, —«J<as nors gali pastebėti tai 
ir pamanyti dievai žino ką.

Jeigu tu klausais muzikos, tai 
nežiūrėk į savo kaimyną. Tatai

manyti, jogei tavo žvilgsniuo
se slepiasi kritika arba ironija.

Jeigu tau prisieis kuomet

publikų. 
sukelia

žiūrėk į vyną, o ne į 
Nepastovus žvilgsniai 
neužsitikėjimą, tuo tarpu vyne

Kuomet aš maišaus tarp žmo
nių, aš visuomet atidžiai klau
saus jų kalbų. Tečiaus, jei kas 
nors bando įlįsti j mano sielą, aš 
parodhu savo nepasitenkinimą 
ir indiferentiškumą. Gatvei aš 
neatiduoda savo akių, 'l iesa, 
sako: jis į nieką nežiūri. Aš at
sakau: o, ne, tik ne į kiekvieną.

Saugok savo akis!
‘ Vertė

Trustai

K. A,

Be 
gė jau

tikslas, ir ne gyvybę marinti yra laiku ir i^sas 
jo tikslas. Jis mato savo pakly- eis į trusto

iitų Irusių, dabar įsistel- 
vėliavų trustas. Greitu 
^Isas patriotizmas par-

jautis, net neužilgo ir vasaros 
dienelių susilauksime.” Čia į- 
Vairių paukštelių balsai tik

Vambzdžiai ir tie sukilo,

medžių “pumpurai” tai p ir plyš

atbalsiai taip ir

Vė-

gyvybės veidus. Taip malonu,

giliausiose mintyse, ir, rodos, 
kad kasžin kaip nulindęs būtu
mei, bet siela vistiek juokiasi.

Ir kas-gi nesidžiaugia ir ne 
su šventais ilgėjimais laukia va
saros? ATsų veidai šypsosi, net 
ir baisus kanuolių baubimas su 
žmonių šauksmais lieka nebe- 
girdžiamas. Taip visi... visi... 
išskirus mažą būrelį mokslei
vių. Vien tiktai jų gamtos gra

sužavėti. . Jie nesi- /
pasirėmę ant baltų

paskendię į giliausius vandeny
nus. Kiekvieno lapelio sprogi
mas užgauna musų sielos o- 
piausias stygas ir širdis vis tan-

Taip, mums labai skaudu. 
Instojame į mokyklą su šypsan
čiu veidu, pilni spėkų, akįs taip 
ir skraidė Įtampas nuo kampo. 
Pilni buvome vilties ir idealų... 
Nutarėme per ištisą žiemą mo
kintis, gal ir daugiau, bet neku
ria išbuvome net ir dvejus, ar ir 
daugiau, metus,
mokslo, kaip girios 
vęs šviežienos ant 
Kalėme per dienas 
Apleidome fizišką
miršome, kad erikia pakvėpuoti 
tyru oru, noi*s retkarčiais atsi

Stojame prie 
liūtas ga- 

va kariones, 
ir naktis.

atkreipėme atydos. Tik dabar, 
kuomet pavasario melancholiš
ka išvaizda įsiveržė į musų nu- 
liudusias sielas; kuomet paukš
teliai giesmininkai savo aniuo- 
liškais balsais pertraukė musų 
begalinės mokslo mintis, pakė
lėme nusvirusią, suvargintą 
galvą ir pasižiūrėjome į veidro
dį, kuris taip nustebino mus,

trumpą laiką pamėlynavo ir aid 
kaktos iaū aiškiai atspindi se
natvės ir netvirtumo vaizdai 
Nors pavasario dieneles, begda

vasaros, bet musų nekuriu mok-

Dar sy

vėjinius, ir pasinėrėme 
galimose, bet šios m

dalykus tik

rė. Nuskrydo musų mintįs į
praslinkusias mokyklos dienas;

išmo-
asakė:■> mums

“Labai mažai
mažai... Nenoromis iš išblyšku 
šių lupų išsiveržė širdį draskau 
tis atbalsi
patįs savęs: Ar dar ilgai busime

J ii s esate pasekmingas 
jeigu Jusrukot Helmar

Drauge, jeigu jus pamėginsite sy
kį, jus visuomet jų norėsite.

Naudokitės pasaulio geriausiais ei 
garėtais — tyro turkiško tabako, su 
dėto į daiktą teisingai.

Jeigu jys nerūkote Helmar, jums 
pasekmė nepasiekiama — ncatįdėlio
kite.

A.rt o.

.2

Quality Superb

mokykloje? Visai nebeilgai, 
nes su šiomis meiliomis pava
sario dienelėmis sykiu pasi
baigs ir mokslo bertainis. O 
juk nutarėme su šiuo bertainiu 
apleisti mokyklą. Nutarėme... 
Juokai... Ar-gi musų buvo va-

špats” ant “viešpačių”, kuris 
šiame šimtmetyje suka visą

mus sulaužyti musų siekius, už

nų. i aip isganyt 
veja mus laukan, 
norime... O, jis

as “Doleris”
Bet mes ne

Duokite ap- 
?kas negir- 
ienu ir jau C v
>asanli. Bet

ką* rasime, nežinome...

įpie ateinančią

“vasara”, glostė sielas. Bet 
musų, kurie su šiuo bertainiu

kaip griaustinio trenkta, kuo 
met sužinojome, kad pavasario 
dienos jau baigiasi ir artinasi 
vasarą. Dėlto, kad mes jstoda-

manėme labai 
ir nors bent

nors sum-

vietes” neragaus musų prakaito. 
Bet dabar matome, kad musų
mokslas dar negali p
nuo mašinos rato; dm 
gyvenimui
Praleidome gera skaičių jaunų 
dienelių mokyklos sienose; nc-

malėme linksmos valandos, n<

užkaltus centus išmokėjome ik 
vienam, ir vėl kaipo kūdikiai

Aimanuojamc visi. Aš žinau, 
draugai, kur mes eisime ir ką 
darysime. Bukime drąsus, dar 
mašinos ratas tebesisuka, kurį 
palikome. Jis Šaukia mus prie 
darbo. Jis dar buvo zpalikęs 
mumyse kibirkštėlę spėkų ir 
dvasios, bet dabar vėl eisime pa
sveikinti jį. Dirbtuvės' sienos 

i yra malonios ir meilios del 
musų pakol tarnauja musų 
“muskulai.” Jos priglaus mus

naktis, žuvelės

pakramtuose

ištisa vasarą ir mes tuomet bu
sime pririšti prie sunkaus dar 
bo; paliausime svajoje apie

šiandiena tiek daug laiko paau-

Kokiais bu-

krių. kad kaip nors dar sugrį
žus i mokykla. Kad dar nors

los sienas su dideliais langais. 
Kad dar turėčiau progos vartyti 
pasaulio puslapius ir atvirai žiu-

/
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rėti į gamte {stebuklus su vi- se žmonės įsitaisydavo sau Bū
gomis jos yp bėmis.”

Mums labai gaila apleisti mo
kyklą ir skirtis su mokslu, — o 
gal aut viSįidos; gaila palikti 
jus mieli draugai, su kuriais sy-

Kuomet vanduo nusenka, 
žmonės išbarsto grūdus po tą

ra n u gariu arba avių

geri ir blogi žmogaus darbai; 
jeigu geri nusverdavo, vėlė ei
davo pas Osyrį, jeigu blogas nu
sverdavo — volė tapdavo sunai
kinta. Mat apie pragarą jie ne
manė. (Pragaras tik vėliaus ta-

w 4*

su kuriais vedėme ilgas ir link
smas diskusijas, rišome įvairius 
klausimus, davėme patarimus 
vienas kiliftn. Bet dabar jau 
musų mokslo dienos nebeilgai, 
nes ramus pavasarėlis taip

taip pasėti javai išdygsta. Ke
lioms savaitėms praslinkus visa

Žemesnė klonio dalis, prie 
Meditcrianiškų jūrių, lietaus tu
ri visados užtektinai; augšt&s-

architektūra ir

kįla augštai į berybių padan
ges ir tenai tveria tai juodas tai 
mėlynus debesis... Ateina vasa
ra, kaip gulbė, nešdama po sa
vo baltais sparnais: vieniems 
linksmybių šaltinius, kitiems V c,
turto krūvas, bet del mus mok
sleivių, kurie apleidžiame mo
kyklą, karčios tulžies taurę, ku
ria priversti busime išgerti. Su-

Jus esate laimingi, kad skaudi ir 
žiauri gyvenimo banga, neįsten-

nebūna nei lašo lietaus.
Lietus kartais būna toks di

delis, kad’ nuneša daug iš purvo 
padirbtų namelių.

Graikų istorikas Herodotus, 
kuris keliavo po Egiptą 450 m. 
prieš Kristų rašė, radęs pas kimi 
gus užrašų apie buvusius Egip
to valdonus, (31 dinastija), ku
rie valdė Egiptą nuo 5,000 me
tų prieš Kristų lig 332, tai yra 
lig Aleksandro didžiojo laikų. 
(Myer’s Gen. His.).

Pirmas valdonas buvo Menes.

ant žemo laipsnio, kad ir vėles
niuose amžiuose. Apart tąsymo* 
akmenų jie nieko nežinojo.

Tyras, be debesių, dangus, ir 
išsiliejimas kasmet tuo pačiu

Atidarimas 
naujoj vietoj 
Laikrodžių 
Krautuvės
Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigiaus, kaip 
tik galima, tai yra už tiek, už kiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
toje užganėdinus kiekvieną, kuris til< 
ateis pirkti. Taigi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar ki
tokių daigtų, malonėkite atsilankyti 
pas mane, ir jus persitikrinsite, kad 
nei viename auksiniu daiktų štore 
negalit gauti pigiaus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

Socializmas

Bonse

su prisiartinančiamis vasaros 
dienomis. Jus pasiliekate dar

ant toliaus pasilieka maitintis 
mokslo ir anšvietos maistu.

ginus kaip 45 metus. Vėliaus 
turėdavo pavesti sūnui, broliui 
arba kitam, kam priklausė.

Milžiniškas darbas egiptiečių, 
tai budavojimas pirapiidų. Di
džiausia piramida užėmė 13 ak-

dėti po seno ąžuolo šakomis, 
kurio lanu šlamėjimas ir mar- Viduje laidojo valdonus (t. y.

Senovės Egiptas.

pasidalinę į tris klesas: kunigai, 
kareiviai ir paprastieji darbo 
žmonės. Pastarieji susidėjo iš 
bandai ganytojų (piemenų),

)iu ir

suakmenėjusių zmo-

milionus

Mums v ra žinoma

ti (užrašytiX savo gyvenimą, 
apie 5000 metų prieš Kristų.

Pirmosios civilicijos žymės

daugelio dievų). Vyriausis die
vas buvo Osyris, taipgi, jo mo
teris, sesuo ir sunirs Tlorns. Jie 

-■ v •->

buvo garbinami visame Egipte^' 
Set buvo laikomas 
dievu (šėtonu). Vis- 
gera, gražu buvo pri-

Dievas 
bloguoju

Garsus graikų istorikas He- 
dotus rašė, jog 12,000 metų

j a li

ma, su juo nesutinka.
Rodos, dauguma (o

čius, kurie turėjo reikalingą 
margumą.

Apie užgrabinį gyvenimą jie 
mane, kad vėlės likimas pri- 

užlaikvmo.klauso nuo lavono

vėliaus kaip 5,000 metų prieš
Mirusiųjų lavomis sutepdavo

nuošė

tinkantis ir žemė

giau užlaikius nuo sunykimo.
Į grabą pridėdavo brangių 

daiktu, kad numirėlis kitame

įkraudavo valgių ir gėrimų.
Kiekvienas numirėlis — tur-

apsemia

o

Pabaigoje lapkričio vanduo 
nusenka, palikdamas žemę už
klota stora žieve derlingų užim

meninių kalnų (uolų), kuriuo-

čių manymą, turėdavo stoti

duoti atskaitą savo gyvenimo

šia u; aš neužrustinau savo tėvų; 
aš pavalgydinau alkaną ir ap
rengiau nuogą.” (Nekurie isto-

Po išpažinties buvo sveriami

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda-J. Ilgaudo.

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

-Kaina 15c.‘
ii

1840 So. Halsted St Chicago, Ill.

do, kad kas ketvirti metai
✓

priauga viena diena.
Graikų mokslinčiai rašė, jog

čių. (lydymas pas egiptiečius 
buvo daugiausia magiškas. 
Kiekvienas ligonis, pagal jų su
pratimą, buvo apsėstas piktos 
dvasios, kuria išvyti galima su 
magika. Vėliaus jie buvo pra-

koriški granai (grains) ir dra
mai išrasti taipgi egiptiečiu.

Burdingonas.

Pasilinksminimo 
Vakarai.

rengia pasilinksminimo vakarė
lius. Žinoma, tai nėra peiktina, 
lik papeikimo užsistarnauja tas 
apsireiškimas, kad didžiuma 
jaunimo apart pasilinksminimų 
nieko daugiau ir nemato. Tuo 
tarpu musų dienų gyvenimas 
yra perdaug painus, kad butų 
galima pasitenkinti vien tik pa
silinksminimais.

pinties ir rimtais dalykais, — 
tais dalykais, kurie neša palai-

Darbininkų klesa kenčia dvie
jų rųšių smūgius. Iš vienos pu-

Aiškus d’alykas, nuo vieno 
šuns vargais negalais galima

du, tuosyk labai mažai vilties iš
likti neapdraskytam.

Darbininkų klesa jaučia tų 
smūgių skaudumą,diet neatkrei-

sa ugo j im ui nuo jų.

nur, tai kitur darbininkai ban
dė pasipriešinti, bet tie bandy
mai taip ir pasiliko bandymais.

Juk priverstino kareiviavimo 
Dilius jau priimtas. Kam ki
tam, jei ne darbininkams pri- 
seis labiausia nukentėti nuo jo.

pitalizmo vergais.

liniukai turi pasisekimą? Pri
sižiūrėjus kiek arčiau, mes pa
matysime, kad jie dirba sutar
tinai, kad1 už savo reikalus jie 
stoja, lyg vienas žmogus.

Tuo tarpu pas darbininkus 
nėra to. Jie iškrikusiai dirba. 
Vieni visai atsiduoda ant “Die
vo valios”, kiti mano, jogei prieš 
vėją negalimą pusti, o treti, 
nors ir supranta, kaip ' apginti 
savo reikalus, bet sėdi rankas 
sunėrę. - ‘

Akyvcizdoj viso to, jaunimas 
ir privalėtų uoliau veikti. Mes 
matome, kad socializmas nesi- 
pletoja užtektinai sparčiai. Į 
valdžios urėdus pa tenka prie
šingi darbininkų reikalams 
žmonės. Kodėl taip yrai Atsa
kymas gali būti tik vienas: dar
bininkų klesa nėra ganėtinai su
sipratusi. Ir* kaip ilgai darbi
ninkai snaus; taip ilgai kapita
listai išnaudosjuos.

Tatai privalo turėti oinenyj 
jaunimas. Reikia inteinpti vi
sas pastangas, kad iškovojus 
šviesesnę ateitį. Bet juk pepa- 
silinksmininiais galima to ?at
siekti. Čia reikalingas ir rim
tas pasidarbavimas. Užtai “bu
siness before pleasure”...

žvaigždutė. Į

. Taipgi, jci$u kam 
reikia akinių del 
skaudamų akių, tai 
ateikite pas mane, 

o aš jums pririnksiu akiniuš kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietlį ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtumėt,. 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus aš gyvenau: 2?56 W. 22 si., 
dabar-gi persikėliau į liaują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Iloyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie
ną užprašau atsilankyti į naują vie-

Miller
2128 W. 22 Str., Chicago, Ill.
■ 1 1 ■' ------——— --------- ' 4

Ponas Randą 
Mokėtojau
Čia tamstai tikra proga pelnyt $1000, 
nepraleisk jos: 2 pagyvenimų naujas 
mūrinis namas, geriausioje lietuvių 
apgyventoj vietoj, bus parduotas tik 
už pusę kainos; $300 ar daugiau reik 
įmokei arba priimsime jųsų lotą už 
pirmą įmokėsimą, likusius namo ran
da išmokės. Del platesnių žinių atei
kite arba rašykite mums. Mes savi
ninkai to namo (FRANCJCEWICZ) 

CHANDLER, HILDRETH and Co.
56 W. Washington St., Chicago, Ill.

Vyriškų Drapany Bargenai
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 $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu ’pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

1415 S. Halsted St., Chicago, HI.

. REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, leTigvi išmo-

\ z x

kejimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

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

Telephone Yards 5032

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

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

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieraš.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central, 4411

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

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

Rankos priklausančios prie Ghl** 
cagos Clearing House.yra po 
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo-. Vir
si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
Žiuriamainos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsals* 
gos vertė gali but knygose parodyta... 
Abejotina tvarka arba atsargumas^/ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House 
lai yra ženklas jo-abejotino stoyio.

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

The Chicago Clearing House prie* 
žiūros užmanymas tapo įvestas pirux 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesuba»- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti* 

The American State Bank prikiš®- 
so prie Chicagos Clearing House, y*- 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias pilnee 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieit®* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjame ir 
kas metą išduoda penkias pi nas 
skaitąs Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankete m© 
išmokami ant kiekvieno pareikši®-. 
vimo.

Čia galima gauti pirmus .Auksei 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage®. 
Bon d us po $J Q0.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausis HsH 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ip IxmkW* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,000®*

Į alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
j tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.
I Bet kad sveikai apie socializmų, tų didžiausį vi- 
į suomenės klausimų, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- 
! kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.
. Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci- 
I alizmų yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
į MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet
■ parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
Į gyvai, kad kiekvienam, pradėjus jų skaityti, sunku 
i ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.
> r. *

l - Patariame todėl kiekvienam tų knygų įsigyti. 
E Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
. raidėmis, kas labai palengvina skaitymų; beto, kny- 
Į ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė- 
j liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių
• dailinįnkas p. Jonas Šileika.
: Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau-
; dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- 
i duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- 
į binkites išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus;
■ apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.
• Pinigus siųskite adresu:

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Ke t ve r gaiš Br 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE 8

1840 S. Halsted St., .
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Chicago, III

f) ARBAS
Knyga .parašyta garsaus francuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas' pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kui’ paskui" vigi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

1840 So. Halsted St., . Chicago, 111.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individual iškurnąs, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigiintis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:
/ -■ 't

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos! kaina tik 50c

1840 S. Halsted St.

Reikalaukite:

“NAUJIENOS”
Chicago, Illinois

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.0(h 

Moters ar merginos ,ar vedę ar 
pavienios ,senos ar jaunos. . 
Mes skoliname del Stoękyardų. 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankroyos įrengimų, < 
-arklių, vežimų, apdraudos pall- f' 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes J ‘ 
nepaisome ką jus turite arba ką r 
jus uždedate, mes no>m darodyt f 
jums kad musų mokestis mažiau- į. 
šia mieste. Tas yra delko jus tu- 
rite veikti su mumis. Mes kvie- , 
Čiame 'jus pasiteirauti musų už- « 
manymu, patirti ,kad mes patvir- • 
t i name musų pranešimus. ;

LOCAL LOAM 
COMPANY

W • 
4647 So. Halsted Street,

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas

rakandų - 

suteikiame paskolą

j 2 va-

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Li ė os

Elektrišku Diagnoze ir Gydyr
SpecialiŠka medicina n 

užnuodijimo kraujo

Vandenuota Med o m

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

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Licluviškai-Angliškas

f j ir

f Angliškai-Lietuviškas 1

5 var-

kiek v imi ame

50c paprastu

Galima gauti “NAU
JI E N Ų ” A d m i n is t raci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, Ill.
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Utarninkas

CICERO, ILL

CHICAGOS ŽINIOS Ilgą laiką organizuojama Lie
tuvių Kooperacija šiame mies
telyj jau įsteigė valgomų daik
tų krautuvę. Vieta — 1437 Su

jų karei. ^ Viena tokių pastarų 
jų dienų varžymų auka, reiki; 
manyti, liks l^ųtamųjų paveik 
šių veikalėlis **|fhe spirit of 76’ 
(76 metų upas). To veikalėlk 
dvąsia yra priešinga Anglijai

TOWN OF LAKE.

Dr-gy A. Montvdo ir P.
Grigaičio prakalbos.

Gegužės 3 d. LSS. 234 kuopa 
buvo surengusi prakalbas pami
nėjimui Rusijos revoliucijos ir.

gramui padainavo daineles: “Aš 
už marių žiemavojau,” “Tekėjo 
saulelė” ir “Lietuva Tėvyne 

ne švento Gabrieliaus, 
Grigaliaus choras.

šiaurys.
bet šv.

DEBATAI.

Prakalbos atsibuvo Columbia, 
svetainėj, ant Town of Lake.

Pirmiaua’a kalbėjo d. A. Mont-

šventę. Kalbėtojas aiškino ge
gužinės šventės prasmę ar kodėl 
mes, darbininkai turime ją ži-

Baigdamas kalbėti d. Montvi- 
das nuoširdžiai kvietė visus dar
bininkus organizuoties etc.

Buvo renkamos aukos Rusi
jos revoliucijai, surinkta $13.25. 
Parduota keleths egzempliorių 
Naujosios Gadynės ir Moterų 
Balso.”

Aukų Rusijos revoliucijai su
rinkta $13.25.

Pėlnyčioje, geg. lt d., Rashin- 
skio svet. (730 W. 18th st.) 
įvyks Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimosi susirinki
mas. Svarbiausis punktas susi
rinkimo dienotvtlrkyje bus de
batai, temoje: Ar soeialistai pri
valo kovot prieš religijų, ar ne? 
Debatuos drg. S. Danta ir J. 
Šmotelis. Po debatų bus laisvos 
diskusijos.

Į susirinkimų kviečiama visi 
Propagandos Mokyklos nariai, 
o taip-pat ir tie draugai, kurie 
ateis įsirašyt į ja. Pradžia ly-

49 Ct. Kooperacijos šėrininkai 
perka tavoms pigesnėmis kai
nomis savo locnojc krautuvėje, 
negu privatiškose. Pelnas eina 
jiems patiems.

Negerai tik daro tie koopera
cijos nariai, kurie savo garbės 
vardu perka kaikuriuos maisto 
produktus kitiems, nesantiems 
bendrovės nariais, o gal da ir 
priešams. Toksai pasielgimas 
gali sukelti vaidus tarpe koope
racijos įsteigėjų (narių), o tatai 
pridarytų daug nemalonumo 
šiai įstaigai. Artojas.

auka, reikia 
paveik- 
t of 76” 

To veikalėlio 
Anglijai. 

Ir nors veikalėiyj paliečiama da
lykai, turėjusieji vietą 1876 me
tais, tai yra tuo laiku, kada ši 
šalis kovojo prieš Angliją, bet 
kadangi dabar Amerika yra An
glijos talkininkė, tai cenzūra 
nebenori leisti statyti šį veikalą. 
Rodos, kas blogo gali būti An
glijai ar Suv. Valstijom iš paro
dymo to, kad kadaise šios dvi 
šalįs vaidijos tarp savęs. Bet ne, 
neužsiminti apie vaidus,/ apie 
nesus įpratimus nė žodeliu? Te* 
gul plačioji visuomenė mano,

J. F. Vilis, sek

Pa račiukų. mezginio 
upas.

Turtingosios ponios ir panai-

Naujienų redaktorius, apie da

voliucijų jau seniau atsibuvusių

kareiviams. Tatai labai sveika 
ir pačiom mezgėjom (mat vis 
šiokis tokis darbelis), ir karei-

kaip ir visuomet, kalbėjo aiškia i 
nurodinėdamas tų visų revoliu-

rių perkama mezgimo mašinc-

mą darbininkams. Kalbėtojas 
nurodinėjo aiškiausioje formo-

Susekta pagarsėjusi 
banditų Šaika.

Devyni draugai paliko savo 
antrašus ir prisirašo į 234 kp. 
Labai puiku, kad ir town Įeik ie
čiai pradeda rimtai organizuo
ties. J. Aceris.

sekti ir areštuoti keletą bandi
tų, veikusiųjų bandoj, kuri api-

CICERO, ILL.

Šiais metais minėtoji kuopa 
žymiai padidėjo. Beveik kiek
vienų susirinkimų vis naujų dra-

ėjusiame kuopos susirinkime, 
laikytame gegužės 2 dieną, vėl 
3 nauji nariai įstojo.

Kalbamoji kuopa rengiasi su
ruošti didelį išvažiavimą atei
nančią vasarą į Jefferson miš
ką. Kuopa tikisi dar nemažai 
pasidarbuoti per vasarą litera
tūros platinime.

Malonu matyt, kad kuopa ge-

rių Chicagos kompanijų ir pri- 
vatiškų rezidencijų bent keletu 
diesėtkų tūkstančių.

Viena bandite moteriškė, tū
la Francis! dalyvavusi plėšikų 
saiko j, pasakoją, kad josios 
draugai darę plėšimus veik kas 
naktį. Anot jos, šaikos “įplati- 
kos”, tai yra plėšimų suma $1,- 
500 ar $2,000...kas savaitę. Šai
ka turėjusi savo ekspertus, 
specialistus prie įvairių -rųšių 
plėšimų. Labiausia nusimana
nčiu, kaip išsprogdinti saugią
sias šėpas, skaitėsi tūlas- Jordan. 
Joz. Moran buvo banditų vadas. 
Plėšimo laimikiu plėšikai dalin
davos prie stalo, laike vakarie-

ce riečia i! J. Aceris.

MELROSE PARK, ILL.

Kvotimai.

Pavogtuosius daiktus — auk
sinius ar sidabrinius — visokius 
žiedus, rankžiedžius, medalio
nus etc., plėšikai ištirpdydavo 
ant ugnies ir paskui parduoda
vo šmotais kaip auksų ir sidab
rą. Vieną tokį aukso šmotą pa
rduodant ir tapusi 
Francis.

Kalbamosios banditų

savaitę, miesto prezidentas C. J.

brecht buvo areštuoti ant dva
ran to teisėjo Kendell’s Court, 
Oak Park, III. Warantu išėmė 
Dominik Rago, Melrose Parko

gengės 
būdavo 

daromos ant gana didelių sumų. 
Kartais gengė susyk pelnydavo 
po keletą tūkstančių dolerių, 
kaip, pavyzdžiui, apiplėšus 
Bowman Dairy kompanijos ofi
są, kur susyk teko jai virš $57 
000. ’ ‘

Minėti valdininkai kaltinami 
kokiais tais prasižengimais su 
visuomenės pinigais.

Prezidentas F. J. Wolf liko 
paleistas po kaucija $6,000, o 
John Engelbrecht po kaucija 
84,000. -

Naujas pavojus.

nyčioje, gegužio 4 d., teisėjo 
kambariuose, Oak Park, III., bet 
neįvyko, liko atidėtos ant 
linu.

to-

CICERO, ILL.

Atitaisymas.

Tilpusioje “Naujienų” 98 nu- 
meryj korespondencijoje apie 
programą Dr-stės Lietuvos My
lėtojų apvaikščiojiino, atsibuvu
sio 22 d. bal., įsiskverbė klaida, 
kurių meldžiu gerb. “Naujienų” 
Redakcijos pavelyt man atitai
syti, būtent, kad baigiantiems pro-

Patriotinga 
bažnyčia. -

Englcwoodo .Christian Church 
parodė užvakar savo patriotiz
mų iškeldama vėliavų ant baž
nyčios. Bažnyčios nariai be to 
paskelbė, kad yra nutarta ap
siimti išdirbti 10 akerių žemės 
ir to darbo vaisius paaukauti 
Raudona m j am Kryžiui.

Turės apleisti 
džiabą.

Pranešama, kad dvylika ar
mijos oficierių, paskirtų kiek

pitonui Steevęr ir leut. Frink, 
kuriem buvo pavesta mokini
mas kariško mankštniimo Chi
cagos vidurinėse mokykloje 
(high schools), bus atšaukti ir 
paskirti į kitas vietas. Ghica- 
gos militaristai susirūpinę, kad 
dėlei atšaukimo minėtų oficie
rių, gali prisieiti sustabdyti

talkininkų visada buvo (ir bus) 
dangiškų santaika. Vadinasi, 
nieko blogo, nė žodelio papei
kiančio; mirs ir reikalinga' bu
tų nupeikti.

TT“--------

Chicagos ir apielinkes LSS. kp. 
domai. — Rusijos išeivių socia
listinių organizacijų konferen
cija šaukia nepaprastų susirin
kimų seredoje, 7v.v., 1371 Blue 
Island avė., .Chicago, Ill. Susi
rinkime turės but išrinkta nau
ja valdyba iš socialistų. Taigi 
kiekvienos • kuopos privalumas 
pasiųsti po du savo įgaliotiniu į 
minėtąjį susirinkimą. Ypač 
tos kuopos (Roselande ir Cice
ro), kurios į pereitų susirinki
mų neatsiuntė savo atstovų, ma
lonės išrinkti juos sčredos susi
rinkimui.

Tad, draugai, neatsilikite nuo 
šio svarbaus,.^ųrbo.

Turgaus Žinios SVIESTAS ATPIGO
L1 . .. L-rU Į

Valgomieji produktai.
f

CHICAGO, Geg. 7, 1917.
žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery .... N
Extra First ...:..........
First .................................

‘ Seconds .........................
Ladles ...........................

Oleomargarinas:—
Stalui ...........................
Kepimui .... ..................

Kiaušiniai:—
Extra ...........................
First ...............................
Paprastieji first..........

■ Maišyti...........................
: Check ...........................

Purvlnukai ...............
Suris:—

Twins ......................... ..
Daisies .......................

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

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

: Viščiukai ...................
Antjs................... .....
ŽUSJįS

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui)
Vištos ............
Antis ...........................
žąsis ...........................

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

Jautiena
Ribs, (svarui)
Loins
Rounds
Chucks

'Plates
I

Bulvės, bjišelis .
Saldžiosios, gurbas ..

Daržovės:—
Barščiai, statinė ......
Kopūstai, did. gurb. ..
Salierai, pintine ......
Agurkai, dėžė ...............
Salotos, gav., burbas ..
Cibuliai, pintinė ...........
Žal. pipirai, pintinė ..
Ridikėliai, statinė ....
špinatai, statinė ...........
Tomėtės, pintinė...........
Griežčiai, statinė..........
Morkos, statinė ...........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė...........3.00—6.50

’ Grapefruit, d. 46—96 št. 3.00—4.00
Apelsinai, dėžės ...
Citrinai, dėžė........ ..
Ananasai, gurbas ...
Žemuogės, dėžė 24 pt

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

........ 38 ¥i
. 37—38
. 36—37
32-35%

22—24
... .16—18

32—33
. 31
. 32

. 29
, 30

25 ¥4

...25 
30—34 
...25 
... 24

. . r 22
... 23%
... 23¥a 
18—19 
13—16

24—25 
23—23% 
18—20 
14—16

Vietinės karės 
žinios.

Mrs; Fred Dow pranašauja, 
.kacl Chieagbs inotęrš užiiriš ga- 
tvefcarių konduktorių vietas.

Chicagos universiteto studen
tės buvo apsiėmę padėti rekru
tuoti kareivius.

William, Faverscham sako, 
kad 9 jo broliavaikiai (iš 11) 
jau žuvę karėje.

110 jūreivių išvežta vakar na
ktį tarnybai laivyne^

Devyniolika tūkstančių dole
rių liko sumokėta už - laisnius 
varyti šiame miestelyj svaigin
ančių gėrimų biznį. Sumokėta 
utarninke, gegužio 1 dieną. Lai- 
sniai išimta metam laiko. Mel
rose Parke yra 19 karčiamų; 
kiekviena suiiiokėjo po $1,000. 
Graži suma>!•wReikiiv atminti, 
kad šitie pinigą! bus surinkti iš 
darbininkų, kurie sumokės juos 
svaiginančių gėrimų užlaikyto- 
jams.

Matracų dirbėjų 
streikas.

Apie 200 Mrashal Ventilated 
matracų kompanijos darbinin
kų išėjo streikam Kompanija 
pašalino iš darbo 8 darbininkus 

♦

už priklausymą unijom Dar
bininkai reikalauja sugrąžinti 
paleistuosius, o taipgi pakelti 
mokestį' 10 nuošimčių. Sus
treikavo rusai, lietuviai, lenkai, 
italionai, žydai, cechai etc.

“The Melrose Prak Mn’s As
sociation4” laikė reguliarišką su
sirinkimų utarninke, gegužio 1 
d., Tapo išrinktas generališkas 
komitetas surengimui 4th July 
Celebration —patriotingą ap- 
vaikščiojimą. Džingos dirba 
išsijuosę, o darbininkai miega 
letargišku miegu.

Kaikurie Melrose Parko biz
nieriai, karšti patriotai “The Bu
siness Men’s Association” suor
ganizavo taip vadinamų “The 
War Emergency Union”. Jie 
stengsis dirbti Raudonojo Kry
žiaus naudai. Darys kolektas, 
rinks vislią, kas tik reikalinga 
kareiviams ir siųs per valdžios 
rankas kareiviams pagelbą.

kur
nu-
nc-

No:l 
.21 ¥2 
.27% 
.17 
.15 
.13

.. 43¥2—14 ¥2

.... 14—)15¥2
... 16—16%
... 12—14

No.2^ ,No.3
.13
.15
.12 ¥2
.13
.11 ¥2

.26
.23
.16
.14.
.12 ¥2

2.50—2.90
2.00—2.75

4.00—5.00 
5.00—6.00
1.50— 2.00
1.50— 1.75
1.50— 2.00 
2.00—2.25 
5.00—5,50 
<3.00—5.00 
4.00—6.50 
3.00—3.50 
2.00—2.50

2.00—2.50
3,00—3.50
2.50—3.00
2.00—2.65

...........14.50
...........14,30
11.50—13.00
9.00—10,00

BANKES', 
COFFEE^.

19c OIJAMSl SANTOS KAVA. 
‘ViBur parduodama po 28c ii 
JM> dOC JWMMint I ir 1—1*1

SVIESTAS

resni*. neini n <fl 
kur jlu* k»-*Tv|j
Ui H*uU

BYŽLAI
ruftlw, 14« v« 7Jc

1*44 
18 M 
MII 
1117 
1811 
1811

W. Ohl»a«« A v. 
Blu* XbJ*»4 At. 
W. North At. 
B. HaM*4 Al 
B. B*d*Ud AL 
W. i*tb Bt

bidb
MilwaiuJifr* Av.

Ar.
Mllvrauk** At.

1178 
10K4 
1041 
1K11 VL Madbon BL 
1811 W. Madiwn Bt

SVIESTAS
37c

>)»» w.. »»•
POUT* BIlHi 

IBM Wentworth 
B4T7 B.
47 >• B.

ARBATA
Frllmnta*-

tuuu. ^ u.ąiir 

t»

»O*TB HM 
m W. IMrifcMrt 
TM W. North At» 
»«• L3n*oi» A.T, 
»44 J4»eol» A* 
14)1 N. OOaur*

118 N. La Sallf St., Room

k v i eči ami a p 1 a n ky- 
musų mokyklą bi

le laiko — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stall ės arba dydžio, 
iš bite madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL 

X F. Kaanicka, principalas. • 
416-4)7 Prieš City Hali.

MOK JNJA1 VISUR
Musy sislemw ir y pat iškas mo 

kinimas padarys jus Žinovu i tru
mpą laiką.

Ahs turime didžiausius ir ge- 
r iaus k ir pimo-di signing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet 
mokys) h's.

Elckfia varomos mašinos mu-

GriikbiiipJn h girlftiiRta inokyUbi mokina kirpi
mu b įleHigning, vyrą ir mo ioy drabužių.

PASEKMINGI

1 »mvmm skyrn1 Jus esate ui
Ii ir pamatyti

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių. . .
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

Suv. Valstijų armijos virši
ninkai susirūpinę klausimu, 
kaip apsaugoti mobilizuotuo- 
tuosius kareivius nuo alkoholio 
ir veneriškų ligų. Jų siūlomos į 
priežastįs yra sekamos: uždrau
sti tam tikroj juostoj, apjuo
siančio) kareivių stovyklas, lai
kyti saliunus. Nesą, tų viršini
nkų nuomone, alkoholiniai gė
rimai ir veneriškos ligos, tai du 
nepasisekimo draugu. Šitai tu
rėdami omenyje ir Chicagos ap
skričio kariuomenės reikalais 
besirupinantįs asmenįs reika
lauja taipgi apsaugojimui ka
reivių sveikatos augŠčiau nuro
dytos priemonės, būtent panai- 
ki iii Ino saliunų ir kitokių įstai
gų, kur pardaviniejama svaigi
nantis gėrimai, kvartaluose, e- 
sanČiuose netoli kareivių stovy- 
klų.

Kame dalykas?
Tokiu antgalviu “Naujienų” 

105 numeryj tilpo žinutė LMPS. 
29 kuopos organizatorės, 
apgailestaujama, kad 102 
meryj to pačio laikraščio 
buvo paminėta 29 kuopa.

O, tame ir bėda, kad žinių ra
šytojai rašo nežinodami tikro 
dalykų stovio. Bet iš kitos pu
sės, apgailėtina taipgi, kad, ma
tyt, nežinodama dųlykų stovio 
rašė ir LMPS. 29 kuopos organi
zatorė, nes sakė, jog pelnas nuo 
vakro priklausąs lygiai abiem 
rengusiom kuopom.- O čia kaij) 
tik priešingai : pelnas nuo to va
karo buvo skiriamas Rusijos 
revoliucijos rėmimui ir LSS. 
namui.

Ir tatai organizatore rturejo 
visgi žinoti.

Vakaro rengimo komitetas:
Jar. Stonis,
P. švelnys ir

♦ V. Prusis.

Karės cenzūra jau 
pradėjo savo darbą.

Jau ne sykį buvo pranešta, 
kad tai šen, tai ten pradedama 
varžyti ir persekioti žmonės, 
priešingus dabartinei S. Valsti-

Ludick, Melrose Parko kra
tomųjų paveikslų teatrėlio savi
ninkas paskyrė vakaro pelną 
tam tikslui. Tą vakarą bus. ir 
paveikslai rodomi “Prepared
ness”, “The birth of patrio
tism”.

Buvusis miesto maršalas Hen
ry Piene, liko pašalintas, nes ėjo 
po “citizeno” partija laike pas
kutinių rinkimų.’: Rinkimuose 
“caucus” paėmė viršų, tai ir 
maršalu pastatė savo šalininką. 
Dabar maršalu yra B. Smith.

K. žaibas.

Vasarių kviečių:—
Special Brand ....................... 14.60
Patents .................................... 14.25
Straights...................................  14.10
First Clears ........................... 13.00
Prastosios rųšies...........8.00—8.50

žiemkenčių kviečių— 
Patents........
Standard ..... 
First Clears . 
Second Clears

Ruginiai:— -
Baltieji ........................   11.10

j Tamsieji .................................... 10.10

Gyvuliu tnrgua.
CHICAGO, Geg. 7. Gyvulių atga

benta šiaip:
Galvijų ....................  20,000
Veršių ..............   1,500
Kiaulių 7.................................. 48,000
Avių .........................................  15,000
Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 
Kiek menkesnis .... 
Mituliai ....................... 11
Sotckers and Feeders .. 
Veršiai, parinktiniai .. 
Karvės, vidutiniškos .. 
Buliai .........................

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

Avis :—
Mitules .......................
Senės, geros..............
Avinai,' geri ...............
Erai...................._•••••

Gyvulių rinka kitur
. Gegužės 7, i sekamas vyriausias 
Anuuikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai: 
l— “
Kansas City 
Omaha ........ .
East St. Louis

2.25—13.50 
9.90—11.35 
1.00—12.40 

, 7.50—9.50 
8.00—10.75 
7.00—10.25 
8.00—10.00

15.60—15.80
15.50—15.70
15.00—15.60
11.50 13.00

13.00—15.25
12.00—13.60
12.50—14.00

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augšias 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tek Canal 5335

Labai indomus pa 
su 1866 metu, 
verte L. Juras

Lietuvių Legenda.
skaitymas iš užra- 
parasė P. Merimee, 

Išleista “Naujienų” B-vės
Kaina 15c.

George W. Mundelein, Cln 
cagos katalikų-aritvyskupis, už
vakar pasižadėjo įstoti į Raudo
nojo Kryžiaus organizaciją.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS I» PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina:
FanedelyJ, Ketverge Ir Subato] 

Paprastomis dienomis pirmas florai
10c, Balkonas 8c.

Sukatos vakarais h ncdellonais plr* 
mas floras 16d, Balkonas 10c.
BLALSTED ir 12-ra GATVB.

Sio.uX City .. 
South St. Paul 
Pittsburgh .. 
Buffalo ......

Kornai
Kviečiai
Rugiai 
Miežiai

Galvijų Kiaulių Avių 
14,000 13,000 <8.000 

. 5,000 
. 3,800 

1,500
.. 2,500 6,000
.. 3,300 9,000
. 1.300 6,500 
.. 2,500 10,000
A V A I
____ _____ 1.58

8,000 
14,000 
10,300 
6,000

6,500

4,100 
1,500 
1,000 

500

4,000 
5,(109

g I E N A S
Motiejukų, geriausias 30.00 31.00
Motiejukų No 1 ...
Motiejukų No 2 ...
Mot. No. 3 maišytas .
Dobilų, sulig rųšies .
Prcrėjų, sulig rųšies 141)0 •"'47.00
Packing .....

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

19.00 -20.00 
17.50—18.50 
16.00 17.00 
17.00 19.00

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

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

f

y SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Moralybės Išsivysimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patj mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
I)r. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., -Chicago, I1L
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Pranešimai
^ASARGA.—Draugijų pranešimus 
graibiame be užmokesties. Praneši- 
|Md betgi turi but priduodami iš va- Kd. laiškeliu arba telefonu. Pri- 

ti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
^“Naujienų” adm.)

Roseland, Ill. Pelnyčius, ge
gužės 18 (k, 1917 m., atsibus su
sirinkimas Draugijų Delegatų, 
jmlaikančių Aušros Knygynų —- 
BB900 Michigan avė., 7:30 vai. 
wik. Visi delegatai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug da
lukų aptarimui.

Rast. F. Bruškaitė.

West Side. LDLD. 45 kuo
ras mėnesinis susirinkimas 
įvyks ularninke, gegužės 8 d., 
Meldažio svet. (2242 — 23 PI.). 
Pradžia 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės, visi ma
lonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Bus priimami 
wm.ji nariai.

Organizatorius J. Klikunas

LMPS. 9-tos kuopos choro 
wepetieija ir svarbus choro mi
tingas Įvyks surėdo j, geguuzės 
9 d., 8 v.v./ant 30 gatvės žino
moje parkučio svetainėje. Vi
sos dainininkės malonėkite at
silankyti ir atsivesti mylinčias 
dainas savo drauges.

4 Kviečia Valdyba.

Vakarinės žvaigždes La vini
luos Kįiubo didelis teatrai ir ba
lius Įvyks suimtoje, gegužio 12 
d., A. Vasiliausko svet, 8132 Vi
nčienės Avė. Pradžia 7:30 v.v.; 
įžanga 25 ir 35 c.

Gerbiamieji ir gerbiamosios: 
atsilankykite, nes bus persta ly
ta juokingiausia komedija ’ Žy
das statinėje, dainuos J. Liet. A. 
T. Kl. choras. 'Taipgi bus kito
kių pamargintmų.

Visus kviečiu VžL. Kliubas.
Į^.1 ■ . - .. - N ■ ■ ............   " I ....... " ... —A

Krasos dėžutė.
Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms:

Stella Maculis 
T. Danta (3)
K. Ivonaitis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Frank Moška
J. Jaras
K. Waitkus 
Stanislovas Wilimavičia 
T. Strikol
James L. Kostka 
L GalvanauskaitŠ
J. Duoba 
Košt* Bi nikus 
loe Stroll
L. Klimaitė 
Jim Pel riš
A w gust y n Joskava
K. J. Korikus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius
M. Gribas 
Peter Vaičaitis 
Joe Burbulis. 
Steve Narkis

Felix Bunevich 
K. Bless
Miss J. Prulia 
M Stockus

(’has Dezbalis
A. Gustaitis
B. Kazlauskas 
J. Cekauskas 
J. DezbalisSKELBIMAI
šiose Naujienų skiltyse smulkieji, 

sulig jų rųšies tvarkomieji skelbi
mai yra pigiausia, greičiausia ir pa
sak mi ogiausia biznio ar darbo žmo- 
Bčms priemonė geidžiamajam tikslui 
atsiekti.

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

Naujienas kasdien skaito dešimtįs 
lukštą n ei 1T žmonių. Jie turi įvairių 
mikalų. Jie įieško įvairių progų. 
T»t pasisakykite jiems, ko geidžiate, 

turite jiems pasiūlyti. Pasisaky
kite per Naujienų tvarkytųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia vargo, men- 
idausios išlaidos ir greičiausi rezul
tatai.

Skelbimus priima Naujienų Admi- 
BMtracija, 1840 S. Halsted St., asme- 
oiškai, pačiu, arba telefonu: Canal 
no6.

ASMEN Ų JIEŠKOJIMAI
* * ~ —

Pajieškau pusbrolio, Vincento Šu- 
minskio, Kauno gub., Raseinių pav.. 
35 metai kaip Amerikoj. Atvažiavęs 
M Lietuvos gyveno Mahanoy City, 
Pa., dirbo mairtose. Vėliaus gyveno 
PHtsburge, Pa. Buk prikkiusęs prie 
jhccjų Kompanijos. Turiu laibai 
svarbų reikalą. Atsišaukite patsai, 
»f*ba kas kitas praneškite šiuo adr.:

Antanas Kavaliauskas, 
4548 Wenthworth Ave., Chicago, Hl

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Kažimiero 

Žaruolio ir pusbrolio Antano Gaurio, 
Kauno gub., Vilkmergės- pav., Bau
blių sodžiaus. Daugiau kaip melai 
atgal gyveno Brooklyn, N. Y. Norė
čiau susižinoti. Malonėkiet atsišau
kti šiuo adresu:

Juozapas žaruolis, - 
10511 So. State St., Chicago, Ill.

Pajieškau savo tetos Pranciškos 
Pilkikės, paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Nemakščių parapi
jos, Pabalčių sodžiaus. Jinai yra Že- 
nota už Jurgio Gedvilo iš Viduklės 
parapijos. Ji pati, ar kas. ją žinote, 
malonėkite atsišaukti adresu:

Petronėlė Bukančikė, 
839 W. 33rd str., Chicago, Ill.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO į barzdasku- 

tykla. Esu ką-tik baigęs mokyklą. 
Apsibusiu dirbti už mažą atlyginimą. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku:

Kazys Petraitis,
1154 S. Union Ave., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI 2 geležų karpytojai 

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

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

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

OLSON RUG COMPANY, ’ 
32 Laflin St., Chicago, III.
i II I ...I L 111 1 1 !• ' -l 11 -.... ..

REAL ESTATE pardavėjo reikala
ujama, tokio, kuris gyvena North pih 
sėj ir turi didelę pažintį tarp lietu
vių. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, pažymėdami No 117.

REIKALINGA darbininkų j liejy

klą. Pastovus darbas, gera mokestis

AERMOTOR COMPANY 

2555 Ųillmore si., Chicago, III.

Reikalinga darbininkų j galvani- 

zavimo departamente. Pastovus dar

bas. Gera mokestis.

AERMOTOR COMPANY

2555 Fillmore st., (’.hieago, III.

Reikalinga geri darbininkai del 

pjovimo skersai ir išilgai medžių.

AERMOTOR COMPANY

2555 Fillmore si., Chicago, III.
—..............—.

REIKALAUJAMA vaikų nuo Ft iki 
16 metu mokvties amato prie išpjau- 
stymo stiklų. $5.00 iki $6.00 ant pra
džios.

Western (Ait Glass (.o., 
2219 So. Halsted St., 6-tas augštas.

gi ». ■■ j1 ■ ■ 1 'j....■■■■j 1 j '"-s

REIKALINGA PENKIASDEŠIMTS 
DARBŠČIŲ MERGINŲ PRIE DIRB
TUVĖS DARBŲ - GERA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS. PUIKUS, SU 
DAUG ORO ŠVIESUS KAMBARIAI. 
POILSIO LAIKAS RYTAIS IR PO 
PIETŲ. ATSIŠAUKIT 1N

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 35TH STREET, CHICAGO.

REIKALAUJAMA gabios merginos 
gerai vai tojančios typewriter! ir pa
žįstančios lietuvių, kalbą. Darbas 
pastovus. Mokestis gera. Darbo ap
linkybės patogios. Atsišaukite tuo- 
jaus: A. M. MATHEWS and Co., 
3329 So. Halsted St., Chicago, Hl.

REIKALAUJAMA patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron yardą. Gera mo
kestis ir pastovus darbas.

CENTRAL IRON and METAL CO. 
3550 So. Rockwell St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA — saliuno porte
rių, 2 pečkurių ir pagelbininkų, 28c 
iki 30c į valandą; Janitoriaus* į ban
ką; vyrų dirbt į šiping ruimą, $65; 
vaikų į dirbtuvę ir ofisus, $10; dai- 
lydžių, 2 vinių kalimui, dirbėjų pu
trelių iš medžio arba metalo, darbi
ninkų dirbti viduj, 30c į. valandą; 
vaikų pagelbėti prie automobilių 
trokų, $10; sargo ir janitoriaus; 
molderių prie varstoto ir grindų; 2 
karpenterių, inžinierių, automobilių 
plovėjų, $90 MOTERŲ REIKALAU
JAMA ;— kasierkų, knygvedžių, į 
West side, merginų arba iHoterų į 
dirbtuvę, gera mokestis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALINGA molderių prie plie
no, vyrų prie varstoto ir grindų. Ge
ras uždarbis. -Darbas nuo šmotų.

McCord & Co., 
847 W. 120 gatvė. Tel. Pullman 920

REIKALAUJAME—Janitoriti-por- 
tcrlų, Truckerių, Prie namų, į barnę 
ir tt.

I SAM CUMMINGS AGENCY, 
613 W. Madison St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS gęras kompetentiš- 

kas patyręs čeverykų pardavėjas, to- 
kis, kuris suprantivpirkti ir parduoti 
čeverykus ir galį kalbėti lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai.

DAVID JACOBSON, 
369 North Sheridan Road,

Kenosha, Wis.

REIKALINGĄ MERGINA prie ka
sos, ir kuri moka knygas vesti; įmo
kanti tą darbą tegul atsišaukia tarp 
6 ir 9 vai. vakare į

Lietuvių Rakandų Krautuvę, 
1930—1932 S. Halsted st., Chicago

RANDAI

ATIDUODAMA RĄNDON 4 švię- 
sus kambariai, labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus.
1633 So. Canal St., Chicago.
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ATIDUODAMA randon gražus Sto
ras, 18-tos gat, apiciinkėj, už pigią 
kaną. Atsišaukite tuoj auš;
1747 S. Halsted St.,, Chicago.

ATIDUODAMA randon puikus ka
mbariai. 1747 S. Halsted St, Kreip
kitės į K. Janiontą. 1840 So. Halsted 
St., Chicago.

ATIDUODAMA randon sankrova 
1831 So.TIalstėd st., moderniška, pri
vilegijos geriems randaiininkams. 
Randa $35. HIBERNIAN BANK, 
208 So. La Salle St., Chicago, 1)1.

ATIDUODAMA RANDON kampi
nis saliunas. Užpakalyj pagyveni
mui kambariai. Platai viršuj.

SEIFF BRWG CO., 
Pėda nuo 27-tos gatves.

ATIDUODAMA RANDON du švie
sus, parankus kambariai su elektros 
šviesomis, thipgi ir su kitokiais pa
togumais; su valgiu arba be valgip. 
Blaivus ir dori vaikinai atsišaukite: 
3139 Emerald Ave., v Chicago.

Antros lubos nuo užpakalio.

PARDAVIMŪi
PARDUODU bučernę lietuvių ap- 

gyventoj apiciinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas. Pardavilno. priežastis—ne
sutikimas pusininkų.’
2009 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Pajieškau savo dėdienės, Ciprijo- 
nos Buš gyveno Rygoj ištekėjusi su 
mano tėvo bmliu, L Cesnučiu. Pir- 
miaus ji gyveno New Yorke, dabar 
—nebežinau kur. Jos sesuo gyvena 
Chicago, III. Jeigu kas žinot, mel
džiu atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

Izidorius Ccsnutis, ..
136 Main St., Derby,. Conn.

EXTRA. PARDUODU bučernę su' 
groseriu, puse -kainos pigiau negu 
verta. Priežastį pardavimo patir
site, kuomet atsilankysite pas sa
vininką, 3114 So. Įlalsted St., San
krova randasi po šiuo num.
3212 So. Wallace St., Chicago, Hl.

PARDUODU— pigiai gerus rakan
dus 4 kambariams. Išvažiuoju grei
tai ant ūkės. Atsišaukite šiuo ad
resu. L’.. J. M.,
2425 W. 451h SI., Chicago, 111.

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

ANT. PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

F Warnpln1
951 W. 19lh Št., Chicago, W

PARDUODU saliuną, geroj vieloj, 
vienas blokas nuo lietuviškos bažny
čios. priežastis pardavimo — ne
sutikimas su partneriu. Parsiduoda 
pigiai.
2325 S. Oakley Ave., Chicago, III.

PARDUODA —grosernę už “cash” 
arba ant lengvų išmokėjimu, Jietuvių 
ir lenkų apgyventoj vietoj. Biznis 
per kčlis metus gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo, — savininko ne
sveikata. Atsišaukite pas:

I? Poi'l i
’4512 S. Paulina St., ’ Chicago.

PARSIDUODA —pigiai už “cash” 
keptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apiciinkėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas Uokas. Pil
nas intaisymąs. Pardavimo priežhs- 
stis — savininkas apleidžia Ameri
ką. Atsišaukite laišku i “Naujienų” 
Ofisą N 115. v ,

PARDUODU barzdaskutyklą pi
giai. 5 pagyvenimui kambariai. Ge
ra vieta. Pigi randa. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu miestą. Gera 
proga lietuviui arba lenkui. ;
3205 Wallace St., Chicago, Ill.

RAKANDAI
DEL 

GERIAUSIO 
PAAUKAVIMO

Jauna pora turi paaukauti puikius 
rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotaSj už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
mėnesių. . ’
1520 N. Wefct(Ąn Ave., Chicago.

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

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzte Avis 

Chicago. Ill.

EXTRA
Parsiduoda rakandai 5 kamba

riams, mažai vartoti; greitu laiku. 
Galima matyti per visą dieną;-ant- 

( ras flatas, iš užpakalio. Atsišaukit 
I adresu: 10713 Michigan ave.,

Roseland, Ill.

N A U JIE N 0 S, Chicago, HL ■a
RAKANDAI

' "' EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią įainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios madųs vąlgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
juras apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsidpos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
rbs gtv., Chicago, Ill.

■ NAMAI-ŽEMĖ \
PIRMOS Klesos medinis 2 aųgštų 

namas; 5 ir 6 kambarių; su toiletu 
ir gesti viduj; geras lotas ir barnė; 
viskas gerame stovyje. Kaina tik
tai $2200. $200 įmokėt ir mėnesiniai 
mokesčiai; E. E. Feeney, 
603 West 31-ma gatvė, Chicago.
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DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra tais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. .Męs valdome di
delius žemės pl.ottis Wisconsino, 
Minnesotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių koloniją. Rašykite tuojaus/ 
J. H. Cdon, 220-221 Davidson Bldg., 

Sioux City, Iowa.

#---------------------------- --------—-----------—....i

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

JOHN J. LIPSKT, .
4616 S. Western Ave.,- (Chicago, III.

PASKOU)SMORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage nuteikiama pa

skola nuo $100 iki $5000.00 po 6 ir 6 proc 
apmokčjimui 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.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU vartotą Packard, 7 

sėdynių automobilių, viskas gerame 
stovyje. Priverstas parduoti grei- 
Jai ir labai pigiai.

Kulis Furniture House, 
3224-26 So. Ilal.stedi'St., Chicago.

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
redalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. Už 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

' 1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

DEL KABĖS reikalinga bus daug 
extra gerų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname yalsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street 

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijib krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir t t .
' Telefonas Monroc 5433

JOHN SUSKI, Savininkas.

MOKYKITĖS SIUVIMO.
Išmokinsiu jus siūti vyriškus drabu
žius, taipgi kišenių^, rankoves, sky
lutes ir tt. Dienomis ir vakarais 
kursai. Atsišaukite, po num.
1819 Iowa st., arfi Lincoln st., Chgo.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS. <

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

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

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

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted st.

Business Ag. — P. Galskis,.
1327 N. Robey St.

Iždinikas —- G. Katilius,
1685 Milwaukee AVe.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pinnsėdis,
2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag.,
. . 664 W. 181h SL

Antanas Tąnikevičia, niitar. rašt,
1948 String St.

Pranas Mik liūnas, jurtų rašt .,
1906 So. Union Ave.

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wenlwoft Ave.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, t 

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

I 72 E 102nd St.
P. F. Grybas, .prott raštininkas, 

E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place
F. Shedvilas, kasięrius

341 • Kensington ave. 
Susirinkimai atsįbuna kas pasku

tinę pštnyčią-•kiekvieno mėnesio,

DRAUGIJOS
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave. w
------------ ------------------------------------

TAUTIŠKA DR-STė MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL.

Administracija 1917 metams: 
Dam. Užgalis, prezidentas,

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

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

355 Kensington Ave. 
Ant. Bcrtašius, finartsų' rašt.,

. 128 Kensington ave. 
Ant. Enzbigelis, kasierlus, -

352. Kensington aye.
Dr-stės susirinkimai laikomi pir

mą pėtnyčią kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shedvillo svet., 
po No. 341 Kensington ave. Naujai 
norintiėms 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 papiginhnas tik 1917 me
tais įstojantiems.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
2228' Coblenz str. 

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

Kazimieras Čcpukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

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

II. 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
402 Lincoln St.

Kaz. Brazcvičius* iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius,
. 653 Garden St.

S. J. Balkaitis, Org. pagclbininkas,
29 Rice Ave.

VI. Bielskis, iždo globojas
566 Grand ave

St. Zcleckas, iždo globojas,
462 Jenne St.

T. Vhraiiavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

50 S. Hawland, Ave.
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hawland Ave.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

la8 Main St.

r
DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 

VALDYBA, KENOSHA, WIS. 
Kaz. Braževičius, pirmininkas, 

402 Lincoln St. 
Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 

321 Middle St. 
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson. St., R. I?. D. 36. 
Kaz. Oriausios, fin. raštininkas, 

818 Jenne St. 
Ant. Palšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gausaite, iždo globėja,

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas,

s 313 Quince St.
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

| ‘ R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

LIETUVIŲ MOTERŲ APšVIETOS 
DR-JOS' CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W. 22nd St.
M. Dundulienė, susinešimų sekretorė

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

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, H.
A. Klimavičiūtė, Chicago, HI.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

».... . .......*• ' i •......  :... . ..... '........  ; ......-... —.

J AUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

Antanas Bcrlašius, fin. raštininkas,
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius,
, • 352 IL Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno paėnesio, vakare, F. 
ShadviHo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 melų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 mėtų —1 $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų - $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

■ . ........... . 1       
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
•A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 SO. Emerald ave.

DRAUGIJOS
P. Balickienė, nut. raštininkė,

3443 So. Union Ave.
K. Paberelytč, finansų raštininkė, 

. 1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted St.
M. Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted St.
A. Kubutienė, kasos globėja.

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

•A. MisČikailienė, pirmininkė,
3500 So. Emerald Ave.

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, • 
8363 Kcrfoot Ave.

E. Ulkiutė, finansų 'raštininkė, 
2137 ĄV. 21 Place.

E. Šatkauskiene, iždininkė,
‘ 3423 So. Halsted St. 

O/ Dobrovolskiene ir
A. Pabarškiene, — kasęs globėjos.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

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

CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

Brighton Park t
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 Burusi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Sky r.: A. Ambrozevlčius, 

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, 111. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, HL: W. Grabauskas,

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

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

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

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

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

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

Barber Shop, State St. 
Waukegan, 111., J. Miloszeviče,

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

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

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

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

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

1330—15th Ave. 
Spring Valley, Ill.: A. Jlikuhauskas, 

516 Cleveland St. 
Kewanee, HL: Kz Valančiunas,

506 E. 7 St. 
Pana, Ill.: W. W. Petraitis,

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

459 Collinsville Ave. 
Springfield, HL: K.'Stočkus,

1530 Sangamon Ave. 
E. St. Louis, HL: K. žukauski,

123 St. Clair Ave.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

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

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

Lowell, Mass.: J. Bomnil,
50 Charles St.

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

MARYLAND VALSTIJOJ:

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

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

IOWA VALSTIJOJ;

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore-.: Omar a Newtf Co.

MACBETH
penkiuose aktuose.

William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon 
(eilėmis)

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

1840 S. Halsted St, 
Chicago, Ill.

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

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

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

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

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

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

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,
437 S. Paca St

Baltimore, Md.: F. .1. Lazauskas, 
. 637 Lombard St.
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NAUJIENŲ AGENTŪROS

NEBRASKA VALSTIJOJ:

St
So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 

3223 O
lįįo. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

OHIO VALSTIJOJ:

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

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

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

Bridgeville, Pa.: T. Gelchig,
P CT Box 407.

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

Liberty Ave and Grant St 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,
< 2809 Penn Ave.
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

‘ 2204 Forbes St
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

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

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

1726-28 Jackson St

MICHIGAN VALSTIJOJ

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

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

J"-...' : ■- •*. . " • . ... ■     

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mik&is,
5016 Baring Ave*

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

Gary, Ind.: V. VaiČllaitis,
Box 122 Tolleston Station

Clinton, Ind.: J. Kairaitis,
315 N. 8th St

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park St

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
1029*4 Lacbwood are< 

Racine, Wis.: John Marais. -
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ

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

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

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

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ

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

4DR. M. HERZMAN iŠ RUSIJOS
Gerni lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštri * ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 10^5 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo IX)—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR.
GYDYTOJA. IK CHIRURGĄ.

Specialistas motvrlškiĮ, vyrltkę, Ir wllc| htį.
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.

’’elephone Humboldt 1273.

M. S A H U D M. tX
Senas Rusas Gydytojas ir Chlror®**. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

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

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




