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RAGINA SUTVARKYT 
MAISTO IŠTEKLIUS.

IR VELNIĄ IŠVYTŲ,

Nušovė 7 ikiečiu 
orlaivius
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Naujas vokiečių skraiduolis 
Atlantike

KĖSINOSI NUŽUDYT 
KAIZERĮ.

DŽIAUGIASI CARO 
PUOLIMU.

Paleido tris šūviu, tik 
nepataikė.

Pasiuntė Kerenskiui 
pramą.

kable-

ROMA, geg. 8. — Kaizeris 

Vilhelmas šiandie per plau

ką išliko nuo mirties. Toki 

pranešimą gavo Romos kle

rikalų organas Corriere dT- 
talia iš
mas sako, kad kaizeriui be

važiuojant viena Berlino ga-

ranesi

SOFIA, per Berliną, geg. 
1. — Specialis Chicagos Dai
ly News korespondentas 
praneša js Bulgarijos sosti
nės sekamą: puolimas caro 
sosto sujudino netik sosti
nės, bet ir provincijų gyven
tojus. Bulgarijos žmonės 

dabai patenkinti puolimu vy
riausio Europos despotų liz
do. — Bulgarijos socialistų 
partija tuoj po nuvertimo

AMSTERDAM, geg. 9. — 
Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad Berlino 
laikraščiai, Vorwaerts ir Vo 
ssische Zeitung, išspausdi
no ilgų straipsnių, kuriuose 
griežtai reikalaujama, kad 
kancleris Bethmann-Hollwe- 
gas nors sykį paskelbtų tai
kos sąlygas. Vorwaertso 
nuomone, jei valdžia turėtų 
pakankamai drąsos paskelb
ti tinkamas Rusijai sąlygas, 
taika butų įvykęs faktas. 
Vossische Zeitung gi grau
dena valdžią nuo prijungi
mo užkariautų Rusijos teri
torijų. Toks Vokietijos rei
kalavimas, girdi, atneštų da- vo taip biauriąi sumušti ties 
ugiau blėdies nei gera.

Šiaip ar taip — valdžia vi- nuo Paryžiaus vartų, 
sgi turinti aiškiai pasakyti 
ko ji nori tęsdama karę.

COPENHAGEN, geg. 9.- 
Vokietijos junkeriai nejuo
kais pradėjo varyti kampa
niją prieš kanclerį Beth- 
mann-Hollwegą. Ir laikraš
čiuose ir, susirinkimuose ir, 
pagalios, parlamente daro- 

; ma visa, kad įjšvijus jį iš vie
tos ir pastačius ten “tvirtą 
vyrą”—Bismarko tipo jun
keri. ■ "

Atžagareivių organas De- 
'utsche Tages Zęitung sako, 
kad tJž prasitęsimą dabarti
nės karės reikia kaltinti ne 
ką kitą, kaip tik kanclerį 
Bethmann-Hollwegą. Gir
di, tik ačiū jam vokiečiai bu-

Maisto diktatoriaus gal 
nereikėsią.

WASHINGTON, geg. 9.- 
Vakar senato buto taip vad. 
Pramonės Komisijos posėdy
je H. C. Hoover ir vėl pagra
udeno pildomąsias federates

leidęs į jį tris šuvius. Kulkos

atsikorė į kaizerio automo

bilių, trečioji prašvilpė pro 

šalį, šovėjas areštuota.

Berlino policija neskelbia 
atsitikimo priežasčių.

jos ministeriui Kerenskiui 
telegramą sveikindama rusų 
revoliucijos pergalę.

Ta pati žinia sako, kad 
tarptautinėje socialistų ko
nferencijoje Stockholme da
lyvausią ir Bulgarijos soci
alistai. ,

Jei tik visi kareiviai butų to
kie, kaip berliniečiai.

PATVIRTINO VALDŽIOS 
PASKOLĄ.

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba pritaria t.v. 

laisvės paskolai.”u

. Įycvvkj įmiki

skelbia, kad kaizeris Vilhel
mas vartojąs labai gudrių 
priemonių, idant apsisaugo
jus nuo galimų pasikėsinimų 
ant jo gyvasties. Dažnai, 
girdi, kaizeris važiuojąs ne 
vienu, bet dviem automobi 
liais... Daroma taip. Kai
zeris įsėda specialiai priren
gtame automobiliuje, kuris 
n u d u od ąs p r e k i ų ve ži o j i m o 
t roką. Tuo tarpu priešakyj 
jo paleidžiama antras puoš
niai įrengtas automobilius, 
kuriame sėdįs kitas “kaize
ris”... Vadinasi, nuduotas 
kaizeris, žmogus, paskirtas 
tikrojo kaizerio priešų ker
štui.

PASKANDINO 4 NORVE
GIJOS LAIVUS.

žuvo ir žmonių.

New York, geg. 9. — Žy
dų socialistų dienraštis For
ward, New Yorke, gavo iš 
Petrogrado telegramą, kad 
paskelbtąją laikinosios val
džios paskolą, pavardytą-lai
svės paskola, patvirtino Da
rbininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryba — 1,900 balsais 
prieš 112. Balsavusieji prieš 
paskolą esą tai patįs kairia
usieji elementai, reikalauja- 
ntįs ūmios taikos su Vokie-

Marne upe, turėjo traukties 
Jei 

butų pasiskubinta sumobili
zuoti vokiečių armiją, karė 
tuomet butų buvusi laimėta.

Toliau tas pats laikraštis 
išvadžioja, būtent, kad kan
cleris įlegeriaų pasielgęs ir 
submarinų karės klausimu. 
Sako, jeigu submarinų karė 
butų pradėta metais anks
čiau, Anglija senai butų rei
kalavusi pas vokiečius tai
kos. //

Kaltinama kanclerį dar ir 
delei žaidimo su “raudonai
siais,” vadinasi socialistais, 
kurie priešidfei’ aneksijoms 
ir kontribucijai. *

I’ERSERGSTI VALDININ
KUS.

NUŠOVĖ SEPTYNIS VO
KIEČIŲ BALIONUS.

ANGLŲ FRONTAS FRA- 
NCIJOJ, geg. 9. — Associa
ted Press žinių agentūra 
praneša, kad vakar anglų 
orlaivininkai sunaikinę pen
kis didelius vokiečių balio
nus vakariniame karės fro
nte. Trįs balionai esą visai 
sunaikinti, du nebepataiso
mai pagadinti.

Anglų nuostolių telegra
ma nepaduoda.

SKRAIDUOLIS AT
LANTIKE?

MONTEVIDEO, geg. 9— 
Pasklydo gandas, kad pieti
niame Atlantike randasi na
ujas Vokietijos “jurų vilkas” 
—skraiduolis.

Uruguay valdžia susirupi- 
nus delei pirklybinių laivų 
likimo.

CHRISTIANIA, geg. 9— 
Oficialis Norvegų valdžios 
pranešimas sako, kad vokie
čių submarioos paskandinę 
dar keturis tos šalies pirkly- 
binitis laivus — Taloska Va
le, Tromp ir Dione. 'Vfeno 
vardas nežinoma. Žuvo ir. 
žmonių. Ant laivu buvo ke- v
Ii amerikiečiai, jie tečiaus 
išgelbėta.

Nevalia informuoti pašali
nius žmones apie valdžios 
veikimą.

DIDIEJI PATRIOTAI.

Sako, teikę pagelhos vokie
čių submarinoms.

PASKANDINO GRAIKŲ 
LAIVĄ.

Pridaryta už keturis milio- 
nus dolerių nuostolių.

NEW YORK, geg. 9. — 
Čia gauta žinių, kad vokie
čių submarina paskandinu
si Graikijos pirklybinį laivą 
Parthenon — 2,934 tonų in- 
talpos. Laivas plaukė iš 
Ne Yorko Havren. Vežė 
talkininkams įvairių prekių.

Nuostolių priskaitoma iki 
keturių milionų dolerių.

WASHINGTON, geg. 9.— 
Laivyno Departamentas da
ro tyrinėjimų apie- vienos 
patriotingos šios šalies laivų 
kompanijos — Transatlan
tic Company — nepatriotin- 
gus žygius. Toji kompanija 
nužiūrima teikime pagelbos 
vokiečių submarinoms, esa
nčioms Atlantiko vandeny
ne. Nesenai mat buvo pa
gautas vienas tos kompani
jos laivas Manitowoc. Jo į- 
gula buk prisipažinusi nu
žiūrimam darbe. Laivų ko
mpanijos bosai tečiaus gina
si.

Vis dėlto, jei tatai pasiro
dytų esant tiesa, turėtume 
puikų tų ponų patriotizmo 
pavyzdį...

WASHINGTON, geg. 9.— 
Užsienio reikalų ministeris, 
Lansing, vakar paskelbė pa
tvarkymą, kuris griežtai 
draudžia Valstybės Depar
tamento urėdninkams infor
muoti pašalinius žmones, t. 
y. laikraščių koresponden
tus ir tt. apie valdžios žy
gius. Nepildantįs šito pat
varkymo urėdninkai busią 
pašalinami iš vietos.

Visos žinios apie tolimes
nius valdžios žygius ir tt. bu
sią paduodama laikraščiams 
per specialiai tuo tikslu įstei
gtą biurą. Ne iš kitur.

Sulig naujuoju patvarky
mu urėdninkams bušią drau
džiama kalbėti ir apie tokius 
dalykus, kaip, pavyzdžiui, 
“pasižymėjusius svetimša
lius, kurie atvykę į šią šalį 
su ypatinga misija.”

NUBAUDĖ belgų 
BANKĄ.

REVOLIUCIJA BOLI
VIJOJE.

GRAIKIJA MIRŠTA
BADU. -

Turės užsimokėti 250,000 
markių pabaudos; susira
šinėjęs su Belgijos valdžia

BUENOS AIRES, geg. 9. 
— Argentinos užsienio rei
kalų departamentas aplaikė 
patikėtinų pranešimų, kad 
Bolivijoje kilusi revoliucija.

Smulkesnių žinių apie su
kilimą Bolivijoj nėra, Sako
ma tečiaus,. kad tai pereitų 
rinkimų pasekmė: dabarti
nis respublikos prezidentas 
pralaimėjęs savo vietą. Ir 
dabar nenorįs nuo jos atsisa
kyti.

Ačiū talkininkų blokadai.

WASHINGTON, geg. 9,-- 
Associated Press žinių age
ntūra praneša, kad Washin
gtono valdžia aplaikiusi ofi- 
cialį Graikijos pranešimą, 
kuriame sakoma, kad ačiū 
talkininkų blokadai tos ša
lies žmonės badu stimpą!

Vadinasi, tai taip liuosuo- 
jama prislėgtąsias tautas;..

HAVRE, geg. 9.—Čia ga
uta žinių, kad kariškoji vo
kiečių valdžia uždėjusi dide
lę piniginę pabaudą žymiau
siam Belgijos bankui — So- 
ci'etę Generale. Sako, vokie
čių 'karinė valdžia susekusi, 
kad bankas daręs slaptų su
sirašinėjimų 'su.Bėlgijos va-

OI

MUNICH, geg. 9. — Išei
nąs Muniche juokų laikraš
tis Simplicissimus atidengė 
savo skaitytojams neują da
ngun įžengimą — šeštinės. 
Šį syk grafo Zeppelino — su
visu orlaiviu. Ant pirmo to valdžios įstaigas daryti ką 
laikraščio puslapio nupiešta 
karikatūra, parodanti kaip 
narsusis Zeppelinas sėdi Vie
name savo orlaivy je ir iškil
mine ai keliasi dangun. Ke
liasi jis lydimas arkaniuolų, 
o pryšakyj ir užpakalyj jo 
orlaivio visa knibždynė ma
žųjų angelusų, kurie sveiki
na grafą ir jo palydovu-;. 
Prie dangaus vartų garbin
gąjį svetelį .patinka pats da 
ilgaus gaspadorius Petras ir 
išrėžia jam šškilmii.'gą pasi
tikiu o kalbą Čia jau pon is 
Petras pasiūlo grafui ruimi- 
ngiausį ir patogiausi dange 
je rambarį, per kurio langą 
jis galėtų matyti savo buvu
sią tėvynę Vokietiją.

Gerai grafui: jis turėjo or
laivį. O mes bėdžiai,-ką be
veiksime numirę — savais 
sparneliais turėsime kapa- 
noties...

Ar grafas sugrąžino savo 
orlaivį kaizeriui — laikraštis 
nesako.

nors, kad tinkamiau sutvar
kius šios šalies maisto ištek
lius. Tarp kita H. C. Hoo
ver užreiškė, kad atsitikimai 
Europoje turėtų būti geriau
siu pamokytoju šiai šaliai. 
Opiausias talkininkų šalyse 
klausimas kas del pasekmin
gos kovos prieš vokiečius 
šiandie esąs ne pinigų ir ne 
kareivių, bet maisto klausi
mas. Reikia todėl daryti vi
sa, kad ir šioje šalyje tinka
mai sutvarkius tą taip svar
bų klausimą.

Hoover betgi mano, kad 
maisto diktatorius šioje ša
lyje gal ir nebusiąs reikalin
gas — bent tuo tarpu.

COPENHAGEN, geg. 9.- 
Kaizerio sosto įpėdinis pa
siuntė Berlino miešto galvai 
(majorui) laišką, kuriame 
labai giria Prūsijos karei- 
vius-berliniečius už šių atei- 
žymėjimą paskutinių dienų 
mūšiuose vakariniame karės 
fronte. Sosto įpėdinis sako, 
kad nežiūrint pekliškų prie* 
šo atakų, kuriomis jis pada
rydavo pasibaisėtinų nuosto
lių vokiečių armijoms —be- 
rliniečių kareivių dvasia bu
vusi kuopuikiausia. Ir, sa
ko: “Su tokiais kareiviais 
mes galėtume išvyti ir patį 
velnią iš peklos.”

O jei taip patį sosto įpė
dinį.

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ 
FRESNOY.

Vokiečių nuostoliai dideli.

PAŠALINSIĄ SUBMARI
NŲ PAVOJŲ.

Būrys mokslininkų su Edi
sonu pryšakyj dirba paša
linimui to pavojaus.

KVIEČIA RUSŲ SOCIA
LISTUS Į STOCKHOLM!) 

KONFERENCIJĄ.

Petrogradan atvyko Danijos 
socialistų vadas Borgbjerg.

PETROGRADSA, geg. 8. 
— Iš Petrogrado pranešama, 
kad ten atvykęs žinomasai 
Danijos socialistų vadas d. 
M. Borgbjergas, tikslu pa
kviesti visas Rusijos Social- 
Demokratų partijų sroves 
dalyvauti tarptautinėje soci
alistų konferencijoje Stock- 
holme. Savo pakvietimą d. 
Borgbjergas inteikęs Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos posėdyje. Ten jau 
id. Borgbjergas išdėstė vo
kiečių socialistų pažiūras 
linkui taikos. Jos yra seka
mos: pilna tautų apsispren
dimo laisvė; priverstinas 
rišimas tarptautinių nesusi
pratimų arbitracijos keliu; 
sugrąžinimas visų užkariau
tų teritorijų; suteikimas le
nkų tautai laisvės nulemti 
savo ateitį pasirenkant sau 
arba neprigulmybę, ar liou- 
są sutikimą tapti prijungtai 
prie Rusijos — ar Vokieti-

Atstatymas Belgijos, Ser-. 
bijos, Rumunijos ir tt.

Ką į tai atsakys Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų ta
ryba, o taipjau ir Social-De- 
mokratų partija, dar neži
nia. ■ ■ i

WASHINGTON, geg. 9.— 
United Press žinių agentūra 
praneša, jogei greitu laiku 
busią pilnai prašalintas vo
kiečių submarinų pavojus. 
Taip tos agentūros įgalioti
niui užreiškęs vienas Suv. 
Valstijų laivyno departame
nto urėdninkas. Sakoma, 
kad išrišimui to taip svar
baus dabar talkininkams kla 
usimo dirbą būrys įžymiau
sių mokslininkų padedami 
didžiojo išradėjo Edisono.

ATVEŠIĄ Į SUV.. VALST. 
VOKIEČIŲ IMTINIUS.

Talkininkams stoka maisto

WASHINGTONE, geg. 9 
— Iš Washingtono praneša
ma, kad talkininkai baigią 
daryti sutartį su šios šalies 
valdžia sulig kuria busią at
siųsta į Suv. Valstijas vo
kiečių belaisviai. Tai daro
ma sekamais išrokavimai': 
Palengvinti talkininkams 
pašalinti maisto stoką, mai
tinant čia vokiečiu belais- 
vius ir užpildyti šios šalies 
darbininkų stoką pristatant 
belaisvius prie darbo ant u-

Manoma, kad pirmieji be
laisvių būriai pasieksią šią 
šalį bėgiu sekamų dvide
šimts dienų.

NENORI DEGTINĖS.

MDAR DAUGIAU KARIUO
MENĖS ANGLIJON.

OTTAWA, geg. 9. Ka
nados valdžia oficialiai pas
kelbė, kad šiomis dienomis 
laimingai pasiekė Anglijos 
krantus dar astuoni Kana
dos kariuomenės batalionai, 

Idžia. Turės yžsimokėti pa- Į nemaža sunkiosios laukų ar- 
baudos — du i imtu penkias-. tilerios ir kitokių ’ karės pa- 
dešimts tukst mčių markių, buklų.

Reikalauja sustabdyt svai- 
ginančiųjų gėrimų išdirbi- 
mą.
TOPEKA, geg. 9. — Trįs- 

dešimts tūkstančių Kansas 
valstijos piliečių inteikė tos 
valstijos gubernatoriui peti
ciją, reikalaujančią, kad Su
vienytųjų Valstijų valdžia 
išleistų patvarkymą, drau
džiantį degtinės ir alaus iš
dirbamą laike dabartinės ka
rės. Piliečių reikalavimas 
pasiųsta į Wasihgtoną prez. 
Wilsonui.

BERLINAS, geg. 9. — O- 
ficialis Berlino pranešimas 
sako, kad pagalios vokie
čiams pavyko išvyti anglus 
iš Lresnoy miestelio ir miš
ko, kuris randasi penkių 
mylių atstume nuo garsaus 
Franci jos anglių industrijos 
centro — Lens.

• Mūšiai už Fresnoy kaimą 
•buvo nepaprastai atkaklus, 
sako anglų pranešimasz-Vo* 
kiečiai šioje, vietoje sutraukė 
daug naujos kariuomenės ir 
darė pasibaisėtinų atakų. 
Kol išvijo anglus.

Mušis dar tebesiaučia.

NEVISI BELGAI BUSIĄ 
PALIUOSUOTI.

Dalis jų turėsianti likti 
Vokietijoje.

COPENHAGEN, geg. 9.- 
Nesenai Vokietijos laikraš
čiai paskelbė žinią, buk kai-

jon visus varu atvežtuosius 
Vokietijon belgus. Vakar 
atėję iš Berlino laikraščiai

sugrąžinti tik tuos, kurie ga
lės prirodyti, kad jie buvo a- 
titraukti nuo užsiėmimo sa
vo tėvynėje. Visi tie, ką bu
vo atvežti Vokietijon kaipo

O tokių bedarbių, tur but, 
bus daug.

HAMBURGAS BIJOSI 
TALKININKŲ ORLAIVIŲ

Teikia nurodymų gy
ventojams.

COPENHAGEN, geg. 9.- 
Hamburgo miestas bijosi ta
lkininkų orlaivių atsilanky
mo sekamą vasarą. Karinė 
v a 1 d ž i a te i k i a g y v e n tojams 
nurodymų kai)) gelbėties lai
ke galimo užsipuolimo.

Vokiečiai, be to, bijosi, 
kad talkininkai nesunaikin
tų m i ] ži n i šką j i V ok ieti jos 
laivą Imperator, kuris ka
rės pradžioje buvo privers
tas likti Hamburgo prieplau
koje. Laivo viršus esą ap
dengtas storu stogu, numfir * 
levotu vandens spalva, kad 
apgavus priešininką.

s ■
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-Ič *11J'Vi n i 'into Dabar, kas del teisių. iVČlIUČIIIL Člį/lv Kas sutvėrė šiuos milži- 
niškus turtus, kas pagimdė 
tą negirdėtą “prosperity”? ■

Trįs dalykai. Pirma, Eu
ropos kariaujančiųjų šalių 
reikalavimai visokių daiktų 
iš Amerikos; antra, Suvie
nytųjų Valstijų turtingumas 
gamtos turtų šaltiniais; tre
čia, Amerikos darbininkų 
darbas.

Kieno rankose yra ta mil
žiniškoji finansinė spėka, 
kas ją valdo, kas kontroliuo- 
ja?

Maža kuopelė žmonių. Ke
letas ar keliolika lobininkų 
kontroliuoja visus Suvieny
tųjų Valstijų bankinius rei
kalus. Jie sprendžia apie vi
sus šalies finansų dalykus. 
Jie semiasi milžiniškų pelnų 
iš vienintelės pramonės, kur 
ant savo skolų žmogus gali 
“uždirbti0 . didelių pinigų. 
Taigi, ant skolų. Dėlto kad 
žmonių pasidėti bankuose 
pinigai, depozitai, yra bankų 
skola, o bankai tuos depozi
tus, vadinas, savo skolą žmo
nėms, leidžia apyvarton savo 
naudai.

Iš visų šios šalies didžiųjų 
biznio įstaigų, kuriomis vi
suomenė savo reikalais nau
dojasi, bankų biznis yra di
džiausias ir turtingiausias. 
Bankai, tai tokia opi visuo
menės patarnavimo įstaiga, 
kad nuo jos šiandienė ekono
minė mašinerija priklauso 
lygiai taip, kaip kad ji pri
klauso nuo įstaigų, tarnau
jančiųjų gabenimo ir susiži
nojimo reikalams. O betgi 
bankų įstaiga Suvienytose 
Valstijose iki šiol vis dar te
bėra privatinis biznis?

Federalis Rezervos Ban
kas yra tik pirmas ir labai 
nedrąsus žingsnis priekin. Ir 
tuo žingsniu toli gražu ne
galima pasitenkinti. Vald
žia turi eiti toliau ir padaryt 
taip, kad bankų sistema Su
vienytose Valstijose virstų 
visuomenine įstaiga nuo vir
šaus iki apačios. Bankų į- 
staigos teisės yra gyvos ir 
opios visuomenės teisės. Kol 
bankų reikalai, bankų įstai
gos, pasiliks privačių žmonių 
rankose, tol visuomenė ne
galės naudoties svarbiausio
mis savo ekonominėmis tei
sėmis.

Prof. Scott Nearing.

Per mėnesių mėnesius ka
pitalistams tarnaujantieji 
laikraščiai ir žurnalai iš die
nos dienon pasakojo mums, 
kad musų teisės tapusios už
gautos, kad musų nacionalė 
garbė tapus nuskausta ir 
kad reikalinga esą kuovei- 
kiausia stoti ginklu rankoj, 
kad tas savo teises ir savo 
šalies garbę apgynus.

Gerai.
Suvienytosios Valstijos, 

kaip jau mes atvejų atvejais 
esame sakę, yra turtingiau- 
sioji pasaulyj šalis. Šios ša
lies turtas, kaip apskaitoma, 
siekia apie 230 miliardų do
lerių, o tai yra daugiau, ne
gu visas Anglijos salų, Fra- 
ncijos ir Vokietijos turtas 
daiktan paimtas. Kovo mė
nesyj šių 1917 metų Suv. 
Valstijų nacionalių bankų 
turtas siekė milžiniškos su
mos, būtent, 16 miliardų do
lerių. Tai yra penkiais mi- 
liardais dolerių daugiau ne 
kaip daiktan paimti Angli
jos Banko, Francijos Banko, 
Italijos Banko, Ispanijos Ba 
nko, Norvegijos Banko, Šve
dijos Banko, Šveicarijos Na- 
cionalio Banko, Danijos Na- 
cionalio Banko, Japonijos 
Banko ir Vokietijos Valsty
bės Banko resursai!

Nuo 1913 metų Suvienytų
jų Valstijų bankų rezursai 
padidėjo penkiais miliardais 
dolerių. Suv. Valstijų fina
nsinių Įstaigų istorija dar 
nežino. _kad kadii nors tos į- 
staigos butų turėjusios to
kio pasisekimo, tokios “pro
sperity”.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGO! ir BURNSIDĖJ

J. KLOWAS, 
Tel. Canal 7270 Tel. Canal 3161 

Prof.
šokiai atsibuna kas panedėlį ir 

pėtnyčią, 7:45 vai. vakare.
Mes apsiimarne išmokinti šokti j 

trumpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

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

Burnsidėj utarninkais ir ketvergais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd St.

Tel. Drover 7042 |

Dr. C. Z. Vezelis į
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. Ashland Avė. 
arji 47-tos gatvės, ;

Nuosavybes 
Išsi vyst imas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz- 
m as.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina. 50c.

4.

1840 So. Halsted St Chicago. 01
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INTERNATIONAL ’

Socialist-Press -Picnic
Nedėlioję, Biržello-June 17, 1917 
Riverview Park-Didelis Daržas 

Western, Belmont and Clybourn Ave., and Roscoe Blvd.
ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲŠIES ŽAISMES 

Inžanga 25c i Parką ir Pikniko daržą. 
Vaikams žemiaus 12 metų įžanga DYKAI.n, -   -    ■ - ■ --t   --    -2.    ■     ■—         a.-.**,.      —.... 

Tikictai parduodama “Naujienų” Ofise.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujieną” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

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

Telefonas Yards 1546.
III.

WiSSIG,
Seno Krajans

Daktaras ,
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAfcFVYRŲ IR MOTERŲ. į
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodiĮimą. kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliojus iki. 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Dankos.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicago}©, mokina kirpimo ir designing, 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

padarys jus žinovu į trumpų laikų.
Mes turim didžiausius ir geriausius kir- 

pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur 
mes suteikiame praktiškų patyrimų kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvi
nio skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku—dienų ir 
vakarais ir gauti speciališkai pigių kainų 
laike šio menesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas,
118 N. La Salle St., Room 416-117

Prieš City Hall.. 7

GERHĄRTO HAUPTMANNO

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A. LALIS.

Apie ją pašokinėk!
Tavo mylima pačiutė 
Pagimdys kasdien vaikutį, 
Kai sekmadienis ateis, 
Ji tau sykiu tris paveis, 
O savaitėje, bežiūri, 
Jau devynetą jų turi: 
Devynius mažus, šleivus, 
Biaurutėlius cibučius!
Ha, ha, ha!
(Kvatodama nubėga Į grintelę).

VANDENIUS:
Brekekekeks, padauža tai padauža! 
Sudegtum!

GIRINIS,
(kurs visą laiką taikėsi pasigauti mergelę, 

dabar sustoja):
Kad taip ją pasižabojus!

(Išsitraukia trumpą pypkutę ir, degtuką 
įbraukęs kanopon, užsirūko) .

VANDENIUS:
Kaip einasi, Girini?

GIRINIS:

Klonyj pas jus čia šilta ir jauku.
Pas mus, kalnuos, tik vėjai švilpia, staugia, 
Tirštieji debesiai skardais tik riečia ‘ 
Ir vandenį vien pila, kai iš pinties 
Primirkusios. Ištikro, net biauru!

VANDENIUS:
Kas naujo dar, kaimyne?

GIRINIS: . '
Jau vakar valgiau pirmųjų salotų krūmyne. 
O šiandie, ryj<5 metą, 
Palikęs gyvatą 
Išėjau ir, skardu kalnyno, 
Už valandos prisigriebiau pušyno.
Žiuri u—didžiausių eibių pridaryta: 

i Iši'ausinėta žemė, akmens išvartyta... 
Ak, jokis piktas taip manęs nesmaiigia, 
Kaip tas jų bažnyčių, koplyčių steigimas 
Ir jų prakeiktas varpų staugimas!

VANDENIUS:
Ir kai duoną jie kmynais užraugia...

I WOLON f
. t VIS ADVOKATAS a

• H»4 National Life Bldg.. w 
L t Šalie St., Chicago, Ill.

i-. 6390-6391. Atdara: Utar- A 
<,vergB ir subaton vakarais nuo w 

vai. vakare, po numeriu: v

Ritini
29

Tel.
ainiu

j" 1566 Mil WAUKEE AVE., Chicago. III.
Eg- Humboldt 97.

<

Humboldt 97.

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

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

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 ligų.

Valandos : 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliom'.s 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST., 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Drover 7179.

1 Hamscr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-oa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų. 

Tel. Haymarket 2434.

DR. W. YUSZKIEWICZ
_ -—

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido K. Šešto kas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

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

OS”
.... Chicago, Bl.

5.

6.

1840 S Halsted St.. .

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos KI. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė 106 puslayvų, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“XT A TT TT T? \T A G”

1840 So. Halsted St.,
s

Chicago, DI.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros 

CARR BROS. WRECKING CO.

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

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

n>tn 9 rvto iki 1 po piet.
Chicago, III3003-3039 S. Halsted St

GIRINIS:
Dejavimai čia nieko nepadės. 
Kentėk ir tiek. Prie skardo paties 
Įsteigtas naujas padargas:
Skliausti langai, bokštas ir bonės, 
Viršūnėj—kryžius-sargas.
Jeigu ne aš, be abejonės,
Jau varpas butų kabojęs augštai 
Ir štai,.
Staugimu iš siaubūniškos savo krutinės 
Butų visus dabar mus bekankinęs.
Bet per mane jau šiandie jis ežero guli dugne 
Matyk tu, šėtonišką kirtau jiems juoką! 
Pakėblinęs tolėliau į apluoką, 
Tupiu, pasislėpęs žolėj, stuobriu atsišliejęs, 
Žiuriu bažnytužėn ir, kai nieku dėjęs, • 
Rūgštynę kramtau.
Tik ve netoliese matau:
Raudonas ant akmens drugys prigludęs 
Ir, regis, sultis iš gėlės siulpena, 
Bet visas dreba, sparniukais virpena... 
Aš šuktelėjau jam. Atgudęs, 
Ant rankos man bematant atpurpsėjo. 
Tai buvo elfas. Jis pradėjo 
Man pasakoti šį ir tą,
Kad balose varlės jau kriauklius metą, 
Ir taip toliaus.
Bet pagaliaus
Pradėjo verkt, ir vis graudžiau, graudžiau. 
Vos vargšą numaldžiau.
Tat ėmė vėl pro ašaras vapėti:
Botagais pliekdami ir rėkdami “nu,” “na!” 
Kalnan iš klonio jie vežą
Kaž-ką tokį, kad baisu net žiūrėti: 
Nei tai apvožta rėčka, nei statinė— 
Kažikokia baisybė geležinė.
Nubudę visi kiminų gaivalai.
Baisūną, mat, karsią bokšte augštai, 
Kur kuolu gelžies jį kasdiena trankysią, 
Visas žemės dvasias mirtinai užbaidysią, 
Ak šitaip? Nu, gerai, sakau.
Paleidęs elfą, aš tuojau
Ožkų kaimenėn zui, ir, kai matai, 
Išžindau tris eibes sausai.
Net pilvą išpūtė. Manau: aha!
Išgriaus, atėjus ožkų milšt merga! 
Po to nušuoliavau prie upės revo, 
Kur jie su savo važta važiavo; 
Palauk, sakau, žiūrėsim, kas išeis! 
Ir slėpdamos tarp krūmų, akmenų, 
Sekiau paskui. Aštuonetas kuinų 
Kanopoms trypdami, girgždendami viržiais, 
Sunkiai alsuodami, apsiputoję 
Baisuolį varpą traukė. Kiek sustoję 
Pasilsia,—vėl kalnan. Betgi matyti: 
Karai vos stengia važtą atlaikyti, 
O kelias ėjo pačia skarduma.'

Pragumas geras,—ko belaukt?—Ir va, 
Buklumu savo čia juos iš bėdos *
Išgelbėjau ant visados.
Pritykojęs, kapt tekinin.
Išlūžo pėdas. Įkibau ašin: 
Pasviro varpas, sudejavo, 
Ir akimirksniu jau skradžia važiavo.
O, kaip jis šokinėjo,
Kaip šokinėdams žvangėjo 
Ir gaudė dausėse aidų aidais, 
Vartydamos uolų skardais!
Ir nėrė ežeran, ištėkšdamas bangas.
Tenai jis amžiną sau pasilsi atras:

(Giriniai bekalbant jau ėmė temti. Jo kal
bos galopi iš girios keletą kartu buvo girdėt 
silpnas pagalbos šauksmas. Dabar iš už _ 
medžių pasirodo Andriu s, labai išblyš
kęs, suvargęs, vos kojas paveikus. Jo veide 
neapsakomas liūdėjimas. Girinis tuoj aus 

pasislepia girion, Vandenius—šuliniu).
ANDRIUS (sunkiai alsuodamas, silpnu 

balsu): O, žmonės, gerieji žmonės! Suteikite 
pagalbos! Girioj aš paklydau... susižeidžiau!.. 
Ak, gelbėkit!.. Ak, negaliu daugiau... (Alpsta 
ir krinta ant žemes netoli nuo trobeles durių.) 

(Viršum kalnų matyt melsvai raudonų de
besių sluogsniai. Saulė nusileido. Dvelkia 
vėsus vėjalis. Haga n y t ė, krepšiu ant 
pečiu, susilenkus, slenka pamažėli iš girios. 
Palaidais žilais, kaip linai, plaukais. Iš vei
do labiau panaši į vyriškį nekaip į mote

riškę. Smakras apžėlęs ilgais retais 
gyvplaukiais).

RAGANYTe: Undut, eik šian. Girdi? 
Eik šian, padėsi man. Perdaug jau nuilsau.

se. (/ pro sau lt 
šikšnosparni, girdi 
telen,. pažiūrėk, ai 
kyk, kad tuoj čionai atbėgtų b (Dairosi į dan
gų:) šią nakt audros sulauksim, (žaibuoja

greičiau! (Užkliuvo koja Andrių):

sai negyvas. Sakau

griežia.

le! Po rąstą išnešios, arba užleis ant jos ran-

klausiamom akim žiuri į senulę). Nors kar
tą tavęs prisišauksiu. Eik šian, Undut, grei
čiau. Ve> svečias atsilankė—ir dagi koks pui
kus: nė pašnekėt nenori... Paėmus šieno 
glėbį j paklok jam minkštą lovą.

UJNDINUTe: in tele j?



•MM
«/ » V* >■^^■.1

Sereda, Gegužės-May 9,1917 r N A U JI E N 6 S, Chicago, Hl, ,

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ==—..

Mal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
MOMKHPUNUKNCIJJNIH Hi’THH H.- I.Mi.vM Ua»*MB

” jai greitai i»avo titanuose >J lekcijų 
fix kurfsot jr* if'-hni pu t auk O> Mek vieniUM,

h*1* ANGLIŠKAI labai 
J ypač t*rn Ijknhii. 

y? Kuri* nori greitai

Iš New Yorko 
Padangės

“Veidmainyste ir Meilė” 
McCaddin Hali scenoje.

9 atidengimų

kausko rūpesčiu su tam tikra 
kuopele narių, kurie neva yra

Sulaukus tos dienos vakaro, 
traukėme į McCaddin svetainę, 
kad pamatyti tą “garsųjį” te-

dovinis syk scenerijų mainy-

veikalas ir jo mintis reikalauja, 
kad dvilinko nevaryti, kairi

s kas.

Antrą svarbesnę rolę —- Luizos, 
išpildė panele A. Skeraitė. Nors

bet reikia atsiminti, kad Laižos

daugelio veidu nesyk i

smaguinų. Ferdinandas, ša
lies prezidento vienintelis sūnūs

ne per
didžiausius savo 
j i mus delei jos.

vienok virš minetom ypalom 
didžiausia garbė priklauso nuo

riaus, Vurno,

lo smuikininko — Luizos tėvo,

ką žiauraus įsitikinimo ir nea-

Luizos, bet pagaliaus, po ii-

lo su visomis klastingomis min
timis ir ant galo netenka sūnaus. 
Prezidento sekretorius, Varmas, 
šiek tiek padaro juokų pagelbė-

dukomentus del Ferdinando, 
kad atgundžius nuo Luizos ir pa
galinus pačiam Luizos ranka

iššaukia nusišypsojimą savo ne
paprastu gerumu ir pataikavi
mu,. Mileris, Luizos tėvas, vi

nusprendė atimti sau gyvastį ir

kui, Mįlleriui, už muzikos lekci
jas. Tos muzikos lekcijos —

nando prašymui,

j tįsią vienintelę savo dukterį, 
Luizą,^apalpsta. Prezidento a- 
kyse, nuo nuodu, miršta ir jo 
sūnūs, Ferdinandas, kuris pas
kutinius prakeiksmo žodžius iš-

Von Kailio
Mil-

Lošime dalyvauja viso apie
12 ypatų. Žinoma, vietomis

bet vieloje tų pastabų mes pri-

lietuvių visuomenėj.

tuvių visuomene turi progą to
kius veikalus matyti lietuviškoj 
scenoje.

“Veidmainystė ir
Meilė.”

Ko-

, bet į lietuvišką

jausmu tie daug minimi dievai,

remia ir sako, buk Vitkauskas

na i publikos. Jog į McCaddin’o 
svetainę telpa su virš 800 ypatų, 
tad reikėjo nors pusė Svetainės

Gal but da ir tas kenkia, kad 
Vitkausko teatrai taikomi “be-

eik gerb. Vitkauske prie

daug pasekmingesnis darbas.

Brooklyne, McCaddin Hali, 19

ROCKFORD, ILL.

Moterų Domai.

prie N. Main ir Polk gatvių (3 
blokai nuo State St.).

klų; p-lė A. Marlott, Madison

Illinois

Tikslas to susirinkimo yra la

budai sustabdimui nuolat ki-

ir kili svarbus klausimai, kurie

> Mlfel §4 * *19) ♦ fe) .< (fe
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE. 
•augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojo.

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposįbg 
ir taupymo padėjimų.

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

V. F. MASHĘK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL - 
sekr. Turk Mnfu. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atba* 

' Brewing C-

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA 
▼ire-prezidentas

PADfiJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GED. C. WTLCE

Ice Co. vice-pi ez. T. Wilce Co 
fOZEF SIKYTA

Icnsinrids. ‘
PERVIRŠUA $6,000,000.

KALB/lMA t JFTI’VLAKA

W * fe # fe l * fe?
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anglų kalbą, būtinai priva- 
dalyvauti šiame susirinki**

S. DarginaviČius.

Iš Argentinos 
Padangės.

Rašo nian drg. K. Undraitis iš

«/

Dabar

įspėti. Aplamai, aš manau, 
kad nėra dabartyje dauginus nė 
milžinus lietuvių Buenos Aires, 
kaip 300 ar 400; bet nė vienas 
nedrįsta minėti, sunku įspėt. A- 
Jusčius tarnavo F. Missler’io 
kontorų ir jis surinko šiokią to

tyje.” Jis sprendžia, apie 
5,000 lietuvių gyvenančių visoj

Apie jųjų apsišvietimą tiek 
galima pasakyti, kad dabar žy
miai užsiima skaitymu knygų 
ir laikraščių visokių pakraipų.

Aires nežinau.
Pragyvenimo brangumas: 

mėsos, avienos Jcilas (2 svarai ir 
%) — 40c, jautiena nuo 50c iki 
80c, duona 25c, cukrus 5c, 
bulves nuo 15 iki 25c, miltai 
kviet. 20c.

sai nėra.

$5 už 8 vai. darbą, o mechani
kams prie automobilių moka

Automobilių dirbtuvių nėra;

išrodo bene toki — yra 4 
srioves: klerikalai, laisvama
niai, socialistai ir toki, kurie 
nieko nenori žinoti; beje, dar ir

yra labai sunku.

kunio redaktoriaus, zecerių ir 
kapitalo. Taipgi sunku pasir 
tikėti, kiek but galima gauti 
prenumeratorių.

lis “Echo Polski” Buenos Aires, 
bei sus lojo dėlei stokos prenu-

kavinių

Ant. š. pardavė savo restau- 
raną už $5,000 ir tuos pinigus 
pralėšė aut arklių lenktynių;

j u pol icijos šnipu. Po jo keli 
lietuviai užsidėjo biznius ir su- 
bankrutijo. ’

Kilus Europos skerdynėms, 
užsidarė daug dirbtuvių* ypač 
mažųjų, o didesnės dirba ne pil-

Valdžia dabar yra jau radika
lų. Vargingas dabar darbinin-

visur sumažino, taip, kad sunku 
jau išgyventi,'. Dabar lietuviai 
vis vyksta į Suv. Vai., kad ir 
ant darbinių laivų ir nuvažiavę

darni, jog ten darbai eina gerai

Buenos Aires, 19.16 met. skilo

li ją “Pa rtido 
tino?*

ų partija; žymus nkty- 
Alfrędo Palasios išstojo 
os ir sutvėrė.naują par- 
rtido Sociajista Argcn-

Mašinos Virves Rišėjo
' Padėjimas

geri del ūkininką, kuris tur del pardavimo grudu. 
Pasaulės akcijos stovą žemai. Javu, pagal gautu pranešimu, 
ne užteks_ del atligynimo stokos ir del aprūpinimo reikalo 
vieną .metu. Nežurant kaip daug javu gal veisti Siaurini 
Amerika, ženklai rodą gerą prekę.

Dcltogi yra svarbus dalykas pasirengti del piutes javu ir tu
rėti rišėjus ir virves ir per tai gal būti apsauguoti visi javai, nežiūrant koks 
stovis rinkymo gal būti. Geros, užtikamos mašinas ir virves, kūrins Žinote 
po vardąis Champion, Deering, McCormick, Milwaukee 
yrp tos, kūrės turete pirkti šįmet. Žinote, jog tuos mašinos 
javus nors-padejimas ne butu tam atsakantis.

)Y Osborne 
suvalis visus

pataisymo,Pirkele laiku. Pirkele reikalingus daiktus del 
del virvių ir del rišėju. I q viską galete gauti dabar. Gal bus sunku gauti 
paskui. Mes patarame kož nam ūkininkui pirkti daiktus del pataisymo 
mašinų ir virves ypatingai ir ne tik nupirkti, bet nueiti pas kupčio, nusi
pirkti kiek peikia virvių ir reikalingu daiktu del pataisymo mašinos, vadina
mos Genuine I H C ir atsinešti namo.

Vietinis kupčius padari viską del apsergėjimo jusu javu. Jis 
bus dėkingas jeigu duosete savo užsukyino galimai anksčiaus ir per tai jis 
galės užsiimti su jusu susedais, kure trukdosc. Pagclbekete jam.

International Harvester Company of America
(Incorporated)

T T C A

® CHICAGO
Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne

apsireiškia csqs stebėtinai pasekmingu 'iv 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- ik 

flf .> kl§3 skaudėjimo, dusulio, galvos w 
■T'l skaudėjimo, nustojimo apetito, 11 
■ I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai-

M| somas iŠdirbOju labai pagarsėjusio Ii

MftOCIl MIH-EXPEllERIO
•"Y IggIgi Seno ir ištikimo draugo Žeimy- 3 

Į nos,‘ naudojamo visame pašau* j 
I lyJe, per pusę šimtmečio—25c. |: 

už bonkutę visose aptiekose, 3 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi 3 

« F.- AD, RICHTFR A CO. . I 
1HB WashligtiB Street. New Vark, g 

_t:—
Šiandie mažai tas naujas 

“Partidas” , tegyvuoja; bet ir 
senas tarptautinis pereitų metų

žumą. Ant prezidento gavo d.

va tįstai gavo 104,

Buenos Aires jau yra karų, ei
nančių po žeme; yra gerokas 
skaitlius augštų namų.”

Povas.

S
PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
menis tiesiai už “wholesale” kainas, ra 
Mes parduosime visiems. X
Levinthal Plumbing Supply Co..9 ® 

Hb 1637 W. Division St., Chicago, T 
fig Corner Marshfield Ave. n

Kalbama lietuviškai.

AKI
NIAIB

Niekas neprivalo nešioti akinių, jei bent 
būtinai yra reikalinga, — arba kam bus 
prirašyti — ta ypata turi duoti savo akis 
išegzaminuoti gydytojui —kuris speci
aliai praktikuoja akių ligas, bet ne optikui 
arba jubilieriui arba departamentinei san
krovoj, kuriems tik rupi parduoti akinius.

Čia yra keletas simptomų, kurie turi 
priversti jus duoti pirma' ištirti akis be
gu užsidėti akinius. '

Galvos skaudėjimas - nervuotumas.
Raudonos akįs arba blakstienos.
Skaudančios arba ašarojančios akję. 
Užtemstančios akjs laike skaitymo. 
Silpnas regėjimas

Pasitarkite su manim 
tojas ir < 
aklų'JigbSft.
ligohių laike savo 20-mėtinės praktikos ant 
State gatvės.

Jeigu jums nereikalingi akiniai pa
sakysiu tuojaus.

Kainosč vidutinės—Kalbam lietuviškai.
Visas antras augštas

ir tt,

lite su manim •— aš esmi gydy- 
cbirurgas, specializuojuos

Turtu šimtų šimths išgydyti!
tiktai

P.O. Carter, M. D.
120 So. State gatvė, — Chicago 

Arti “The Fair” krautuvės
I’riėmiino valandos: nuo 9 ryto iki 7vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki
z

3109 So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

....... nori grėdai .'•mokti Anglų
k.yti»<* j mokyklą ypati.il si. ('.i-rwiiiuiu mmui utfc
čiatn« gtaiiai lliut-t t uotą, »i> <L. (geliu i h* k i nįmų KA'JaU>9A 
DYKA). Rašyk iaiiką tuojau*; indfk dvi msikr* priebmt'ixev! 
KATALOGO.
KLEBU HhYMH’R. Tiem*, buria k(<H j ril ui< j mu»ą 
k y k) ■} >pat)ikM>, tinime dienine* i) vi-.Uribw klešne Mokta*- 
m* daugiau valaudl) negu kito* mokykit**. Klntmi irgi turi
me atskirą kursą, nutaisytą mm»ų pačių de) i »adf lamokt ’’15 
greitam iimokinltnui Anglų ka)b<*. Daugiau »ujn auta 
turime GRA MU AH ir HIGH 80)00).*rkj r,u.

Vijiką* aiiltinarua Lietuj likai
Dvi mokyki o* : 78) W. 18th SL, ir J 74 J W. 47tk Bt.

iikui. K.iiaxuokit A*>«r)r»* Hrhoo) of Language-*, 1741 W<-»1 4 7l.hr B1-, t’hitagw, » j

Amtrlom k loni 
of Languages

1 Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th §t. Tel KedzJe 8902 
Pauli u n. Tel "Western 1b 
3b IE Ki W. J2fh St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina Si., arti 12th

RUSSIAN
TURKISH

WITH SA

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau
Visai Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginančiu iigtlT 
S ai u taras Bitter i*. Aš per praeitus 4 metui 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo —• atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėiimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę. Šonuose ir strėnose. 

. Niekur ak negavau pa geibo* del savo sveikatos, 
i Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
| tari* ir Salutaras, Regulaatria, dal uotcHL 
I pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 

pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius a* 
x savo paveikslą nebegaliu paiint ir palikau 

laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kak. 
na $1.00. Galima gauti geras n i uos t .aliunuo- 
»e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis 11

1709 So. Daisied St.,

HALUTARAH CH) MICAL INSTITUTION
I 2-olė* nuo visokiu blosum^.

P. J. BALTRENAS, PROF.

Tei. Canal 6417

D R. II AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, attikite paa 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Kag- 
gi-X ir pilno įrengimo BederioJoj,’ifcks la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikra Hgfi ir jei ai at
siimsiu gydyti Jųsų liga. JU8U eveikala ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikra specialistą ir ne prie imltu<Aojiį, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur Jum. 
skauda ir kokią jus ligą turite, 1*1 ji» 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H HAIR
Mentor Bldg’.

r ■Uh

Valandos:
10

OlO X-Ray EXAMINACIJA 
®JI šis specialis paaukavimas tiktai trumpam Jai)

Del pasėkmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja, 
aš vartoju moksliškas Tabaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajieg
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus piri 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart

Nemokėk man
Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokekit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo, nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
ciįa, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, iv visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jys 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kimo, jys neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite luo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tiki'ą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje dcL jųs žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. . Bukit, atsargus, suraski! tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
§is apgarsinimas užkvicČia jus jieškoli . . • v t 4 t v • • • i • i • 1 •

imptomų, 
įraujo ir

rodo staigių mii ii. gali 
M an (i L. i aujo s| .'audimu All IKIT

ne,
Ti.-ilr ii nuMmi- 
i i d c I < anka. J ik -

hiinipum uiLui us sutciDiii N-Ruy 
luldui )<kų e.\;im 1 nucijų UŽ $1.0(), 
g (■vperfų im.i mm SŠJlO iki $1(1.00.

du L k k \ ii H.'iiii ‘ o ^uiiėi.-uii vyrui ir 
linden i ;i|H( linkėic juogą žinoti.
:n jie guli but išgydyti. As tui'ėJaUą

mo pilvo, ke)Mnu, pinučių, inkstų ir 
pustės klintis, i < unintiznup dusulį, 
Kiiuijo ir odos lig;is, kutarn, akių, au
sų, nosies ir gerklės, ( himniškų ir ner
viškų ligų v patingai pust kalingas pil
vo kliut\se, taipgi puvaliskų vjrų ir 
mote) u ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpnų nugarų, apsvaigimų, prietvarą, 
atsiraugėjimų guzų, skausmus pilve, 
murmėjimų žainose, nustojinių apeti
to, nuovargį, misi<!<vėjimų, pajautimą, 
nerviškumų, ii' p;d< ngvu nykimą, tai 
\ ra priežastis, km i Im i but žinoma.

Sis apgarsinimas užkvicČia jus jieškoli sveikatos ir laimes, kuri lengvai yra jums atsiekiama. . 
atsinešklt šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesų prie X Bay ir daktariškos egzaminacijos už 

NEATIDeLIOK, ATEIK rUOJAUS.

Valaiidop: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedelioįnis: 9 ryto iki pietų.

DR. C. R. LAYTON
llalsicd SI., arti Madison St., Hckantis prie Mid

t i.oo.

14 So. Ilalstcd St., arti Madison SI., 
Bank Building. Visas 2-ras augštas

MIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JŲHJR SVEIKATOS 

.... -ATEIK - 
FASI’J EIRAl K

ypati.il
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NAUJIENOS darbininkus
Bet padai

Na, žinoma, tokių dalykų,

Lithuanfam Daily News
Ptau Lietaiif Dienraštis Amerikoje 

'Saldžia NAUJIENŲ BENDROVE f ne.

& Kasdien, išskiriant nedšldienius

First Lithuanian Daily in> America
Published Daily Except Sunday

• Y TM«

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
CMcagoje — per išnešiotojus 12 

Wntų savaitėje. PaČtu siunčiant, 
Oticagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei mėty .......................... $3.00
JTrinis mėnesiams..................31.75
Dviem mėnesiam..................$1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
jEuropoje, metams .............. $7.00

....................-........... ... ■ ' T1 ,.......

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

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

12 cents. By mail one year, 16.00; 
six months, 13.50.

Outside Chicago, by mall, one
year .................................... fi.OO

Six months................................13.00
Three months ........................ 11.75
Canada, one year ................ $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

.... ....................... ■ T I - -»■■■■- u --............................................. ... ..........................

Jbiiytojg ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
ti rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
twrdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to

* ^attekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina

mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
M b* išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

.. ■ --a- r
“niekšai”, “vagįš”, “padeg- 
liotojai” .ir tt. tai nė tautb- 

Darbininkų ir Kareivių At-1 ninku prakalbose, ųė spau- 
stovų Taryba žengs ir to-[ doje nebuvo sakoma apie Bo
liaus. Mes žinome, kad ji 
jau pakėlė protestą prieš 
slaptas diplomatines sutar
tis su svetimomis valstybės 
ir pareikalavo, kad sutarčių 
daryme ir apskritai santy
kių su užsieniais nustatyme 
butų duota balsas žmonėms. 
Neužilgio darbininkiškas ke
lias užsienių politikoje apsi- 
brėš tenai dar aiškiau.

Rusijos proletariatas pra
mina naujus takus visų šalių 
darbininkams, todėl kad ji
sai šiandie yra patogesnėse 
sąlygose, negu darbininkai 
kitose šalyse.

galo svarbų žingsnį užsienių 
politikos srityje, Rusijos

cialistus. Jų niekados ne
kliudė, tik jie per savo neap
sakomą blogumą ėmė kelt 
triukšmą ir gana. Reikėtų 
paprašyt kun. Kemėšio, kad 
jisai per savo protekcijas iš
rūpintų tiems nekaltai 
skriaudžiamiems tautininke 
liams .bent sklyputį dangaus 
rojuje.

“Pasipiktinimas.”

^Redakcijos Straipsniai

Atviras žmogus.
Tūlas daug milionu turįs 

žmogus, Thomas H. Swope,

bo nė vieno dolerio iš savo 
milionu.

”, sa-
ko |>. Swope, “buvo pirkti 
nekilnojamąją nuosavybę 
Kansas City’je, kuomet žmo
nės norėjo parduot ją, ir 
pardavinėt ją, kuomet žmo-

o žmonės dirbo del manęs, 
pastatė dideli miestą ir pa
darė mane turtingu.”

Taip darosi visi milionie- 
riai. Savo darbu sutvert 
ruįlioninį turt^negąlima. Jo 
padaryme turi dalyvaut 
daug žmonių — kad vienas 
galėtų juo naudoties.

Taip yra šiame puikiau
siame visų pasaulių.

PASTABOS
“Radikalė” 
terminologija.

-“Vien. L.” sako, kad soci
alistai “nežiną rubežių” re
ligijos niekinime, kadangi 
Cicero, III. du vaikinai “del 
fonių” pasirodė prieš publi
ką, apsirengę kunigų rubais. 
Tuodu vaikinai, mat, buvo 
socialistai. Girdi:

. ........ ....———N

tiktai vidujinėje, bet ir iš
laukinėje politikoje, jeigu ji 
nori pasekmingai kovot su 
savo išnaudotojais. Yra di 
dėlė klaida manyt, kad klesų 
kova apsireiškianti tiktai vi
dujiniuose šalies reikaluose, 
ir kad linkui išlaukinio pa
saulio visos klesos galinčios 
arba turinčios statyt “vieną 
frontą”.

Kiekviena klesa išlauki
nėje politikoje turi savo tik
slus ir savo budus tų tikslų 
atsiekimui. Todėl ir darbi
ninkai negali sutikt, kad jų

koje vestų ir atstovautų kle- 
siniai jų priešai.

šituos musų nurodymus 
patvirtina kiekviena diena 
naujais pavyzdžiais. Bet 
ypatingai aiškų jo patvirtL 
nimą mes matome dabarti
niuose atsitikimuose Rusijo-

Rusijos darbininkai, ku
riuos revoliucijos pergalė 
pastatė šalies pryšakyje, 
priversti tapo ne vien pasi
priešinti tai užsienių politi
kai, kurios pagelba pp. Mi- 
liukovai ir Gučkovai norėjo 
patarnaut plėšriems kapita
listų interesams, bet ir pra
dėt tvert savo užsienių poli
tikos organus.

Telegramos iš Petrapilio 
praneša, jogei prie Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos tapęs įsteigtas Užsie
nių Reikalų Departamentas. 
Jisai jau ėmęs funkcionuot 
(veikt). Jo vedėju esąs pa
skirtas soc.-dem. Skobelevas. 
Departamento tikslas esąs 
teikti žinių svetimoms vals
tybėms apie dalykų stovį 
Rusijoje ir teikti žinių Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai apie dalykų stovį 
svetimose valstybėse. De
partamentas kasdien si'unti- 
nėsiąs telegramas per Pet
rapilio Telegrafo Agentūrą, 
ir laikinoji valdžia apsiėmu
si padengt tų telegramų siu
ntinėjimo išlaidas. Užsienių 
Reikalų Departamentas, be 
to, ketinąs aprūpinti žinio
mis ir visus darbininkų ir so
cialistų laikraščius Rusijoje 
ir užsieniuose.

Norint savarankiai veikti 
užsienių politikoje, reikia vi- 
sų-pirma turėt teisingų in
formacijų apie dalykus, ku
rie dedasi užsieniuose, ir rei
kia duot užsienių žmonėms 
teisingų informacijų apie 
save. Kapitalistų kontro
liuojamosios įstaigos tam ti
kslui yra visai netinkamos, 
'jos iki šiol stengdavosi tik- 

rėt savarankią poziciją ne tai suklaidint ir apšmeižt

“Kovoje” skaitome: “Ty- 
piška Bagočiaus prakalba: 
Bai 25 d. Montello j F. J. Ba- 
gočius išdrožė tokį kurjoziš- 
ką ‘spyčių’, kokio aš netik 
nuo jo, bet nei nuo šiaip bent 
kiek inteligentiškesnio ir są
žiningesnio žmogaus niekuo
met nesitikėjau sulaukti.” Iš 
to išeina, kad typiška (pap
rasta) Bagočiaus prakalba 
yra tokia, kokios negalima 
tikėties iš jokio “bent kiek 
inteligentiškesnio ir sąžinin
gesnio žmogaus”, t. y. visai 
neinteligentiška ir nesąži
ninga. Gerai, gal-but “Ko
vos” korespondentas, P. Bal
sys, geriau žino. Bet kaip 
visgi suprast tą dalyką, kad 
korespondentas, vadindamas 
“neinteligentišką” ir “nesą
žiningą” Bagočiaus prakal
bą typiška, sako, kad jisai 
nesitikėjęs jos sulaukt nė iš 
paties Bagočiaus? Ką tad 
reiškia “radikalėje” “Ko
vos” • terminologijoje tasai 
žodis “typiškas” ? ,

Ir tai daro socialistai, 
kovotojai už geresnę atei
tį. Tai daro pirmeiviai!

meiviškumas, jei jau bus 
tokia liuosybė, liuosybė ty
čiotis iš kitų įsitikinimų, 
tai reikia stengtis, kad ne
ateitų tokia ateitis.

Toks pasielgimas juk 
daro gėdų ne tik socialis
tams, bet ir apskritai pa
žangesniems žmonėms, ir 
priverčia juos pagalvoti, 
kas-gi ta laisvė, kame ji 
užsiveria.
Gerai. Kad galvot, tai gal

vot. Kas-gi buvo tuodu vai
kinai — ar juodu buvo soci
alistų įgalioti taip pasielgti, 
kaip juodu pasielgė? Ar 
juodviejų pasielgimui kiti 
socialistai pritarė? Apie 
tai “V. L.” nieko nežino, o 
jeigu ji to nežino, tai kaipgi 
ji gali visiems socialistams 
priekaištus daryti?

Paskui — argi pajuokt 
kunigus — jų meilę prie do
lerio ir kitas “dorybes”, tai 
reiškia tyčioties iš tikėjimo? 
Argi religija, tai yra tas, ką 
kunigai daro ? Tiesa. 

. ....... .. ■■■■■...... ....... ,

Pabraižos

konfcr

nori demokratiją ir 
socializmą vykinti. Jai, tur
būt, priklauso ir tokie “Ame
rikonai,.” Galbūt, jai pri
klausė ir d. Michelsonas, kuo
met savo prakalboj po kai
riųjų organizacijų
rencijai Brooklyne nurodinė
jo, kad reikią rusams “tėvy
ne” ginti nuo kaizerio.

* “Naujienos” perdaug že
mai stato sąjungiečių supra
timą, jeigu jos tvirtina, kad 
sąjungiečiai, tiek girdėję apie 
Šeidemannų, Reinių, Plccha- 
navų, Russelių ir E. Wallin- 
gų ir lt., ir musų Janulaičių, 
Bagočių ir tt. veikimą, da ne
supratę, kas lai yra social-pa- 
triotai. Manome, kad sąjun
giečiai jau moka bent atskir
ti “isterikus” Lybknechtus 
nuo “istoriškųjų” Plechano-

Petriukas olrait, vyras!
Ponas Reda k i ori a u, Aš skai

tau Naujienas ir Aš piktas ant 
jų, Naujienos taip rašo kad ar 
su kunigu ginčyties ar su mažu

kinys, Kunigas man nedavė 
vardo ir nekrikštijo ir Aš į ku
nigų mokyklų neinu. Tai da
bar tegul Naujienos pasakys, 
koks skirtumas tarp kunigų ir 
mažų vaikų. Su guodonc Piat- 
ras K., Grand Rapids, Mich.

Ragina 
pasiaukaut.

Grafienė Warwick, valdy- 
23,000 akrų Anglijos že- 

,, išleido ilgą atsišauki- 
kuriame ji ragina savo 

os bendrus, turtingus že- 
valdytojus, atiduot savo 

turtus šaliai.
“Mes turime 

Bako p-ia Warwick.
traukties”, 

“Ang
lijos aristokratija su savo 
paveldėtoju žemės valdymu 
turi išnykti. Siūloma bega
lės visokių sumanymų, kad 
pagerinus žemės dirbimo 
sąlygas, bet, mano nuomone, 
visi tie sumanymai yra toli- 
gražu nepakankami. Vieni
ntelis būdas pagerint dabar
tinį dalykų stovį, man rodds, 
yra prašalinti privatinę nuo
savybę prie žemės, kuri yra 
mums visiems duota, ir pa
imti ją į valstybės rankas.” 

Kaikurių Anglijos dvari
ninkų sąžinė, vadinasi, jau 
pradeda pabusti. Jie jaučia, 
kad’jų viešpatavimo gadynė 
jau baigiasi.

Didžiuma Anglijos junke
rių, žinoma, nepritars gra
fienei Warwick. Bet tuo 
blogiaus bus jiems. Jeigu 
jie nesusipras gerumu pra
sišalint, tai jie bus prašalin
ti prievarta.

Darbininkiška 
užsienių palitika.

Koks trejetas mėnesių at- 
( “Naujienos” nurodė, 

1 darbininkų klesa privalo

Politiškas 
nesubrendimas

Chicagos tautininkų orga
nas rašo: “0 ta (lietuvių) 
pareiga yra aiški ir trumpa: 
— išlaukinėj politikoj, Lie
tuvos laisvės klausime, lie
tuviai privalo parodyti pa
sauliui suvienytą frontą. 
Naminiuose, vidujiniuose rei 
kaluose lietuviai gali ir nesu
tikti...” Šitaip gali kalbčt 
tik politikos kūdikiai, neiš- 
manantįs to paprasto daly
ko, kad išlaukinė ir vidujinė 
politika yra tik dvi dalįs to 
paties daikto. Yčas, kuris 
vidujinėje politikoje bičių- 
liuojasi su klerikalais, išlau
kinėje politikoje laižo popie
žiaus pantaplį; o socialistai, 
kurie vidujinėje politikoje 
skelbia darbininkų klesos 
vienybę, deda savo viltis ir 
išlaukinėje politikoje ne ant 
popiežiaus arba karalių pa- 
gelbos, o ant tarptautinio 
darbininkų judėjimo.

šventoji 
nekaltybė.

Buvusis buvusiųjų liaudi
ninkų organas dejuoja:

Musų socialistai tautini- 
nkij prakalbose užsiganė
dina triukšmo padarymu, 
riksmu, nors tame riksme 
žiaurus kerši'nimai girdi
mi. Jie savo prakalbose 
išvadina tautininkus įvai
riausiais būdvardžiais •
net toj pat 
romą 
erzinama

t spaudoj neda
li ceremonijų ir 
žmonės.

Apžvalga
MELANCHOLIŠKAS
ATSISVEIKINIMAS.

biausiu jos šulu galėjo pavirsti 
toks' biedno proto žmogelis, 
kaip Marius.

Buvusis “Ateities” redakto* 
rius, p. A. Rimka, netikėtai iš
važiavo Europon, “savo sveika
tos ir visuomeninių reikalų pri
verstas”, — išvažiavo, matoma, 
su labai nuliudusia širdim. Sa
vo atsisveikinimo žodyje jisai 
rašo:

Drauge noriu ir teisybės žo
dį pasakyti: kaip visoje vi
durinėje srovėje, taip įr “At-

bai maža tikrų pasišventtishį 
draugų. Skaitytoj {ii; matyti, 
ne turi mažiausio supratimo, 
kaip šiais laikais yra sunku 
geras laikraštis išleisti, užtat 
del mažiausio nepasitenkini
mo labai mėgsta daug kalbė
ti ir peikti, visai nenumany
dami kad tuomi kenkia ne 
tik laikraščiui^ bet ir visai vi
suomenei, ir sau patiems. x

Aš išvažiuoju ir dėlto atvi
rai galiu pasakyti: nei vienas 
redaktorius neįtiks visiems 
skaitytojams ir joks leidėjas 
nei leidėjai neišleis idėjinio 
laikraščio be tikrų idėjos 
draugų paramos. Bet kiek
vienas redaktorius bei leidė
jai daug daugiau naudos pa
darys, jeigu susilauks iš savo 
skaitytojų ir prietelių tikrai 
draugiškų patarimų vieton 
rūsčių išmetinėjimų ir atša
limo.

Atsisveikindamas turiu dar 
pasakyti, kad niekas manęs 
taip neužganėdintų, jeigu 
greitu laiku išgirsčia, kad vi
durinės srovės žmonės paga
lios suprato, kad reikia dau
giau pasišventimo ir darbo 
norint, kad musų idealai plė
totus! ir visuomenė pirmyn 
žengtų.
P-as Rimka, be abejonės, ge

rai pažįsta savo sroves žmones, 
ir jam reikia tikėti, kuomet ji
sai sako, kad pas juos trūksta 
darbo ir pasišventimo. Bet bu
vusia “Ateities” redaktorius la- 
bai klysta, manydamas, kad vi
suomenės “pirinynžengai” rei
kią tautininkų 
si. Kaip tik 
biau musų 
myn, tuo

visuomene žengs pir- 
šiiupo—Sir

vydo Balučio idealai labiau 
smuks žemyn, kadangi su prog
resu jie neturi nieko bendra. 
Faktiškai, juk taip dėjosi jau ir 
iki šiol. Per paskutinį dešimt
metį Amerikos lietuviai toli nu
žengė pirmyn, bet ,'^^tašitįninką 
srovė, ’ 
stipriausia, per tų j 
“nusivarė niio koto.”! 
lė ligi to, kad šiandie

smuks žemyn, 
ręsu jie neturi 
Faktiškai, 
iki šiol.
mėtį

kuri pirma pilvo čionai 
likę visai 

1 Ji nupuo- 
kone svar-

KONKOLAUSKIJADOS
AUTORIAUS VERSIJA.

šeidemanną nuo Licbknechto 
ir Plechanovą nuo Lenino ats
kirt, rodos, jau daugelis moka. 
Bet Šeidemanną atskirt nuo Ha
ases ir Plechanovą nuo čcheid- 
žės nemoka nė pati “Kovos” re
dakcija, nežiūrint to, kad ji jau 
metai laiko, kaip specialiai už
siima rašymu apie “social-pat- 
riotizmą.” Vadinasi, jinai rašo, 
lemtai, nežinodama apie ką.

Netiesa, be to, buk “Naujie
nos” sakiusios, kad pas mus ne
są “social-patriotų.” “Naujie 
nos” sakė tiktai, kad pavojus iš 
“social-patriotų” pusės dabar 
yra pas mus ne toks, kaip pasa
koja “Kova.” Social-patriotai” 
pas mus šiandie yra silpnesni, 
negu jie buvo pirma, kudmet jie

J uodo ji teologija.
Dievajnokslų daktaras ir dva

siškosios akademijos profeso
rius savo organe patsai save ka- 
techizuoja:

Kl.: Ar Kristus buvo socia
listas,

Ats.: Ne.
Kristus buvęs antrasis trejy- t. 

bes asmuo, Dievo sūnūs ir pat
sai Dievas (teologinė inakamo- 
lė tamsiems žmonėms galvas 
sukti. Pabr.), o socialistai tai 
esą tokie blogi žmonės, kur ke
lia klesų kovų: kas nepriklausąs 
prie jų mylimosios klesos, tai 
nors ir doriausias butų žmogus, 
vistiek jiems priešas. Jie neria 
rą skirtumo tarp kalto ir nekal
to. Savo klesos žmonėms so
cialistai leidžiu vartoti apgaulį 
ir prievartų, jie nekalčiausius 
žmones iškoneveikia ir skriau-

Savotišką išaiškinimą 
gaus Rimkos išvažiavimo 
d'a Konkolauskijados autoriaus 
organas, “Lietuva.” Ji rašo:

Pranešama taipgi, kad jo 
išvažiavimo priežastimi esan
ti džiova, kuria p. Rimka buk 
susirgęs. Bet iš kitų šaltinių 

■‘ žinios nurodinėja, kad Euro- 
' pa dabar yra nepergeriausi 

vieta nuo džiovos gydytis, y- 
pač kuomet čia, Amerikoj, 
yra California ir Colorado — 
ir geresnės ir artesnės vietos. 
Todėl šitie yra palinkę many
ti, kad p. Rimkos išvažiavi
mas bene turi ryšį su tuom 
projektu, kurį neperseniau
siai p. Rimka buvo paskelbęs, 
būtent: kad atsirado koks ten 
mistiškas lietuvis, kuris au
kavęs $1,200.00 išsiuntimui

tarpe tuomet radosi ir “Kovos” Amen.
duo-

ropų ir kad td menamo ge- 
radejo noru buvo, kad p. 
Rimka ir dar vienas rytietis 
važiuotų. Jis, anot tuometi
nio pranešimo, pasižadėjęs vi
sas išlaidas tokios kelionės

šisai p. Rimkos pasiūly
mas buvo paduotas Sandarai, 
bet Sandaros valdyba bene 
vienbalsiai jį atmetė, aiškin
dama savo tokį nusprendimų 
tuomi, kad Sandara negali 
priimti nei tokios aukos, nei 
p. Rimkos propozicijos, kol 
ji nežinos, iš kokių šaltinių tie 

•pinigai paeina, z P-as Rimka, 
kiek žinoma, visgi tų šaltinių 
iki šiolei neapreiškė. Todėl ir 
spėjama, kad p. Rimka, nors 
ir negavęs įgaliojimo nuo tau-

gale minėta propozicija pasi-

Turime vienok patčmyti, 
kad šitiems išvadžiojimams 
tani tikru na tvirtinimu iki
šiolei nėra.

“PAKUTAVOJANTįS
SOCIAL-PATRIOTAI.

“Kovoje” skaitome:
“Naujienos” norėtų mums 

pasakyti, kad musų tarpe ne
esu social-patriotų: tai esąs 
karštuolių-isterikų prasima
nymas. Pasirodo, kad “Nau
jienos” per social-patriotus 
nemato ne pačių social-pat- 
riotų 
kąją mokyklų” įsirašė ir Ba 
gbčių, kuris kaizerio “truški-

■ ® •>

Matyt, jos į “istoriš

beveik visi L. S. S. vadai. Jie 
priešinosi prisidėjimui prie Soc.

ne organizacija. Paskui, kada 
jie tapo pergalėti, tai jų spėkos 
ėmė skilti, ir pagalios jų dalis 

ypač ąčiu V. Kapsuko intek- 
mei — šoko į kitą kraštųtmy- 
bę: iš “social-patriotų” jie pa
virto kraštutiniais “radikalais.” 
Bet pavirtę “radikalais”, jie ne
atsistojo nė kiek arčiau prie so
cializmo idėjų. O jų elgimąsi 
pasidarė dar aršesnis, nes jie, 
kaip ir visi atsimetėliai, su di
džiausiu įnirtimu ėmė niekint 
savo buvusiuosius vienminčius 
ir tuo budu daryt organizacijo
je suirutę.

Tad nejaugi dėlto, kad Vidi- 
kas, Šukys, Pruseika ir kiti mū
siškiai “radikalai”, pakutavoda- 
mi už savo “social-patriotiškus” 
griekus, kelia triukšmą del “so- 
cial-patriotizmo”, ~ tai ir 
“Naujienos” turi tame triukšme 
dalyvauti? Nejaugi dello, kad 
jie dar nepajiegė suprast tikro 
įsocializmo idėjų, tai ir “Naujie
nos” turi užsiimi socializmo mo
kslo vulgarizacija?

Iš visa lo aišku, kad tas Dievo ' 
mokslų daktaras ir profesorius 
begalo mokytas žmogus. Jis 
keliais žodžiais taip nekaltai 
moka apmeluot, apkalbėt socia
listus, kaip tikriausias Ananias. 
Visas Dievo mokslų paslaptis, 
visas jų gilybes ir augštybes jis 
žitto geriau ne kaip savi penkis 
pirštus, išskiriant vieno mažo 
Dievo prisakymėlio, kurį jis per 
savo mokslumą užmiršta. O 
tas mažas Dievo prisakymėlis 
toks:

. —Nekalbėk neteisybės!

Geriau tylėtų.
Kad Amerikos Darbo Federa- . 

ei jos “bosas”, kapitalistų Čebat- 
laižis Šernas Gompersas siunčia 
Rusijos darbininkams pamoks
lų ir graudenimų, kad jie nesi-

tvirtai laikytųsi su “alaizais” ir, 
dabar, su Amerika, ir kariautų 
iki bus Vokietija sutriuškinta,

DUONA PABRANGS

Jau ėmė rodyties laikraščiuo
se duonkepyldų apgarsinimai,

the priceless treasures of justi
ce, frec^lom, democracy, and 
humanity, lai jis, be abejo, turi 
mintyj lokius tuos pricelesi 
treasures of justice, ir lt., ko
kiais didžiuojas Amerika. Juk 
argi ne “priceless treasures” tei
sybes. laisvės, demokratybės ir 
žmoniškumo tokios, pav 
dynes darbininkų W 
nijoj
Pitisburge. Everelle etc..Tolinus, kalbama,

laiku pradėsiančios kepti duoną 
bakanukais po 15 centų vertės 
kiekvieną.
kad pcnkcentiniai bakanukai iš
nyks, o jų vieton bus pardavinė
jam! tik 10 centhiiai ir 15 ren
tiniai bakanukai. Duonos ke
pyklos, ypač didžiosios, sako, 
kad pcnkcentiniai duonos ba
kanukai kepti neapsimoka.

Duonos kepyklos betgi šitas 
permainas mano padaryti ne

sker- 
es t Virgi- 

Minnesotoj, 
arba

tokie teisinai kaip San Francis- 
coj prieš kuriuos blanksta vi
si kadaise caro rengiami žydų

Pabraiža.

Redakcijos Atsakymai
staigu, t.y. ne visos vienu ka 
rtu, nes tatai iššauktų daug ler 
nib, gal dar federates valdžios a

ne bus suokalbis. Jos permainas 
padarysiančios kiekviena atski
rai, ale ne vėliau kaip iki 1 d. 
birželio.

Žmones turėtų pakelti prote
stų prieš tokias permainas, kaip 
tik kepyklos ims jas vykinti.

Stanley, Rockid. Ačiū už 
informacijas apie tų klerikalų 
didvyrį. Patogiu laiku suvar
tosime.

Nuo lapkričio 1. 1916, kaina 
kasių algos Novoj Scotijoj pa 
kilo apie 5 nuošimčiais.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Frisco mašinistų unija nusta
tė kaipo minimum $4.50 algol 
dienoje.



Maža kambarinė dės-

tiktai už

NAUJI KN U S

S. Obstfelder.

ryžius
ŠOKIŲ

(Tąsa).

rengėvos apleisti krautuvę. Mu-

šnabždėjo:
; 1Laime! nėra

žmones,
ačiū kuriai

Progresyvf Lietuvių

as nejau-

Or. O. Blumenthalmudviejų

ir augsciaus.

Geriausias painias — po $1.35 gal.Maderos!

Sveikatos Skyrius

Draugai Lietuviai

Klausimai ir Atsakymai.
Vėžys.

Ji linksmai kalbėjo ir juokėsi 
atsisėdo ant suolo ir ėmė inos- 
teguoti kojomis, lyg maža mer-

Meldžiu man paaiškinti apie 
vadinamą vėžį pilve: kaip ture-

S3 
u

3224-3226 S. Halsted Street,

Ar jums sto
ck (j s? Len-

Tai atsitiko bėgiu tų trijų 
mėnesių, kuriuos mudu pralei
do va ant juros kranto.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVrDKA

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

Tek Drover 8448.

OR. L EPŠTEIN
GYimtMAtt m CHIRURGAS 

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

3600 S. Halsted St.» kampas 30 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

' "elephone Humboldt 1273.
J M. S A H U O M „ LL 
i Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 
' Specialistas Moteriškų, Vyriokų ir
» Vaikifikų, taipgi Chroniškų Ligų.
I OFISAS: 1579 Milwaukee Avė.
, VALANDOS: 8:30 iki 10 iSryto;

Kampas North Ave., Kambarys 200 
1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

Mano pasakojimas labai bet
varkis. Aš privalau pasakyti, 
kad tai įvyko kiek anksčiau tų
■- ........................ ; . - .....

siu to.
tai, kaip žmonės sekė mudu aki
mis, lyg norėdami pasakyti:

Ypatinga doma atkrei
piama į vaikus.

balandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare? nedėlio- 
mis nuo 10 iki 12 dienų.
4649 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 St.

tarytum, sakydama
Aš niekuomet neužmir- 
Aš atsimenu taipgi ir

nių sueina musų laikuose, 
viename restorane. Jis b

moterų, — ar yra pas mus 
sirišjmas prie moters nusišypso 
jimo?

Aš norėčiau papasakoti apie 
tai, kaip jos senas ir liūdnas 
veidas darėsi vis jaunesniu ir

DENTISTAI
Ateikite pas muš del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksų ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4317

labiau paliečia šviesiuosius mo
mentus. Ręikia pakli,ūdyti ir 
tamsiuosius. — Aš k nepui
kia tįsia atsimenu, kaip pirmu 
kartu pamačiau jį. Mudu suėjo

Vertė K. A,

Phone Canal 1256. 
MOKYKLA 
Geo. M. Chernaucko
Svct, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv., Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma. 
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpą laiką, 
kas panedelį ir ket-

Taip buvo tą vakarą, kuomet 
jai užsinorėjo būtinai pavai
šinti mane vynu. Neištarus nei 
žodžio, ji pašoko ant kojų ir į-

Chicago, III

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ii Euiopos daktarų* 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
•Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresą.

šokiai atsibuna
vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.

Mokytojas J. K. BUBELIS, 
ir pagalbininkai. -

Gyvenimo vieta: 4037 So. Talman 
avė., Chicago, Ill.

Ar yra pas mus prisiriši
mas, - mudu buvome gatvėj ir

šalyj stovėjo žmonių bure*-

arčiau žmogų, su kuriuo susidū
riau ačiū paprastam atsitikimui.

užsi-
mudu

už viską, tai, kas yra daugiau ne
gu jaunyste: nauja jaunystė, 
amžina jaunystė; jaunystė, kuri 
gimė ačiū laimei; jaunystė, ku
rią iššaukiau aš.

I
APTIEKA

• 4 i .

BuLaImu atyda,

Hržlurint, ar He reeeptrd Lietuvos ar 
Amerflkoa daktarų. Tai vienatini Ile- 

tuviika aptiekn Bostone ir Massaehu- 
setta valstijoj. Gyduolių ffallt gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, e ai prisių
siu per expresu.

HL. Sidlauskis 
Aptiekoriui ir Mvininkas

SOUTH BOSTON. MASS. ’

Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigi aus, kaip 
lik galima, tai yra už tiek, už Įtiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
toje užganėdinus kiekvieną, kuris lik 
ateis pirkti. Taigi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar ki
tokių daigių, malonėkilc atsilankyli 
pas mane, ir jus prrsilikrinsife, kati 
nei viename auksiniu daiktų Store 
negalit gauti piginus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vieloje atsilankantį, taip pigiai vi 
ską parduodu.

keturių mėnesių. — Viso labo 
jų buvo keturi.

Niekuomet aš taip aiškiai ne
jaučiau, kaip kitas žmogus ga-

del kurių mes negalime surasti 
žodžių. Negalėjimas išreikšti 
savo minčių, jausmų kankina 
žmogų." Juk daug butų malo-

patavo tamsa, 
ėjova gatvėn 
jova.

*as mus
prisirišimo!

Sereda, Gegužės-May 9,1917
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Mes Išredysim Jusų 4 Kambarius, su Cicrhnr mis
Rakandais už$35 likusius aut lengvų

Nejieškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mus. Mes tu
rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų “Ice Baksų”,

Prisiunčiam tavorą į visas dalis miesto.

bo ugnelę; kaip raukšlės pradė
jo nykti nuo jos kaktos.

AŠ norėčiau papasakoti apie 
tai, kaip aš jaučiaus laimingu, 
žinodamas, kad tik ačiū man ji 
pajaunėjo.

Ant galo, ji, tarytum, persis
kyrė į dvi dalis. Iš vienos pu
sės, jos figūra pasidarė grakšti, 
kaip jaunos mergaitės; iš kitos 
puses, veide* pasirodydavo vil
ties prajovai, tame veide, ant 
kurio gyvenimo liūdesiai užrašė 
savo stebėtiną dainą.

Tai -stebuklas. Ir kaip man 
sunku sekti, kokiu bildu tai į- 
vyko ir prie ko tas privedė.

ir liūdnais atsiminimais.
Kol aš sėdžių, rengdamos visą 

tai papasakoti raštiškai, mintįs 
yt bangos siūbuoja. Aš sten
giuosi atsiminti jos veidą. Kada 
aš norių atsiminti tą momentą, 
kuomet užklupo mudu nelaimė,

Pastaba. — Sveikatos Skyriui 
ateina labai daug laiškų įvai
riais klausiniais. Į visus juos 
stengiuos atsakyti, kaip tik sus
pėju* tat užinteresuotiems ten
ka kartais ir palaukti. Vienok 
skaitytojai lai klausia: visados 
rūpinsiuos atsakyti į kiekvieną 
jų klausimą.

Sv. Skyriaus Vedėjas.

Kas del gydymo, lai, ant ne
laimės, tikrą vėžį galima tiktai 
išpjauti. Ir operacija ne visada 
daug gero padaro. Pradžioje, 
kol dar nėra tikro vėžio, galima 
daug ką gero padaryti be oper
acijos. Todėl reikia ' j ieškoti

si; iš ko ji atsiranda; ko 
toks ligonis saugoties ir

turi 
koki

Ats.: — Vidurių vėžys arba 
carcinoma paprastai atsiranda

a Įsitikimai yra žinomi, kur vė
žys atsirado jaunystėje, pirm 30 
metų amžiaus. Paveldėjimas 
lošia savo rolę, bet nesvarbią. 
Dr. Welch surado, kad 14% li-

lq giminaitį, įnirusį nuo vėžio. 
Aiškiau matyt, kad vėžys gana 
-dažnai atsiranda pas tuos žmo
nes* kurie ilgą laiką kenčia nuo 
vadinamom dyspepsijos (vidurių 
nevirškinimo) ir skaudulio pil
ve. Todėl labai svarbu praša
linti kiekvieną vidurių suirimą.

Kitą vertus gana dažnai žmo
nės vadina vėžiu kokį nors skau
dulį pilve.

Kas del vėžio symptomų (žen-

aiškus. Ligonis pradeda džiūti, 
oda išbąla, arba pageltonuoja;

raada skaudėjimas.; ligonis pra
deda išvemti kraujų. Ištyrus 
pilvo skystimus galima padary- 
” 'Hagnozą (nuspręsti).

*WTi

va. Ir ne apie moteris.
Ypač man prisimena sekamas 

atsitikimas. z Kada jis pradėjo 
kalbėti, elektros šviesa ėmė gęs- 

restorane užvieš- 
Paskui mudu iš - 

ir ilgai vaikščio-

nėra prisirišimo, 
Ką jus pa- 

sakysite, ar pas mus yra prisi
rišimas prie saules? — ištarė 
jis, kuomet elektros šviesa už- 
gęso ir m ūdai pradėjova vaikš-

Ponas Farmy

Pirkėjau.
Kam Tamstai važiuot toli pirkt far- 
mą ir mokėt brangiai už žemę, kad 
aš turiu 6,500 akrų žemės aplinkui 
Higgins ir Houghton ežerus, Michi
gan valstijoj, tik 200 mylių iš Chi- 
cagos, kur tamsta gali užauąyt 200 
iki 400 bušelių bulvių ant vieno a- 
kro; žinai dabar bulvės po $3.50 už 
bušelį ir ta žemė gera del visokių 
kitų javų, burokų, kornų, gyvulių 
auginimui ir taip toliaus. Parduodu 
tik po $3 už akrą ir jiugščiau; pusę 
reikia įmokėt, likusius išmokėsi per 
6 metus. Galima pirkt nuo 40 iki 1000 
akrų; vienoj vietoj lietuviai; čia ta
msta turite puikią progą pirkt pi
giai ir gera žeme pasinaudot. Rašy
kite visi iš visų pusių man šiuo adr:

A. J. FRANCKEWICZ,
154 W. Randolph St., Chicago, III.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re-

Seklyčios Setas, geriausios skuros, ąžuolo arba mahogany, 3% 
colių frėmai, gvarantuojam, kad geriausia nešiosis skūra, šis. 
setas nėra pigiai padirbtas, bet mes jj pigiai parduosim, tik už
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LU
nu

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

ka, ąžuolo arba maho
gany medžio, su vienu 
stalčių viduj, galima su
sidėt visi rašomi daiktai

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

W MVtJLiJ
Pirm, kol pirksi Pečių 

pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais 
kept ir virt be jokio per
mainymo dalių, stikli
nės duris arba baltos, vi
durius gvarantuojame 
nuo išdegimo’ant 5 me
tų, nes jis padarytas iš 
geriausio špižo, parsi
duoda nuo

^9rj
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Krautuvė atdara kiekvieną^

Kohs Fomiture Hous?
gčjimas. «
Mes vartojame page- @ 
rinfjf Ophlhalm(>mc1.er ' • •. ;

suįrimo; jieškoli greitai ir rim
tai.
F. S„ Melrose Park:

“Aš vakare nusimazgojau gal
vą ir veidą šaltu vandeniu. At
sikėlęs pajutau, kad skauda au
sį ir ausyje yra užimąs, ir skau
da galvą. Buvau pas daktarą ir 
jis nežino kas yra.”

Ats.: — Greičiausia į ausį kas 
non* įkrito arba koks nors užde
gimas viduje atsirado. Pažiurė-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nautfi, 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, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

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

A ti d arimas 
naujoj vietoj 
Laikrodžių 
Krautuvės

IŠPARDAVIMAS
IR

$18.00 $18JO $20.00 

0 dabar parduodama 
po $14.25

'•1>.imlimmias, imliudęs, 
Ai jŲS turite ura- 

ą atmint j. pi aslą i cgejimą, 
dvokmui] kvapą, širdies plaki- 
,,l!ė J atarą, prakaitavimą ran
kų h kojų, skausmus nugaro
je. .‘J-. a u si h u.s viduj iimse gal- 
' <rs skaudėjimus, ajisvaigimą, 
Lnn'.us i nikiai apie akis, reu- 

1 audonoji sJa, su- 
iisulis, spuogai, ru- 
žaizdos, užnuodiji- 

, susi'ujiėjimas nu- 
andens ir pi agaiš- 
J‘ igu ję\ jaučiatės 

adau jps fui ė-

Kar-

sies skaudėjimą.
“N.” Skaitytoja, Roseland.

Kaip n u gydyt i kornus?
maudyties 

ar tik 
šaltu

kojas

3. Kaip geriau 
karštame vandenyje 
drungname? Ar sveika 
vandeniu persipilti?

4. Kas daryti, kad
skauda kiek daugiau pavaikščio 
jus?
Atsakymas: '

1. Sveika.
2. Nusipirk aptiekoj:
Acid Salicyl, grs 30
Extr. Coil Ind. grs. 3
Acid Acet. Glac. m. 5
CoUocK. drachms 5

Ir kas vakarą korntis aptepk. 
Už 5—8 dien; pamirkyk į van
deni ir komai išsilups.

3. Vidutiniai šiltame. Šaltu 
vandeniu persiplauti labai gerai.

4. Nusipirk tokįus batus, 
kurie nespaudžia Icojr/; praša
link kornus; nueik pas daktarą 
ir reikalauk padaryti gerą išeg- 
zaminavimą.

Dr. A. J* Karalius.

Pranešu Waukeganieciams, kad aš busiu 
Waukegane, pčtnyčioje, Gegužes 11 d. J. BRU- 
ŽEVIČIAUS aptiekoje, 1005 MARION ST. ir 
priiminėsiu ligonius nuo 2 vai. dieną iki 10 va
landai vakaro.

Meldžiu kreipties i paskirtą vietą pažymėtu' 
. laiku. TE1. 616.

DR. A. J. KARALIUS.

Telefone Canal «7*

Akušerka
.Mrs. A. Vidikas
IhugiiHi Akušerijom Kolegiją; Ilgai prak
tika v uni PciiHHylvaiiijoH Hospitalene ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo, llždyką duodu rudu 
visokiose ligose moterims ir mergi
no m s. Kalbu lietuviškai, angliškai, m- 
«lškai. lenkiškai ir slnvokiškal.

1739 S. HAL8TED ST., CHICAGO 
Ant antry lubę.

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

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant tolinus mane remtumėt, 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdini i. 
Pirmiaus aš gyvemm: 2256 W. 22 st., 
dabar gi pcrsiliėlian į naują vietą 
2128 VV. 22 SI. Imp Lravill i) Royne 
avė., prie pal didžio teatro. Kirltvie 
ną užprašau atsilankyti i naują vie

F* ’Mtilleir
2128 W. 22 Str (:hi<-ago, j n

>

DR. M. HERZMAN
Gerni lietu vinimi žinomus per 16 me 

tų kaipo rnt.vrę.s izydytojnn, ehiiurgas 
ir akuieris.

Gy<i<» nfitrins iv ehvoniėkHs li^as, vy. 
>ų, moterų ir vaikų, jmpal mmjausinu 
metodas X )tny ir kitokius elektros jo ie 
t nisus.

Ofisus ir Lnl»ini(iHi.ia: 1025 W. JHth 
Si. netoli Fisk St.

VAT,ANUOS: Nuo .10 U- pietų, iv 
(1 H vakarais. Telephone Canal 31 10, 
GYVENIMAS: 3412 S. U-Usfe<l Street

VALANDOS: 8 9 ryte, tiktai.

$4.50 ir $5.00

po

('< <h kite

gas.

$2.50 km i n s

r ’•).

min < sate 
Ilgus arba 

gailinti 
et eikite

Sfi VU 
‘'[hv i:di<kn- 
ndvtj visas

p.uh Jit/in kuką drnige- 
I. g\ ds IIH \ X J l<k Ų Ji 
os suteikiu JIHJU daug 
s,
xųžiiii<kas patarimasJohn Meckenis

7(H; — 4th SI reel , 
SIOUX CITY, IOWA.

REIKALAUJAMA vyrų
:>kytiesbarborystės amato.

k ėjimai, mokinama dienomis

g\(l\ i)i:j b( jokio gaišinimo lai- 
ko, j(jus per ilgai atidėlio
site. jus busife vienas iš dan- 
k* lit’ laimingųjy. km ie ilgai 
apgaili slavo, kad jie nesimatė 
su geriausin daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
dm odvmas. Kuomi j dėkingas 
hgmiis sakys jums, kad aŠ jį 
isgydžiau, jus Žinosite, kad aš 
išgycižiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Lash arimas dykai. Valančios: 
9 rxto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1G1.) \V. 47 gatv. ('hieago.

WtMMMM

Darbas hick vienam žmogui.
Ateikite arba rašykite.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, 111.

BŪTIIŠRADĖJAI! HMiųONUS DOLEKJU ŽMONES DASIOIKBO PER NAUJUSIR GERUS IŠRADIMUS, TA PROGA
Lut turite kokj išradimą del užpatentavimo, gal norite K4 IŠRASTI, reikalaukite nuo hiukų dykai patarimų ir ‘VEDLJO 

|1)IMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojam 
L Rašykite lietuviškai, bent į katrą musų ofisą.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (N5)

KIEKVIENAM

256 Broadway. New V ork.
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Skaitytojų 
Balsai.

nuomones R ėda k c i j a

kvieč ami ir “šiokie ir tokie”.,.
Ak: that's different thing, 

— manau sau, ir sulaukęs pas
kirto laiko traukiu į “konferen- 

• • y y C1JQ.
Nueinu bažnyčion, 

prie durų, 
eiti. Ant

IrA" * v * r 11 Jidziausias stos die-1
Chicago Clearing House

Musų užmiršta 
priedermė.

Buvo laikai, kuomet, liet. soc.

užpuldinėji-

tinkamų žmonių, ir ačiū nenuo- 
alsioms pastangoms, šiandie jau 
mes, darbininkai, turime, ir

vatinį ir mėnesinį — taip kad 
daugiau jau nebereikia, nes tai 
butų tik, bereikalingas spėkų 
skaldymas, o tai reikštų tik 
skurdą visiems.

apšvietos

jau dabar esantįs soc. laikraščiai 
pasiektu kiekvieno gero žmo-

tu...

laimę, pasiliuosavimą! 
ta platinti v ra garbė!
priedermė!

tinimui apšvietus, ne- 
vien prenumeratorių

nėra

Laikraščiams

ko pasirinkti. Beikia, kad lai-

įvairių raštų, nes be to jis netu
rės pasisekimo — žus. O ar 
bent vienas iš musų, norėtų, 
kad kuris nors iš musų minties

ięs?

Rafael Vargas.

Netikėta proga.

iNa

tau sau, ką as nuėjęs darysiu, 
gal “jie” manęs nepriims ir tt.

Bet susirinkusieji į tokias kon
ferencijas žmonės vis-gi atsto-

vausiu: nieko — manau sau.
Tokiu budu, nedrąsu eiti.

atsisėdu
Nes nedrįstu toliau 

“fronto” matosi ke
tinių, — tur but “de- 
- galvojau sau.
žemaitis atsistojęs

žinką. Klausaus, bet negaliu 
suprasti. Viena, kad per daug 
žemaičiuoja, ir perdaug žargo
nus vartoja, o antra... aš neži
nau... mažu taip reikia. Aš ne- 
siniokinau retorikos... mažu re
toriškos taisyklės reikalauja, 
kad vietoms, kur priseina pa
vartoti jausiu ingesnius saki
nius, tai “kalbėtojas” juos ta-

per tai negalima nei žodžių su
prast, O kuomet vėl vartoja 
šlykščius žodžius, tai pats sau 
ranka užsiima burną, ir tokiu 
budu vėl ne viską galima su-

Klausiaus, klausiaus, ausį pa
kreipęs — kaip nieks ne išei
na, taii> neišeina. Kartais pasi

lietuviški; paskui vėl pasigirsta 
franeuziški žodžiai. Taip sa-

iškų ir angliškų.
Žodžiu sakant, “kalbėtojas” 

moksliškumo” delei kiek ku-

Tatai nebūtų nė taip nuostabu 
jei tie visi svetimų kalbų žo
džiai nebūtų maišomi į krūva.

siau
tiška ir darė nekokį įspudiį. Bet 
kuomet maišyta visus tuos sve-

pradėjo lįst. Bet, manau lauk
siu, kol pabaigs: vis po vieną, po 
du matau atsikeliant ir einant 
laukan. Ir beveik kiėjevif^as iš

link, juokiasi.

vienas

Pagelta arba Trukdimas
ELEFONO naudotojas gali pagelbėti 
arba trukdyti geram telefono patar

navimui.
Svarba patarnavimo reikalauja teisingo vartojimo 

iš pusės prenumeratorių.

Kuomet jus kalbate aiškiai į telefonų, ypata, i ku
rių jus kalbate, girdės jus be jokio sunkumo, nežiūrint 
kaip toli būtumėte.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Iš Darbo Lauko

DE PUE, ILL.

neral Point Zinc Co. darbinin
kai, reikalaudami pakėlimo mo
kes ties 65c į dieną.

Kompanija atsisako išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Strei-

Kas bus toliaus —- pranešiu; 
kol kas streikas eina ramiai, 
nors kompanijos bernai strei-

J. šimuilis.

visi 
dvasios apimti? 

Tuo tarpu eina vienas mano pa-

Be ceremonijų.
PHILADELPHIA, Pa. — Gu

bernatorius Brumbaugh vetavo 
(atmetė) bilių, kuriuo reikalau
ta, kad visi valstijos spausdiniai 
butų spaustuvių darbininkų 
unijos (Allied Printing Trades) 
ženkleliu pažymėti. Tą įstaty
mų sumanymų, kurį valstijos 
legislature buvo
berną torius atmetė 
inas, kad toks įstat 
priešių ga š k o n s t i t u c i j a i...

Paprastai apie konstitucinu- 
mą ar nckonstilucinumą spren
džia augščiausias teismas, bet 
čia pasirodo, kad Pennsylvani- 
jos gubernatorius ir patsai mo-

priėmus, gu-
tvirtinda-
las esąs

man.

tos pačios parapijos narys, aš 
užklausiau jo, ko jis .juokiasi, 
gal kas su parapijos reikalais 
yra negerai?

namie, — sako jis. - 
jis mano, jog žmonės

lop-

Kaip matau, tai ir tamsta 
jau virsti į bedievius: turbūt bu
vai kuomet Mockaus prakalbė

man gali kalbėti Mockus, ar 
Maliauskas, man nesvarbu, kas 
kalba. Man tik svarbu, ką bal

lsėję iš bažnyčios randame 
prie šventoriaus kampo keletą 
žmonių besikalbant. C

girdėti, veik visi vieną giesmę 
gieda, t. y., kad “jam

Ir kaip

ne visi
namie.”

Tai tokį įspūdį aš išsinešiau 
iš tos konferencijos.

Ex-Vytis.

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.
Mintie ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas. ■

Kaina 15c.

1840 So. Halsted St Chicago, Hl.

kių ceremonijų.

Dailydžių laimėjimai.
INDIANAPOLIS, Ind — Bro-

zaci jos sek re torius paskelbė a- 
pie naujus dailydžių laimėjimus 
sekamose vietose.

Sioux City, la., pakėlimą al
gos nuo 55 ant 60 centų valan-

Middleport, N. Y., nuo 33 ir 
vieno trečdalio ant 40 centų va
landai ir 8 valandų darbo dieną, 
vietoj 9 vai., kaip lig šiol kad
buvo.

abiem pusėm nusileidus. Tapy
tojai laimėjo padidinimo algos 
Huo 40 ant 45 ceiltų valandoj.

Judėjimas Nėw Rochelle.

NEW ROCHELLE, N. Y. — 
Plumbers and/Steam Fitters li
nija padarė naują kontraktą su 
samdytojais. Nuo liepos 1 š. m. 
mokestis turi but pakelta nuo 
$4,.80 ant $5.00 dienai.

Sheet Metal Workers reikala
uja taipjau daugiau algos, bū
tent, $5.00 dienai, vietoj dabar I 
gaunamų $4,.5O.

m o darbininkai reikalauja $3.25 
dienai vietoj dabar gaunamų 
$2.90.

. į Laimėjo streiką.
ST. LOUIS, Mo. — Darbinin

kų streikas St. Louis Coopera
ge Co. fabrike pasibaigė. Dar
bininkai streiką laimėjo. Fir
ma pasirašė po nauju kontrak
tu ir 
• v IS

visus štreiklaužas atleido 
darbo.

Gaus daugiau algos.
JAMESTOWN, N. Y. — Dar- -jbininkai priklausautįs Painters 

Unijai Nr. 498 laimėjo daugiau 
algos ir su samdytojais padarė 
naują kontraktą vieniems me
tams.
• Metalų poliruotojai Danielson 
Tool do. dirbtuvėse po dviejų 
dieną streiko laimėjo padidini; 
mą algos 7 nuošimčiais daugiau.

Sheet Metal Workers Union 
324 laimėjo 40 centų daugiau 
algos dienai.

Jamestodn Upholstery Co. pa
kele savo darbininkams algos 
penkiais nuošimčiais daugiau.

rbininkams. Darbininkai or
ganizuoti, jie metė darbą ir ve-

Beaumont, Tex., nuq 32J/> iki 
48 centų valandai, ir 8 vai. dar
bo didną. <

Decatur, Ind., nuo 35 ant 40

Newark, N. J., nuo 56% ant

Sayre, Pa., nuo 37^2 ant 45 
e'en tų valandai,.

McKeesport, Pa., nuo $5.00 
$5.50 dienai.

Helena, Mont., nuo $5.00 ant.
$6.00 dienai.

Ogden, Utah, nuo $4.00 ant' 
$5.00 dienai.

Pittsburgh, Pa., millmenai, 
nuo $4.00 ant $4.50 dienai iki

$4.70 iki gegužės 1, 1918.

Tapytojai laimėjo daugiau 
algos.

” KNOXVILLE, Tenn. — Pain
ters and Paper Hangers unija 
susitaikė siu savo samdytojais,

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

, nos klausimas yra

Socializmas
Socializmu šiandie i 
užimti visi, kurie £ 
tik visuomenės X 
klausimais inte- 1 
resuojasL O kas t 
gi jais nesiintere- J 
suoja, kam jie ne- I 
rupi? Nebent tik f 
tamsiausiam žmo f

ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas di- j
skusuojamas su- X

C sirinkimuose; «n- x
M skusuojamas spa- z

ūdoje. Apie sod- |
H? 5” aliznijj kalba soči- |
alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- z 
tiškiai ir kunigai, vieni už jj, kiti jam prieštarauja. X

Bet kad sveikai apie socializmų, tų didžiausi vi- ♦ 
suomenės klausimų, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- • 
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. i

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- z 
alizmų yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO ? 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet t 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip X 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus jų skaityti, sunku ♦ 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. |

Patariame todėl kiekvienam tų knygų įsigyti, f 
IAtspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis i 

raidėmis, kas labai palengvina skaitymų; beto, kny- | 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- x 
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių i 

dailininkas p. Jonas Šileika. įKnyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- j 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- f 
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- 1 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; j 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. ' X

Pinigus siųskite adresu: Ž

, 1840 S. Halsted St., Chicago, III.

I)arbąS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

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

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

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

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, GiHuokliavimas, Individual iškurnąs, Visiška Lygybė, l’rivatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tiė visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
... .., <. .. • * ..... .............. ..».*-v  ■>   ................ rT) Tr r-niT—-- r n—r“r.—rniirionmiirr wihi ......

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St.

....  —        -. ♦PTŲP t.... .i:.P

Chicago, Illinois

P.mkos priklausančios prie Od
en go s Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį į metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria MMI 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bon^> 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrint! ir 
kiii'gos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsarguiEUMį, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu banka® 
nustoja savo Clearing House teisiu, 
tai yra ženklas jo abejotino stovia

Tiktai tvirčiausios ir saugiausia® 
bankos gali but (Hearing House na- 
yiais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesubeoe- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing! 
House bankos viena kitai pagelbetL

The American State Bank priklaa- 
so prie Chicanos Clearing Houses jh- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmis ir išduoda penkias pilna* 
atskaitas į metus.

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

Pinigai sudėti šitoje bankofle yrtl 
išmokami ant kiekvieno pareiknl*- 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AukMt 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgafla* 
Bondus po ypO.OO ir $500.00

Sis bankas yra atsakančiausls H0* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir įlenkti* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,OOM8L

Prczidentas
AMERICAN STATE BANĖ 

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

Atdaras: Panedėliais, K et vergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200JML 

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

salios ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą £ 
ant pianų, sankrovos Įrengimų* $ 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes noSm darodyt
jums kad musų mokestis mažiau- ? 
si a mieste. Tas yra delko jus tu- | 
rite veikti su mumis. Mes k vie- 5 
čiame jus pasiteirauti musų už- į 
manymu, patirti ,kad mes patvir- ▼ 
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street,
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.
• *

>

c

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos l igos

J )< k f rinka 1 >i>»K no? a
Speclališka mc

užnuodijamo !
Vandenuota Medtga !•

2221 S. KEDZl 
Netoli 22-ros

Valandos: 1— 3 po pi

n ir Gy d y m a f* !
edicina nuo
kraujo
Slsptorr, I > '-tu

[E AV E.
s grtv.
ietų; 7—9 vak.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS!
lieluviškai-Angliškas

r J ir

į Aflgjiškai-Lietuviškas 1

DDpaus
tojanws
bni paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename

žodžius.

kiekviename 
reikale pasinaudoti.

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

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



CHICAGOS ŽINIOS
Best

American

Kazimieras Gugis

Kareiviai sako, kad maistas, ku

I,000

Moralybės Išsivystimasan

Geradaris Swift

Chicago 7.50—8.50

WO

35—36 
32—33%

onas 10c, 
GATVR

Komai 
Kviečiai

10.25 
■10.00

1378
2054
1045
1510
2830

No.l
.21%
.27%

13.00
12.00-
12.50
13.00

22—24 
16—18

15.70
1540
13.00

15.25
13.60
14.00
17.50

9.60
9.35
9.25

1644
1886
2612
1217
1832
1818

25%
25%
25%

•2.00
1.75 
-2.00 
•2.25 
51)0 
■5.00

Laukiama 
kares duonos

24—25
23—23%
18—20
14—16

,12% 
13 
11%
-3.00

3,0(10 
5,000 
1.200 
1.000

Siuvėjų 
teismas

6,500 
6,100 
1.500 
6,000

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

Chicagos 
kares žinios

Nuo
Town of Lake

Gegužės 6 <1. LSS. 234 kuopa 
laike mėnesinį susirinkimą Uni- 
vresity Settlement svetainėj, 
4630 So. Gross avė.

Streikai ir 
karė

13 %—14% 
. 14-45% 
. 16—16%

,, tai bus 
jos namo

Bereikalingas 
darbas.

Iš Chicagos rengiamasi pasių
sti Franci j on partiją inžinierių.

500 rekrutų vakar pasiųsta į 
kareivių stovyklas.

Valdžios agentai areštavo ge
rai pasirėdžiusį žmogų, kurs sa- 
kėši4esąs Suv. Valstijų armijos 
oficierius, aviatonus.

i 152 žmonės įstojo į jūreivių 
pulkus užvakar.

i Bado streiką vakar buvo pa
skelbę Illinois pėstininkų pir-

giau patogumų 
tiems 
j imą karais i 
Inu, kurie 
kompanijų

TELEPHONE YARDS 2121
DR. J. J ONI Kį Al T I
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted S

No.2 ,No.3

.........  | w

dyklose ar kitose kompanijos 
įstaigose, kurias jie buvo aplei-

14.50 
14.00 
13.00 
10.00

Teisėjo Baldwin kambaryje 
tapo išteisintos 8 merginos, a- 
reštuotos laike Ladies Garment 
Workers streika.—Deyymų ki* 
tų moterų ir unijds prezidento, 
Schlessingerio byhbs dar nepa
naikintos. !

sv) 15.60—15.80
... 15.50
... 15.00
... 11.50-

Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diena 
Tel. Canal 5335

Namų Ofisas: 
3323 30. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

... 15.60 

... 14.00 
.... 13.80
... 13.00 

8.00—8.50

Pastaruoju laiku įvairios po
nios ir panaitės, kurios neturi 
ką dirbti, užsiėmė mezgimu pa- 

Dabar val- 
darbininkai vėl gaus darbą sker- džios agentai perspėja jas; kad!

12%
2.65
2.00—2.75

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
resnia, negu A j « 
kur jus R-n <1t|. 
lite gauti .,

Skaitykite ir P latinkite 
“NAUJUKAS.”

PAJIESKAU SAVO PAČIOS, ANTANINOS 
APŠEGIENES, PO .TĖVAIS 
T£, Kauno gub 
miestelio. Paliko inane balandžio 26 di 
kare. Išvažiavo 
ir nežinau jo pavardės- 
juodais 
jaunas 
su savim nu

Armuoro, T. H. Armstrongo, 
Dr. F. Billingso, Mrs. Gertrūdos 
O. Britton, J. B. Forgano, E. F. 
Swifto ir kitų jiem panašių po-

Kalbaina, kad neužilgo 
šalyj išnyks baltoji duona, 
sėlenos nebebus skiriamos 
miltų, skiriamų duonai 
priemone, anot žinovų, galinu 
bus sutaupyti į 137,000,000 bu 
šeilų javų, nes javai, supranta 
ma, bus pasiųsti Europon.

jų darbas yra bereikalingas, 
nes krautuvėse pora pančiakų 
kaštuoja 15 centų* o numegstos 
jos atsieina 50 centų pora. Tai, 
reiškia, tik bereikalingas darbo 
eikvojimas. \ W

Et jau ir valdžias agentų pa-

; draugas 
vienas dau- 

ypatų

Gatvekarių kompanijos 
klausimas ir vėl miesto 
taryboje. /

šiandie Chicagos miesto

4.00—5.50 
5.00—6.00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00 
5.00 
3.00
4.00—6.50 
3.00—3.50 
2.00—2.50 
3.00--5.00

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymų.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St

Miesto Ofisas: 
127 I. DEM&ORH $T. 

Ruoni 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411.

Chicagos gyventojų 
kares taryba.

Panedėlio vakare susiorgani
zavo nauja draugija, kuri sta
to sau tikslu gelbėti valdžiai va
ryti karę. Nauja draugija su
siorganizavo iŠ pačių stambių
jų miesto biznierių ir intekmi- 
ngiausiųjų žmonių. Valdyba

Indomu, kad šiton kares tary- 
bon įeina ir Chicagos katalikų 

tvyskupis Mundelein. Rciš- 
t, ir Kristaus įpėdinis ant že

mės ir tas padės karę tęsti.

važiuoti pa- 
padaryti pigesniu važinė- 

t.t. iš tų pačių pe- 
dabar suplaukia į 
akcionierių kišenius.

Carl S. Bales dirbtuvė pabaigs 
dirbti du karišku jaeroplanu. 
Tai bus pirmieji aėroįplanai, pa
dirbti Chicago]. \

irų po pusvalandį, 
turėtų bėgioti kas (le
penk ios minutės; prie 

važiavimą reikia 
5c. kiekvieną sykį. 
Idcrmanai nori, kad 

paimtų gatvekarių sis- 
nes tuomet 

galėtų ir pigiau važinė- 
daugiau patogumų turėti

Tame pat susirinkime kuops 
iš kasos nutarė paaukauti LSS 
namo fondui 50 dol^. 
jau nuo minėtos kuųi 
fondui apie $200. <'

Iš visko dabar mįatytis, yra 
geras laikas skleisti savo idėjas 
tarp liaudies, kuomet ji yra už- 
interesuota, todėl nesnauskime. 
Tą liudija patsai apraišytas 4 kp. 
susirinkimas. ( Laisvas.

.........3.00—6.50
96 št. 3.00—4.00 
........ 2.00—2.50 
..... 3.00—3.50 
...... 2.50—3.00 

1.50—1.75

Kadangi senasis kompanijų 
kontraktas pasibaigia tik 1927 
metuose, tai kįla klausimas, kų- 
del gi jos taip skubinasi gauti 
naują užtikrinimą valdymui ga
tvekarių. Ko skubėti *— juk

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam Peniialna:
Panedėlyj, Ketverge ly Su bato J 

Paprastomis dienomis 
10c, Balkonas j be.

Subatos vakarais ir neįdėliomii pir
mas floras 15c, Ba ‘ 
HALSTED Ir B2«r< ----- )—21.00

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

S1O] 
kad 
nuo 

Tokia

... 23%
... 23% 
18-19
13—16

NORTH SIDE
406 W. Division
720 W. North Av
2640 Lincoln Av.
81244 Lincoln Av.
8418 N. Clark.

12.25—13.50 
9.90—11.35 

11.00—12.40 
,. 7.50—9.50 
, 8.00—40.75
. 7.00

8.00

buv. Valstijom įsi veins karen 
Am. Darbo Federacijos Viršini
nkai ne kartą buvo užreiškę, 
kad laike karės darbininkai su
streikuosią. Bet, matyt, gyve- 
Jlimus Jbęga Jie / taiĮ>, k ai j) besL 
meiladjantįs valdžiai Federaci
jos viršininkai norėtų. Streikai 
nei kiek nesiliauja.

Ir nestebėtina. Nes kad dar
bininkai sustotų streikavę bent 
trumpam laikui, reikalinga, kad 
samdytojai pagerintų darbinin
kams darbo sąlygas. Kadangi 
tečiaus to samdytojai nedaro, 
tai ir streikai nesiliauja, ką liu
dija jau vien Chicagos darbo la
uko atsitikimai.

Darbininkai 
laimėjo.

S tewar t-W arner Speedome
ter kompanijos darbininkai lai
mėjo. Kompanija turėjo nusi
leisti.

Streiko priežastis buvo seka
ma: pasinaudodama karės pa
skelbimu ir prisidengdama pat
riotiškumo skraiste kompanija 
pradėjo atleisti iš darbo vyrus 
darbininkus, o į jų vietą imti 
moteris. Vyrai, girdi, turi sto
ti kariuomenėn; dabar esą, ka
rei siaučiant, moters jų vietas 
gali pavaduoti.

Bet samdydama pašalintųjų 
vyri] vietosna moteris kompa
nija pradėjo mokėti moterims 
tik po 12 dol. už tą darbą, už 
kurį darbininkam mokėdavo 
po $20 ir daugiau dolerių savai-

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
8427 So. Halsted 
472$ S. Ashland

Užmušta policistas.
Polleistas John Donner, 2661 

N. Marshfield a ve., važiuoda
mas greitumu 60 mylių valan
doj pataikė į automobilių ir už
simušė ant vietos. Policistas vi
josi automobilistus, kurie va-

1.58- 1:67
2.78 3.10
.... 2.10
1.37....1.65

Chicagos laikraščiai 
pabrangs.

Laikraštis Chicago Herald 
paskelbė, kad prącįędant atei
nančiu panedėliu, pavienio laik
raščio kopija bus pardavinėja
ma po 2 centu.

Mašinos užvaduoja 
darbininkų rankas.

Didieji Chicagos viešbučiai, 
manadžeriai vidurmiesčių bu
dinki], įvairios korporacijos pra
deda vartoti grindų plovimui 
vietoj moterų darbo, mašinas. 
Mat kadangi ačiū karei moterų 
atvažiuoja į šią šalį labai ma
žai, tai namų savininkai nebe
gauna pigaus darbo. Jie todėl 
ima vartoti grindų plovimui 
mašinas.

rriisania- 
eia, gvaran- 
tuota, vertės 
20c parsidu
oda čia po..

Darbininkai prieš šitokį ko
mpanijos patriotizmą ir pakėlė 
protestą išeidami streikan. Jie 
pareikalavo, kad kompanija pri
pažintų uniją, o taipgi, kad ir 
moterim, kurios imama atleis
tų iš darbo vyrų vietosna, butų 
mokama tiek pat, kiek vyram.

Kompanija priversta buvo 
sutikti. Ir, kaip girdėti, jau 
prapuolė patriotingas upas pas 
kompanijų manadžerius. Jie 
jau vėl ima vyrus į darbą, nors 
darbininkai nieko neturi prieš 
tai, kad butų samdomos ir mo
tel’s, reikalaudami tik, idant 
moterims butų mokama vienoda 
su vyrais užmokestis.

dar yra visa 10 metų atnaujini
mui kontraktų?

Taip, da yra laiko. Bet kom
panijos mato, kad Chicagos gy
ventojai vis kreiviau žiuri į jų, 
tai yra į kompanijų šeimyninka- 
vimą; gyventojai nors povaliui, 
bet vis labiau linksta savo nuo
monėmis link to, kad gatveka- 
riai butų paimti į miesto jran- 
kas; rinkimai ald|ermanų į mie
sto tarybą Įjarodo tatai aiškiau
siai; praslinks da desėtkas me
tų, ir tuomet jau vargiai begaus 
kompanijos paimtų gatvekarių 
į savo rankas; .tuomet jau mie-

Lietuvių Legenda.
indomus pasiskaitymas iš užra- 

Knygcdę parašė P. Merimee, 
hiras. Išleista “Naujienų” B-vės.

(;< i jau »<> 
rų&ies, 10 c 
vertės, išarsi 
duoda už ..

SKAITYK IR PLATINK.
“NAUJIENAS”

Pirmiausia pažymėsiu, kad 
minėtame susirinkime įstojo 
kuopon trjs nauji draugai; ki
ti šeši da pasižadėjo įstoti.

Toliaus, liko nutarta sureng
ti draugišką išvažiavimą į Jef
ferson girias (kaip tik oras at
šils) . Kuopos nariai mano ta
me išvažiavime pasidarbuoti da
rbininkiškos literatūros ir laik
raščių praplatinimui.

Šitokius* kuopos narių norus 
bei pasiryšimus galima tik pa
remti. Vienok peiktini yra tie 
kuopos narių, kurie priklausy
dami prie jos atsilanko į susi
rinkimus arba labai retai, arba 
visai neatsilanko. Rodos, juk 
visi nariai turėtu lankvti susi- v .v 
rinkimus. J. Aceris.

Pirmiausia, gatvekarių kom- 
panijos neaptarnauja gyventojų 
taip, kaip reikėtų. Karų ant 
gatvių mažai; susigrūdimas 
žmonių karuose, ypač vakarais 
didžiausias; kariais gi negalima 
sulaukti 1 
nors jie 
šimts a 
to gi, ii 
mokėti 
Socialistai 
miestas 
temą į savo ranl 
žmones 
ti ir 
važiuojant.

Toliaus, kompanijos nori ga
uti leidimą valdyti gatvekarius 
dar 30 melų. Jos nori gauti lei
dimą, be to, padaryti neva pa- 

-nisteirtoj, 
butėnt pratiesti ilgesnes ka
rų linijas; pailginti eleVatorių 
lini jas etc. Bet už indėtus tiem 
dalykam išpildyti pinigus nori 
gauti — 7 nuošimčius pelno. 
Tokiu budu, praslinkus 30 me
tų, kompanijų indėtieji pinigai 
neva pagerinimus kartu su nuo
šimčiais- pasieks tokią didelę 
sumą, kad miestas gal negalės 
tų gatvekarių linijų ir atpirkti. 
Todėl tai socialistai aldiermaiiai 
ir reikalauja, kad dabar, kuo 
greičiau, miestas paimtų gat
vekarių sistemą į savo rankas, 
kol dar jam tatai pigiau kaštus. 
O paėmęs į savo rankas ir ope
ruodamas gatvekarius, miestas 
galės gerinti visą jų sistemą:

Kansas City . 
Omaha ...... 
East St. Louis 
Si. .Ios<ų)li ... . 
Sioux City .. 
South SI Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo..........

Ncdelioj, Mildos ėvet., minė
ta kuopa turėjo labąjį skaitlingą 
susirinkimą, prisiraSė 15 naujų 
narių ir vienas peysiikėlė iš ki
tos kuopos. Reiškiaį kuopa pa- 
sididino net ant šešiolikos na-.

■» 1 f

rių! Taipgi tame bat susirin
kime paimta daug ) aplikacijų, 
kurie pasižadėjo prisidėti prie 
4 kuopos sekančiam^ susirinki
me. .

JTfiMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVI

Kampas 18-tos gatvSs
Valandos: nuo 9 ryto ii

šiomis dienomis/ Chicagoj 
tarimas — netikęs, J Nes ką gi 
ponios ir panaitės kiltą gali da
ryti. Kokiam gi jos ęlarbui tin
ka? /

Gerai 
tnht\ ;< 
sviesta

juos; vadinas, reikia skubinties 
dabar, kol dar taryboj yra dau
gelis senų partijų — demokra
tų ir republikonų — politikie
rių, gatavų parduoti už dolerį 
viską. Tai ve kodėl skubinasi 
kompanijos.

Kodėl socialistai priešingi 
kompanijų pienam.

nema- 
reikia 

tikėtis, da pasidarbuos darbinin
kiškam judėjimui.

Laimingos kloties jaunai po
rai. N.

REIKALAUJI
Jeigu kenti 
Jeigu nuolatos 3 
Jeigu T 
Jejgu skaitant 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

reikalingas
Duokite apžiūrėti savo
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje 
akiniai padaromi belaukiant, la

JOHN J. SMETANA

KiauUs:—
Sunkios (250,-400 
Vidut. 200-250 .. 
Lengvesnes .... 
Paršai, geri ....

Av js.
Mitules ...............
Sen^s, geros ....
Avinai, geri .... 
£rai .. r;............<

Gyvulių rinka kitur
Gegužes 8, į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
Imvo atgabenta sekamai:
l— Galvijų Kiaulių Avių

11,000 17,000
5.800 13,000
4.800 13,500 
3,000 10,000 
2,000

z 3,100

STANKEVICIU- 
Panevėžio pav., KorsakHkio 

_2: 
vaikinu. Aš jo nepa;

Žmonės pasakoja, 
plaukais, Tgudona, spuoguota burna, 
- 20 metų. Pilku overkotu. Išsiveži 

rgaitę 7 menesių vardu Stefanija, ir 
mane paliko dideliame varge su dviem vai
kais be cento. Kas pirmas pattmys ir praneš 
man, gaus $10 dovanų. «

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

Louis E. Shrift, prezidentas 
Louis Ė. Swift kompanijos pa
skelbė, kad Swifto kompanija 
ragina savo 38,000 darbininkų 
važiuoti vasaros darbimečiu 
dirjbti j farmąs.(^SwJftąs sako, 
kad Atigiižusieji po darbiiiu‘čį^|iči.-d<ų kareiviam

W. Chicago Av.
Blue Island A v.
W. North Av.
So. alsHted St.
So. Haleted St.
W. 12 til St.

Drg. St. Narkis apsivedė
Nesenai apsivedė drg. St. Nar
kis su p-le St. Vitarčiute (Laimu 
te). Chicagos progresyvis jau
nimas pažįsta gerai d-gą Nar- 
kį. Jis yra vienas tų žmonių, 
kurie daugiausia prisidėjo prie 
ištobulinimo Jaunuomenės Sky
riaus ^Naujienose) 
Narkis yra taipjau 
ginusia pasidarbavusių 
Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygos pirmoje kuopoje, kur 
jis iki paskutiniam laikui buvo 
sekretorius.

Panele Vitarčiuitė (Laimutė) 
taipjau yra veikėja. Jaunuome
nės skyriaus skaitytojai pažįsta 
ją iš eilių ir straipsnių; lanky
tojai gi Chicagoš progresyviš- 
kojo jaunimo reugiatnų vaka
rėlių ne kartą matė ją dalyvau
jant programuose.

Trumpai kalbant, ir 
Narkis ir d-gė Narkiene 
žai jau pasidarbavo ir.

Miežiai .......................
Avižos ...........................

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 20.00 
Motiejukų No 1 .. 
Motiejuku No 2 .. 
Mot. No. 3 maišytas 
Dobilų sulig rųšies
Prčr6jų, sulig rųšies 14.00—17.00
Packing........... ................ 7.50—8.50
andai, ruginiai...........10,00—10.50
Kvietiniai 
Avižiniai

Turgaus Žinios {SVIESTAS ATPIGO
Valgomieji produktai.

CHICAGO, .Geg. S, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos .dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau: 
Sviestas:—
Sviestas:—

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

Oleomargarinas•
Stalui
Kepimui ...........

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

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

Youn
Longhorns ........
šveicariškas..............
Limburger ........
Brick .............

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

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui)
Vištos .......................
Antjs...........................
Žąsis...........................

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui
60—80 svarų
90—1000 svari
150—145 sv.; c

Jautiena
Ribs, (svarui)
Loins
Rounds
Chucks
Plates

Bulvės, bušelis
Saldžiosios, gurbas

Daržovės:—
Barščiai, statinė ...
Kopūstai, did. gurb.
Salierai, pintinė ...
Agurkai, dėžė.,.........
Salotos, gav., burbas
Cibuliai, pintinė ...
Žal. pipirai, pintinė
Ridikėliai, statinė .
Špinatai, statinė
Tomėtės, pintinė
Grieščiai, statinė
Morkos, statine

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė
Grapefruit, d. 46-
Apelsinai, dėžės
Citrinai, dėžė...
Anapąsai, guthas
žemuogės, dėžė 24 pt. —

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

Į Vasarių kviečių:—
Special Brand 4..........

, Patents ...........................
Straights-...........................
First Clears ...................
Prastosios rųšies...........

Žiemkenčių kviečių—
Patents........
Standard ....
First Clears
Second Clear

Ruginiai:—
Baltieji .................................... 11.10
Tamsiefji  ......................... 10.10

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Geg 8, Gyvulių atga

benta šiaip:
Galvijų ...........................   ♦ 6,000
Veršių ..................................... 7,000
Kiaulių ................................. 14,000
Avių ................................... 11,000'

Paduodamos kainos:
Galvijai:

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

BAN KĖS 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodania po 28c ir I 
po 30c,    ■ V.”

kompanijos nori gauti leidimą 
atnaujinti kontraktą su miestu 
valdymui Chicagos gatvekarių 
sistemos dar 30 metų. Jau ne 
sykį buvo rašyta apie gatveka
rių kompanijų ai>etitiis. Jau ne 
sykį buvo nurodyta, kad kom
panijos j ieškodamos ilgų metų 
kontrakto valdymui Chicagoje 
gatvekarių sistemos, kėsinasi 
apiplėšti miestą keliais šimtais 
milionų dolerių. Ir kadangi ga
tvekarių 
buvo jai 
net politikieriai aldermanaJ, 
demokratų ir republikonų plau
ko žmonės, ir tie nebedrįso pa- 
remti kompanijų reikalavimų. 
Todėl kompanijų reikalavimas 
paremti jų projektuojamą kon
traktą, kurs atiduotų jom mie
sto gatvekarius dar 50 metų, 
buvo atmestas.

Aplaikę smūgį vieną sykį, 
kompanijos nenurimo. Jos bi- 
skį tik apkarpė savo reikalavi
mus ir* vėl įneša miesto tary- 
bon projektą, kurs atiduoda jom 
gatvekarių linijas jau nebe 50 
metų, bet tik 30.

Kodėl kompanijos taip 
skubinasi.

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

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

dokumentus ir popieras.

AKINIŲ 
galvos skaudėjimą,

Šaros krinta iš akių, 
skauda akys, 

raidės susibėga j krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

ikinių.
kis specialistui akiu, kuris turi 15 metų pa- 

Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
ii vidutiniška kaina.

200 Chicagos 
saliunų užsidarys;

Miesto kolektorius praneša, 
kad ateinantį mėnesį užsidarys 
kokie 200 saliunų Cliicagoj. Sa- 
liunihinkai mat bijo, kad karei 
užsitęsus valdžia pati gali uždą- 

i *ryti jiems biznį ir tito bildu pa
daryti nuostolių daugiau, negu 
kad jie turės patįs savo saliu- 
nus uždarydami.

Kaili:i 1
U J ii r
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NAUJIENOS, Chicago, DL

Pranešimai Skelbimai REIKIA DARBININKŲ RANDAI

fPASARGA.—Draugijų pranešimus 
Skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačia dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
t-n"Naujienu” adm.)

M. Tananevičiaus depozitorių 
mėnesinis susirinkimas vyks ne 
4 d. gegužės, kaip pripuola, bet 
seredoje, gegužės 9 d., kadangi 
toji salė pirmą šio mėnesio pėt- 
nyčię per neapsižiurūjiimą tapo 
išduota kitai draugijai.

Gegužės 9 d. trustisai priduos

J. Jamontas.

tvarkomieji skelbimai ura 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemone 
geidžiamajam tikslui at
siekti.

Tai liesa. Ir lodei pata
riame visiems, kurie tik tu
rite kokių reikalų, naudo- 
lies Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų skiltimis.

Naujienas kasdien skab 
to dešimfįs lakstančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika-

Roseland, Ill.-- Petnyčios, ge
gužes 18 th, 1917 m-, atsibus su
sirinkimas Draugijų Delegatų, 
palaikančių Aušros Knygynų — 
10900 Michigan ave., 7:30 vai. 
yak. Visi delegatai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug da-

Rast. F. Bruškaitė.

Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 18W 
S. Halsted St., asmeniškai,

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagojė ir kitur.

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

2, mechanikų
1 marmoro poliruotojo
2 prie poliravimo pianų 

elektrmėno
prie saldainių dirbimo 
skardžiaus 
fotografisto 
prie. Gordon lyderio 
molderių .
dailydžių 
dažų dirbtuvėj, 
prie kaurų audimo 
siuvėjų 
prie rakandų apmušimo 
aipjau daugelio darbininkų ne a- 

matimnkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

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

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

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

t

r

T „
alininkų kitokiems darbams.

REIKALINGA darbininkų į liejy
klą. Pastovus darbas, gera mokestis

AERMOTOR COMPANY
2555 Fillmore st Chicago, Ill.

LMPS. 9-tos kuopos choro
1506. Reikalinga darbininkų į galvani-

geguužės
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

žavimo departamentą. Pastovus dar-
Cera mokestis.

sos dainininkės malonėkite at
silankyti ir atsivesti mylinčias

Kviečia Valdyba.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Žaruolio ir pusbrolio Antano Gaurio, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Bau
blių sodžiaus. Daugiau kaip metai 
atgal gyveno Brooklyn, N. Y. Norė
čiau susižinoti. Malonekiet atsišau
kti šiuo adresu:

Juozapas Žaruolis, 
10511 So. State Si., Chicago, III.

AERMOTOR COMPANY
2555 Fillmore st Chicago, Ill.

Reikalinga geri darbininkai

Racine, Wi

500 Monu-

nešiojamos.

J. Gelunibauskas.

171 kuopos mėnesinis

gūžes 10 d., R v.v., p. T. Maze 
nio svet., 3821 So. Kedzie ave 
kampas 38 Pl.

J. A. Schagamogas, sek ret.

TMD. 28 kuopa turės susirin-

Meldažio svet., 7:30 v.v. 
nariai, malonėkite įs

laiko susirinkimus 
ketvergę kiekvieno mėnesio.

Valdyba.

Vakarinės žvaigždės Lavini- 
mos Kliubo didelis teatras ir ba-

nccimes /

Gerbiamieji ir gerbiamosios: 
atsilankykite, nes bus perstaty
ta juokingiausia komedija “Žy
das statinėje, dainuos J. Liet. A. 
T. Kl. choras. Taipgi bus kito
kių pamarginimų.

Visus kviečia VŽL, Kliubas.
t-

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randai) 

laiškų šioms ypatoms:

Stella Maculis 
K. Ivonaitis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Frank Moška
K. Waitkus 
Stanislovas Wilimavičia 
T. S4rikoi
James L. Kostka 
L Galvanauskaitė
J. Duoba 
Košt. Rimkus 
Joe Stroll
L. Klimaitė 
Jim Petriš 
Awgustyn Joskava
K. J. Kortkus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis 
Joe Burbulis. 
Steve Narkis

Feli* Bunevich 
N. Bless
Miss J. Prulia 
M. Stockus

Chas Dezbalis
A. Gustaitis
B. Kazlauskas 

. J. Ceksuskas
J. Dezbalis Ą

Pajieškau savo dėdienes, Ciprijo- 
nos Bus gyveno Rygoj ištekėjusi su 
mano tėvo broliu,'!. Cesnučiu. Pir-
—nebežinau kur. Jos sesuo gyvena 
'hieago, III. Jeigu kas žinot, mel-

136 Main St., Conn.

moters, Zuzanos 
bar apsigyvenau

gton,

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.

Pajieškau savo pačios, Antaninos 
Bingienės po tėvais—Yurkaites, ku
ri apleido mane gegužės 4 d. apie 9 
valandą išryto. Nežinau km* ir iš 
kokios priežasties išsivežė su sa
vim 4 vaikus: didysis, Juozukas, 12 
metų, Antanina 5 metų, Jonukas 4 
metų, Antanas 4 mėnesių. Ji pati ar
ba kas žinote, malonėkite atsiliepti.

Jonas Ringis,
1062 6th S.W. St., Mason City, Iowa.

Tegul Jonas Ulinskas, gyvenęs 
1411 — 49th St., (acero, kuogrei- 
čiausia atvažiuoja i Centralia, Ill. 
Jo švogeris, Mikas Markevičius .sun
kiai serga (nusilaužė ranką ir ga
vo užnuodijimą). Siųsta Ulinskiui 
telegrama sugrįžo atgal, turbūt jis 
tuo adresu Cicero j nebegyvena. Kas 
žinote, kame jis gyvena, bukite ma
lonus urnai jam apie tai pranešti.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO į barzdasku

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

Kazys Petraitis,
1454 S. Union Ave., Chicago, Ill.

PAJIEŠKAU darbo prie namų lie
tuviškoj šeimynoj. Našlė, su 2-jų me
tų vaiku. A T.,

2487 E. 30 St., Cleveland Ohio.

REIKIA DARBININKŲ

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

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 35TH STREET, CHICAGO.

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

OLSON RUG COMPANY, 
32 Laflin St., Chicago, Ill.

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

pjovimo skersai ir išilgai medžių.
AERMOTOR COMPANY

2555 lull more st Chicago, Ill.

sos ir kuri moka knygas vesti; mo
kanti tą darbą tegul atsišaukia tarp

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

ATIDUODAMA RANDON kampi- 
nis saliunaS. Užpakalyj pagyveni
mui kambariai. Flathi viršuj.

SEIPP BRWG CO., 
Pėda nuo 27-tos gatvės.

ATIDUODAMA RANDON du švie
sus, parankus kambariai su elektros 
šviesomis, taipgi ir su kitokiais pa
togumais; su valgių arba be valgio. 
Blaivus ir dori vaikinai atsišaukite i 
3139 Emerald Ave., Chicago.

Antros lubos nuo užpakalio.
r

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę lietuvių ap- 

gyventoj apielinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas. Pardavimo priežastis—ne
sutikimas pusininkų.
2009 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PARDUODU gėoscrnę už $600 — 
puikų pirmos klesos, groserne, verta 
1000 dolerių, lietuvių apgyventoje 
vietoje. Savininkas apleisdamas mie
stą važiuoja ant savo ūkės., 
2614 W. 42 gatve, arti Rockwell.

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

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

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

F Warneke
951 W. 19th St., Chicago, W

—————......— . ......................... ............................ !■»

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

*

RAKANDAI

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS

— RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

DRESS MAKING COLLEGES, 
233*6 W. Madison gat., Western ave.

1850 Wells gatvė.
gARA PATEK, MOKYTOJA.

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

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

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

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

■..................... .np.Ji. ...... ..... 10. ....Hii.l'if m nt....... iį. n jT

AMERIKOS LIEtUVIŲ MOKYKLA
■ ’Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
]ybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

MOKYKITĖS SIUVIMO.
Išmokinsiu jus sinti vyriškus drabu
žius, taipgi kišeniusj rankoves, sky
lutes ir tt. Dienomis ir vakarais 
kursai. Atsišaukite po num.
1849 Iowa st., arti Lincoln st., Chgo.

DRAUGI JOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SICYHIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

Pirmininkas A. ChepaitiS,
4812 W. 15th st., Cicero, Ill. 

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

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

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avc.

DRAUGIJOS
kares komiteto narys,

F. Rasčius, mik. nuo kares k-o narys
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt.

J.
158 Main St.

VALDYBA, KENOSHA, AVIS. 
Kaz. Braževičius, pirmininką^, 

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

321 Middle SL 
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson St., R. F. D. 36. 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

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

173 Milwaukee avė. 
VL Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne 
Ant. Bobelis, teisėjas,

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

I , R. 35 Box
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market

st.
st.

St.

str.

90.
St.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Divcrnoon, 11!.: \V. A. Žilinskas,

Box 21a 
Rockdale, BL: via Joliet, D. Lukša,

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

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

801 — 8th SL 
So. Chicago, 1)1.: Max Feldman,

8904 S. Houston Ave. 
Rockford, 111.: Si. Petrauskas ir 

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

720 \V. 120 SL 
Harvey, Ill.: Z. Put ramentas.

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

1330—15th Ave. 
11).: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, 111.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ilk: Žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Hl.: K. StoČkus, 

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

123 SL Clair

Kewanee, III:
Pana, 111.: W.

St.
SU
St.

Avė.

Avė.

i
i

REIKALAUJAME patyrusių mai- 
hierių ir iųukėrių prieluhcTio dar
bo oro spaudime ne viršaus 10 sva
rų. Pastovus darbas. Mokestis: pa
tyrusioms mainieriams prie minkš
tos žemės $6 j dieną, 8 vai. Muke- 
riams — $4.20 į dieną už 8 vai. Oro 
raktų prižiūrėtojams^ $5 j dieną už 
8 vai. Prie konkretu ir ant viršaus 
$3.90 į dieną už 8 vai.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui- 
kitj divonų, davėnport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra fetas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. -■•‘W .. 
9 savaites. Parsiduos 
ną. Atsišaukite ftuoje 
vieta: 1922 So. Kįdzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago,) Ill.

DRAUGYSTĖS "PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis, 
_2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pirm’sėdžio pag.,
664 W. 181b St/

Antanas Tamkevičia, mitar. rašt, 
1948 String St.

Pranas Mikliunas, tūrių rašt.,
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Went wort Ave.

kas vartota vos 
i po vie- 
yvenimo

"*7

Steve Grabowsky, Sup’t., 
Geo. W. Jackson, Engineer, 

Lake st and Elmwood Avc.
Ewanston, Ill

Reikalaujama dviejų tvirtų vyrų 
priė abelno janitoriaus darbo ofisų 
bildinge. Atsišaukite į Room 333, 
69 W. WASHINGTON ST., Chgo.

REIKALAUJAMA vyrų del visokio 
darbo foundrėie.

LINK BELT CO.,
39th St. and Stewart Ave., Chicago.

.- mil   > n   » i 1 n      I

REIKALINGI 2 geležų karpytojai 
karpymui geležų, taipgi paprastų da
rbininkų. Gera mokestis. Atsišau
kite tuo jaus.

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

REIKALAUJAMA gabios merginos 
gerai vai tojančios typewriterį 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, Ill.

REIKALAUJAMA patyrusių vyrų 
dirbti j scrap iron y ardą. Gera mo
kestis ir pastovus darbas.

CENTRAL IRON and METAL CO. 
3650 So. Rockwell St., Chicago, Ill.

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

McCord & Cb„
847 W. 120 gatve. Tel. Pullman 920

RANDAI

ATIDUODAMA RANDON 4 švie
sus kambariai labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus. ... 2
1633 So. Canal St., . Chicago.

ATIDUODAMA randon geri šva
rus kambariai, su valgiu, po $5 į sa
vaite. Galima gyventi po 2. Gera 
vieta pakeleiviams. Maudynė, tele
fonas. LIETUVIŠKAS HOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 5512.

ATIDUODAMA randon sankrova 
1831 So. Halsted st., moderniška, pri
vilegijos geriems randauninkams. 
Randa $35. HIBERNIAN”BANK,
208 So< La Salle St, Chicago, 111.

LIETUVIU MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-.IOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

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

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

3443 S. Union avė., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitč, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ;
Montello, Mass.: B. P. Miškinis,

35 Arthur St
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius*

15 Millbury
Montello, Mass.: P. Kurpius, 

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

135 Ames
Lowell, Mass.: J. Boumll,

50 Charles
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas*

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

5 Arthur St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

St
st

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

Paterson, N. J.: A. Atkin d,
273 River St

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

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

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ:........... ■!>> .......... . ................. — —... .......... . ........................ ■ ...-----------------

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.1
KENSINGTON, ILL. I Brooklyn,

D. Užgalis, prezidentas, _ _______
* 312 E. Kensington avc. Albany, N.Y.: M. Lazarko,

W. Markauskis, vice-pręzidentas, 196 N. Boulevard
355 E. Kensington ave. Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 145 E. Main St
355 E. Kensington ave. Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 451 Hudson Ave*
x 349 E. 115 St. Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

Antanas Enzbigelis, kasierius, | 235 E. Main* St
352 E. Kensington ave.

Milingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno menesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. [ 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų —1 t 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 

..UajiuKis -lik Ui 4xigiu-- V) <

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

A. Struminski,
184 Grand Str.

MARYLAND VALSTIJOJ

<

DEL 
GERIAUSIO 

PAAWAVJMO
Jauna pora tup paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda./ Divonas 9x15, $12; 
taipgi $450 pianfeš, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120,/ ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskasy vartota tik keletas 
mėnesių. j .
1520 N. Westefu Ave., Chicago.
TURIU paaukauti |165 seklyčios 

seta vėliausios sĮtailės už $30, valgo
mojo kambario /stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, flrankos. 

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

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

Chicago. Ill.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO .

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas,

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

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, plot. raštininkas,

123 E 104th Place
A. Narbutas, f in raštininkas,

27 E 102nd place
F. Shedvilas, kasierius

Susirinkimai atsibuna kas pasku
tinę pėtnyčią kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

firankos.

PARDU0DU4- pigiai gerus rakan
dus 4 kambari/mts. Išvažiuoju grei
tai ant ūkės. / Atsišaukite šiuo ad
resu. l\ J. M.,
2425 W. 45th Stl, ’. Chicago, Ill.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
- KENSINGTON, ILL.

Administracija 1917 metams: 
Dam. Užgalis, prezidentas,

312 E Kęnsinglon ave. 
Vlad. Markauskis, vicc-prezidcntas, 

355 Kensington ave. 
Frank Yurkus, prot. raštininkas, 

355 Kensington 
.Ant. Bertašius, finansų rašt.,

128 Kensington 
Ant. Enzbigelis, kasierius,

352 Kensington
Dr-stės susirinkimai laikomi pir

mą pėtnyčią kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shėdvillo svet., 
po No. 341 Kensington avc. Naujai 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintai įstoji
mas: 30 metų amžiaus moka $1., nuo 
30 iki 35 m. — $2„ nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šitas papiginimas tik 1917 me
tais jstojąnticms.

avc.
avc.

NAMjAI-žEMĖ

TIK Už PUSIĄ KAINOS
Esu priverstais parduoti savo 2-jų 

pagyvenimų naują mūrinį nam’ą lie
tuvių apgyventpj vietoj, $300 arba 
daugiau reikia įmokėti. Jeigu netu
ri pinigų ir tijiri išmokėtą lotą, aš 
priimsiu už pijiną įmokėjimą, liku
sius išmokėsi -Kaip randą. Meldžiu 
atsišaukti laiškiais greitai, aš turiu 
apleist miestą ą.į menesį. Adresuok:

. Naujienoj, No 118, 
1840 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDUODU/ pigiai ir greitai ar
ba išmainau aįit Chicagos prapertės
bučernę ir groĮsernę labai geroj vie
toj, tarp maišyĮtų 
nėra knygučhn..
kelties ant sayo fanuos, kurią trjs 
metai buvau i 
labai trumpas 
kai. WM. t

Biznis cash, 
ištiš —turiu

išmainęs. Apskelbimas 
v Kreipkitės ypatiš-

Cicero, III

PASKOMJS-MORGEČIAI
ANTRU Ir trefil/u BuUfklama pa

skola nuo 1100 ik¥ 15000.00 po 6 ir 6 proo 
•pmokfijimui taksui uMmokejhnul interesų ant 
jųsų pirmo mortgatae, pagerinimui jųsų nuo
savybių arba jei jL» *,»»• ” 
jate daf daugiau p Inigų. 
gus patarnavimas, t eisingas reikalavimas.

LOUIS STEIIN and COMPANY 
MORTGA GE BANKERS

* North La Salle/ Street, 
Telephone Main 4R4B.

s pirkliadjat* ir relkalau- 
Greitaa ir manda-

Streot, Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU \ 

sėdynių autoino 
stovyje. ~ 
tai ir labai pig 

Kulis Fu 
3224-26 So. Hak

‘ vartotą Packard, 7 
bilių, viskas gerame 

Priveistas parduoti grei- 
ai.
•niture House.
Įsted St., Chicago.

įstojimas pagal Dr-stės Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
• 650 W. Lombard St

$2.00; Baltimore, Md.: J. Fįlipovicz,
x43Y s« SL
J. LBžauskgt^—
637 Lombard SL

IOWA VALSTIJOJ:

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas,
2510 Correctionville R<t

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY
VI ŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Avė.
Paberclytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard 
Girdvainienč, iždininkė, 

3255 So. Halsted 
Dunduliene, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasos«globėja.

OREGON VALSTIJOJ:

Portland,
NEBRASKA VALSTIJOJ:

i

j

K.

M.

St.
St.
St.

L. M. APŠVIETOS DRAUGIJOS 
linos KUOPOS

A. Misčikaiticnė,
3500

M. Radzevičiūtė,

VALDYBA 1917m. 
pirmininkė,
So. Emerald Ave. 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave.

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

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

O. Dobro volski end ir
A. Pabarskicnc, — kasos globėjos.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

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

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis.

OHIO VALSTIJOJ:

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

Cleveland, O.: A. Valent on,
2120 St. Clair Ave.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas,
1806 (’enter St., Racine, Wis.

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

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas
402 Lincoln

Kaz. Braževičius, iždininkas,
402 Lincoln

Juozas Kasputis, Organizatorius.
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, ()rg. pagelbininkas,
VI.
St.

M.

St.
st.

29 Rice Ave.
Bielskis, iždo globėjas

566 Grand avė 
Zeleckas, iždo globėjas,

462 Jenne St. 
VaranąviČius, nukertėjusių nuo

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

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

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

Liberty Ave and Grant St- 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ava-
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

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

2228 Tustin S*
Duquesne, Pa.: K. Lidcka,

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

1726-28 Jackson SU

MICHIGAN VALSTIJOJ:

CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

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

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

Kensingtono, Roselaudo ir Burnsi- 
d€s.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas,
452 W. LeonardH 
: S. JoškeviČe,

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring Ave-

Indiana Harbor, Ind.: Bob Bolotov,
3814 Deodor St

Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,
Box 122 ToUeston StatM 

('Union, Ind.: J. Kairaitis,
315 N. 8th St

Gary, ]nd.: D. Bassin,
1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis.
809 Park St

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
1029H Lad) wood 

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon Ct

r.
i

i

y

I
i

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

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

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

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

1148 Market St.

CONNECTICUT VALSTIJOJl

Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*,
62 Lewis

Waterbury, Conn.: J. Pruiehdti*,
775 Battit

New Haven, Conn.: J. Valtkevivfr
'0

4*

*




