
ww®i

\' H U A NIA N D A l L¥ N E W0 ’ ;

Enter; ’! ‘B Second Cl.i'i.'i IV'Ldhu' iMhmjh 7, l!)M, at the I’osl Office a» fl'hji«-n;-os iii., pūdo

VOL IV. Kaina 2c

NATIONAL EDITION
Pirmas Liet. DtenruĮtte £nerikofe

A.dx*e««:

NAUJIENOS. 1S40 SOUTH HALtTED STREET
CHICAGO, HJL.UMOIS 

TtUMIE CANAL 1S0I

Lietuviai varomi į Vokieti

Valdžia neišduoda $o 
listu delegaL.'" nasNi
Austrijoje bada

Valdžia neduoda 
pasportŲ

Reikalauja, kad delegatai į 
socialistų kongresą nepri
tartų taikai tarp Vokieti
jos ir Rusijos.

Call* Geg. 8,

džia atsisako duoti paspor- 

.> Valdžia
gegužės žmonės

paskelbimas, kad ji

rinimų, kad jie sočiausių 
kongrese jokiu budu nerems

tas kongresan delegatas, sa
ko, nuėjęs Washingtone į 
valstybės departamentą, kad 
gavus pasportą. Valstybės' 
departamento viršininkai aš 
trini ėmę kvosti jį, kokiais 
tikslais socialistai laikysią

Departamentas, esą, girdė
jęs, kad kongrese busianti 
atstovaujama Vokietijos va
ldžia, o atstovausiąs ją Schei 
demannas.

Ir departamento viršinin- 

šią pasporto, jeigu delega
tas neprižadėsiąs, kad jis ne
rems daromų pastangų įvy
kinti atskirą taiką tarp Ru
sijos ir Vokietijos.

Privertė duot raštišką 
prižadėjimą.

Bet to dar negana. De
partamento viršininkams 
nepakako žodžio, jie priver
tė delegatą pasirašyti ant 
rašto, kad, delegato many
mu, kongresas šaukiamas ne 
tikslais įvykinimo atskiros 
taikos tarp Vokietijos ir Ru
sijos, arba kurio nors kitos 
šalies, ir kad delegatas jokiu 
budu nesusidės su tais, ku
rie veikia, kad įvykinus at
skirą taiką tarp Vokietijos 
ir Rusijos valdžių.

Valstybės departamento 
pastangos cenzūruoti veiklu
mą Amerikos delegatų į tar
ptautinį socialistų kongre

są parodo, kaip Suv. Valstijų 
valdžia bijosi, kad pasaulio 
socialistai neišpildytų savo 
oficialiai užreikštų pasiža
dėjimų, kad jie pasirūpins, 
idant pasaulyj taika butų 
kuoveikiausia įvykinta.

Valdžia, matyt, nusimano, 
kad visi tie karingieji pūti
mai ir pleškėjimai, visi jos 

išrokavimai per karę atsiek
ti didelių politinių laimėji
mų demokratų partijai nu
eis niekais, jeigu socialistai 
padarys tai karei galą.

Rusijos revoliucija, kurioj 
vyrauja darbo žmonės, soci
alistai ir kareiviai', Ameri
kos militaristų širdyse pasė
jo abejonės ir supainiojo vi- 

bar nieko nedarysianti kol 
nesusirinksianti Durna, pa
rodo taipjau, kad tiek prezi
dentas tiek jo patarėjai ka
rės reikaluose įžiūri į Rusiją 
dideliu neišsitikėjimu.
Reikalauja dviejų milionų 

kareivių.
Girdėt, kad karininkai da

rą pienų apie sutaisymą ar
mijos iš dviejų milijonų žmo
nių. Jeigu Rusija, neatsi
žvelgdama i savo dabartį- 
niuosius talkininkus; galų 
gale padarytų taiką su Vo
kietija, tai vienas milijonas 
Amerikos kariuomenės turė
tų užvaduoti talkininkams 
Rusiją. O jei Rusija dar 
sumanytų savo ginklus at
kreipti prieš dabartinius sa
vo talkininkus, tai Amerika 
galėsianti ir antrą milijoną 
kariuomenės pasiųsti Euro
pon.

AUSTRIJA BADAUJA

Laukiama visuotino sukili
mo — revoliucijos.

BERNE, geg. 10. — Spe
cials Chicagds Daily 
News korespondentas; Be
rne, rašo apie dalykų stovį 
Austrijoje sekamai: — Aus
trija jbadauja, sako jisai, Ir 
badauja netik neturtingieji 
visuomenės sluogsniai. Ba
das įsiveržęs ir į turtinges
niųjų šeimynų, dargi kapita
listinės tvarkos ir- doros ser
gėtojų kambarius! Kores
pondentas sako, kad dauge
lis teisėjų ir kitų augštų Au
strijos valdininkų dabar mi
ntą tik viena sriuba. Maisto 
stoka ir nepakenčiamas jo 
brangumas verčia juos stve- 
rties dar negirdėto tausu- 
mo. Delei tos priežasties 
tūli jų net nebepajiegia pil
dyti savo pareigų... silpni.

Beto, korespondentas sa
ko, kad daugelis pramonijos 
įstaigų šiandie stovi uždary
tos tai del darbininkų tru
kumo, tai anglių bado. Taip,

No. 11L.

■

greičiausia

dininkų sluogsniuose mano
ma, kad, nežiūrint į Elihu

geg. 10. —

Parda-

neduosiąs lauktų

likimo.

nos savaitės.

<

elį vertelgų.

Lfi LENINAS.

TACHWT/W miHL
Tiek Anglija neteko bėgiu vie-

agentūra 
dienomis

uir dingęs iš Petrogra*

i vėjai priešinasi ts- 
mui.

medvilnės pramomja visiš
kai suparalyžuota. Nege
riau dalykai stovi ir su me
džio išdirbyste. Čekijoje 
prieš karę būdavo išdirbama 
vidutiniai apie 368,800,000 
galionų alaus. Šiandieną to
ji išdirbystės šaka mirusi, 
sako koresepondentas.

žodžiu, Austrijoje dabar 
vieši dideliausia suirutė. 
Prie to dar priSidėcEa ir poli
tinis bruzdėjimas. Visa liu
diją, kad Austrijai, gręsia 
Rusijos likimas — revoliuci
ja. Šito, nebeslepia ir val
džios viršūnėse stovinti žmo 
nės. Visa jų viltis tuo tarpu 
esanti — pergalė. Toji per
galė turinti apvainikuoti 
Austriją ne rusų, bet italų 
fronte. Taigi manoma da
ryti visa, kad sulaužius ita
lų atkaklumą Trentino fro
nte. Gi jei šitoji viltis neiš
sipildytų, įvyktų tai, ko taip 
nepageidauja austrų val
džia — revoliucija.

LIETUVIAI VAROMI Į 
VOKIETIJĄ.

Bus įnešta reichstage rezo
liucija, reikalaujanti jiem 
lygių teisių su vietiniais 
darbininkai.

AMSTERDAM, geg. 10.— 
Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad vyriausio
ji Vokietijos reichstago ko-- 
misija priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad valdžia 
pripažintų lygių teisių su 
^vietiniais vokiečiais darbini
nkais ir lietuviams, paim
tiems prie darbų Vokietijo
je. ■ . ; - '

Tatai reiškia, kad vokiečių 
valdžia varo j Vokietiją ne
tik vienus belgu,s, bet taipjau 
lietuvius ir lenkus.

RUSAI SULAUŽĖ VOKIE
ČIŲ LINIJĄ.

PETROGRADAS, geg. 10 
— Oficialia Petrogrado pra
nešimas sako, kad rusai pra
dėję stiprų užpuolimų prieš 
vokiečius Rumunijoje. Taip, 
j šiaurvakarus nuo Sen’
rusų pulkai persilaužė per: 
vokiečių linijų ir eina linkui ' v  J—. 
^■I^KVokiečiai trųu- SKAITYK IR PLATINK

“NAUJIENAS*r
Jenawer. 
kiasi.

Darbininkų ir Kareivių ai 
stovų tapyba .pergalėjo, 
tuyės būti sudaryta nauja 
koalicijinė ^inisterija. 
PETROGRADAS, geg. 10

— Rusijos darbininkai > lai
mėjo dar vie^ą pergalę. Da
bartinis mir^ferių kabine
tas turės pulti. \ Jo vieton 
bus sudarytas naujas koali- 
cijinis kabinetas. Šitą pra
nešė pati Petrogrado val
džia.

Už sudarymą koalicijinio 
ministerių kabineto, kaip 
skelbia atėję ię Petrogrado 
žinios, jau senai kovota. Pa
galios kovą laimėjo Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba su justicijos mniisteriu 
Kerenskiu pryšakyje. Toje 
kovoje Miliukovas tapo galu
tinai pergalėtas. Pirmas jo 
pralaimėjimas buvo nota ta
lkininkų valdžioms apie tę
simą karės. Laikinoji val
džia delei to buvo priversta 
pasiųsti tstkininkams paaiš
kinimą. Dabar ve turėjo 
pulti ir pats ministerių ka
binėtas.

Šios šalies spauda labai ne
prielankiai atsiliepia apie 
įvykusį Petrograde faktą.

“ŠALIN KONSTANTINĄ!” 
Taip šaukia jo pavaldiniai 

Salonikuose.

SALONIKI, geg. 10. — 
Vakar čia įvyko milžiniškas 
masinis susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo virš ketu
rios dešimts tūkstančių žmo
nių, — Venizelos šalininkų. 
Pasakyta kebps prakalbos, 
kritikuojančios karalių Ko
nstantiną. Susirinkimas, sa
ko telegrama, buvęs labai 
entuziastiškas. Žmonės sve
ikinę Venizelą ir šaukę “ ša
lin Konstantiną!” “Tegy
vuoja žmonių valdžia!”

. Susirinkime dalyvavęs ir 
pats Salonikų miesto galva-

o majoras, j

darbas.

BUENOS AIRES, geg. 10 
— čia gauta neoficialis pra
nešimas, kuriame sakoma, 
kad pagalios ir Italijoje pra
sidėjęs stiprus judėjimas už 
taiką* Telegrama sako, se- 
paratinę taiką su centralė* 
mis valstybėmis, šitą judė
jimą buk sukėlę vokiečių pa
sekėjai. Italų ekstremistų 
spauda be pasigailėjimo ata
kuojanti užsienio reikalų 
ministerį, baroną Sonnino... 
Ji reikalaujanti, kad Sann. 
tuoj apleistų savo vietą ir 
pavestų ją pažangesniam 
žmogui.

Smulkesnių įr patikrinan
čių tą ganadą žinių šioje va
landoje stoka. Atėjusios iš 
Amsterdamo, Stockholmo ir 
pagalios Lond. žinios daro 
įvairių komentarų. Pirmia
usia — jos mato tame Vo
kietijos* pastangas, padaly
ti atskirą taiką netik su Ru
ja, bet ir su Italija.

$37,210,000 KASDIEN.

geg. 1& —

i f

giasi pradėt tyrinėjimus. mų 15 dol.

,-B

trauks dabartinis Vokietijos 
kancleris Bethmann-Holwe- 
gas.

K ------------------------------------------- (

Viso iki šiol “karės reika-
• .. . .lams” Anglija išleido virš

naujasis ; 
lotų geresnhj 

džia mano m- 
>s skerdyfc- 
nuo utami-

( lOlIB.'- 
arky 
‘kmių

1

d

r kra

i teč]
ios sumanymui.

vok iečių submarines paskandi
nusios šešiasdešimts du Ang. 
lijos pirklybiniu laivu. Ij&skan- 
dintų laivų intalpa dalinasi 
šiaip: dvldešišmt keturi laivai 
daugiau nei 1,000 tonų kiekvie
nas, dvidešimt du — žemiau 
1,600 tonų ir šešiolika žvejų val
čių — nepažymėta intalpos.

PALIUOSUOJA TALKINI 
k NKŲ LAIVUS.

Apie 900,000 tonų intalpos 
talkinnikų laivų bus pa- 
liuosuota iš Švedijos prie
plaukų.

STOCKHOLM, geg. 10.— 
Iš Stockholmo pranešama, 
kad Švedijos valdžia paliuo- 
suojanti apie 900,000 - tonų 
intalpos talkininkų pirklybi- 
nių laivų, kuriuos ji buvo už
dariusi! Bothnia užlajoj. 
Švedja sutikusi paliuosuoti 
tuos laivus tik tuomet, kai 
Anglija davusi jai užtikrini- 

erstinų pasnin- 
kad pasnin* 

gyventojai

Jau dvi dieni 

nemaža susirūpinę jo Ii-
Bijomasi, ar kas nors

riausias
'Lalas rusuose

Kaip žinia, Leninas yra vy* 
_ Jas separatinės taikos apeš- 

luo tikslu 

kaitų Petrograck

SULAIKĖ SUV. VALSTIJŲ 
PILIEČIUS.

Turkų valdžia neišleidžia ame
rikiečių iš Konstantinopoli©.

WASHINGTON, geg. 10. — 
Valstybės departamentas aplai- 

nstantinopolyj žinių, kad turim 
valdžios įsakymu ten esą suhdL 
kyla apie dvidešimt šios šalies 
piliečių, tinkamų atlikimui 
reivio pareigų.” Ambasado
rius daręs visa, kad išgavus 
jiems leidimą sugrįžti į Sųv. V.

DIDELE PASKOLA BELGIJAI.

Suv. Valstijos skolina jai aepty- 
niasdešimts penkis miliontw
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ŠMEIŽIA BUSIMĄJĄ SO
CIALISTŲ KONFE

RENCIJĄ.

Intaria Soc. Party delegatus 
— dd. M. Hilląuitą ir Ai
leron LL,

WASHINGTON, geg. 10. 
— Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad va
kar Washingtone laike kon
ferenciją “grupa socialistų 
vadovų” tarp jų Charlesr Ed 
ward Russell, William Eng
lish Walling ir Ernest Poo
le.” Tie “socialistų vado
vai” nutarę ir paskelbė pra
nešimą, kuriame šmeižiama 
busimoji tarptautinė socia
listų konferencija Stockhol- 
jne — kaipo “pavojingiau
sia iš visų kaizerio suokal
bių tikslu nusipirkti sau ka
rinės pergalės.” Ten pat tie 
“socialistų vadai” intaria ir 
Soc. Party delegatus į tą ko
nferenciją — dd. Morris Hi- 
Dquitą ir Algernon Lee, ka
ipo vokiečių šalininkus.

Jie sako, kad vyriausias 
busimosios socialistų kon
ferencijos tikslas busiąs pa
stūmėti vokiečių socialistų 
taikos pienus, ypačiai gi Ru
sijoje. O tie “vokiečių soci
alistų pienai” yra — “taika 
be aneksijų ir kontribuci
jos." Susirinkusieji “soci'a- 
Hsttj vadai” taigi mano, kad 
tokie pienai reiškia nė dau
giau, nė mažiau, kaip sugrį
žimą prie tų pačių apysto- 
vų kaip kad prieš karę buvo. 
O tuomet, girdi, “visa Euro
pa pasijustų esanti bejiegė” 
prieš naująją vokiečių impe
riją. Mažosios tautelės pa
pultų po vokiečių jungu ir 
visos Anglijos kolonijos, iš
skiriant Kanadą, pasijustų 
esančios dideliausiame pa
vojuje... Vokiečių socialistai 
gi, pasak tų “vadų”, neką 
geresni ir už patį kaizeri}. 
Jie norį tokių taikos sąlygų, 
kurios užtikrintų vokie
čiams pirmenybę ir tt. žo
džiu, busimoji tarptautinė 
soc. konferencija esanti tik 
“naujas Prūsų militaristų 
bandymas pasinaudoti paci
fistų ir darbo žmonių nuo
širdumu delei sekamo Vo- 
keitijai “karės programo,” 
kuris siekiasi prie įsteigimo 
naujos imperijos — ‘“nuo 
Berlino iki Bagdadui”...

Apie dd. Hillųuitą ir Lee 
tie “socialistų vadai” sako e- 
są nereikalinga daug kalbė
ti: tai aiškiausi vokiečių ša
lininkai, pasmerkti įžymiau
sių šios šalies socialistų už 
pervarymą prieškarinės re- 
zoliuciios, kuri gali but skai
toma kaipo “išdavimas.
prieš Suv. Valstijas.”

DIDELIS TEATRAS ir 
BALIUS

Rengia
Vakarinės žvaigždes

Lavinimos Kliubas
SUBATOJ

Gegužės 12 d. 1917. .
A. Vasiliausko Svet., 

8132 Vincennes Ave
Pradžia 7:30 vai vakare.

Inžanga 25 ir 35c.
Gerbiamieji ir gerbiamosios: 
Visi kas mylite scena, kviečia
mi kuoskaitlingiausia atsilan
kyti į Šitą musų vakarą, kur 
bus perstatyta juokingiausia 
komedija:—

“ŽYDAS STATINYJE.”
Dainuos Jaun. Liet. Am. Taut. 
Kliubo Choras Taipgi bus ii* 
kitokių parnarginimų, nes ži
note, kad Šis vakaras yra ren
giamas V 2. L .KHubo, susldė- 
Jusio vien tik iš jaunuomenės, 
Ir šio vakaro programe daly
vaus gabiausios spėkos. Taigi 
nepamirškite atsilankyti į mi
nėtą vakarą. Kviečia V. ž. L. Kliubas

Labdaringas ir Pasilinksminimo Kliubas

dnum

nupuo- 
: noriu

Valandos 
kare.
3354 S. HALSTED ŠT

as prie jos jaučiuos 
paliuosuot gali.
tos nuimk erškėčius! Šalin skaudus vaini- 
kas! Meiles trokštu, meiles! (Dabar jis jau 
pusiau sėdėdamas.) Mieloji, pabučiuok ma
ne! (Alpsta).

UNDINUTi
prasti negaliu
tin). Dabai

UNDINUTĖ
ANDRIUS: 

nas vienas... 
bar klejoju.

UNDINUTĖ

: Ak, mielas, kad žinočiau!.
Man rodosi, kad tai tik sap

Klejojimai. Tikrai. Aš ir da

o jis—paskui, a 
Ir nieks nesi t ei 

s kariais alsižinos—man vi: 
kol buvau dar ^vvas, daba

Inžanga 35c ir 50c
“DU BROLIU”, parašyta J
nepraleiskite tos progos, kad paskui nesigailė-

Taigi kviečiam kuoskaitlingiausia atsilankyt 
, KOMITETAS.

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos KL Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas įviirbj silių/ *

Knygelė 106 pusUp’ų, su gražiais popieti 
niais viršeliais. Kaina 50c.

Pradžia 6 vai. vakare.
Scenoje statoma 4 veiksmų drama 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, 
tumei, nes ne visados taip pasitaiko

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
ftnt Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO#
3003 3039 S. Halsted St., Chicago, IIL

Rengia Antrą Milžinišką 
BALIŲ ir ŠOKIUS

MELDAŽIO SVETAINE I, 2242 W. 23rd Place.
SUBATOJE, Gegužės 12 d. 1917; 7:30 vai. vakare
Inžanga 25c Muzika Nario F. CURDA.

Užtikrinajno, kad atsilankę nesigailėsite.
Kviečia La Verne Labdaringas ir Pašelpinis Kliubas.

Škiurgult! škiurgult!
niogyčiai vėl pasitraukia girios taukuiuy- 

ugščiau trobe-

RAGANYTe: Kaipgi?! Labai jis man 
ten reikalingas, ar nematėt!

(Nueina trobelčn. Undinutė, nubėgusi tro- 
belėn, už valandėlės atsineša iš ten šieno glė
bį. Priklaupia prie Andriaus. Tuo tarpu 

tasai atidaro akis).
ANDRIUS: Kur aš Mergele, pasakyk!
UNDINUTĖ: Kalnuose. ‘ ■
ANDRIUS: Kalnuose. Taip, taip, kal

nuose. Bet sakyk, kaip aš čia pakliuvau?
UNDINUTĖ: Kad aš žinočiau... Nesirū; 

pink, mielas. Paskui atrasi viską; dabar gi 
pasilsėk. Ve, šieno yr. Priglauskie savo gal
vą ir pasilsėk.

ANDRIUS

są, su auksu jį sulieti, kad
varpe skambėt ų .< MHHH
verkiau aš krau jo

UNDINUTĖ: Verkei tu 
suprantu, kas yra—ašaros?

ANDRIUS (stengdamos atsikelti) 
dek man pasikelt, mieloj

švelniomis savo rankelėms nuo žemės mane 
pąliuosuokie. Kaip prie kryžiaus prikaltaš

nan,Jkaip ir atėję).
(Menulis užteka. Ant uolos, ai 
les, pasirodo Girinis: prisidėjęs prie lu 
pų rankas trubos pavidale, jis aido 

mėgdžioja tolimą pagalbos šau
S (Bus daugiau),

akmenįs ir dulkės skradžion 
iuodams): Aš vyš- 
Laukinė vyšnė au- 

Bet ji tuojau nulūžo. Ir ran- 
nuo kurio žiedai si- 
garmėjau—ir numi- 
—Sakykie mon, kad

Telephone Drover 9693

Dr. A- A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiky 
ir vlSĄ chroniškų Ilgę.

10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 vn- 
NedėliorniH lO—l po pietų.

arti 34 ST., 
CHICAGO, ILL.

vietą, kur 
tokia, kad 
s. Kitaip 
m... Kat, 
įsi! (Atsi-

ANDRIUS (lyg atsigavęs) 
Tai gerai 
puodelį geria). • i, - <

UNDINUTĖ (jam pieną gprianl): Man 
regisi kalnuose tu nepratęs. Juk tu iš tų žmo
nių, kur, klonyje gyvena. Perdaug augštai, 
mat, užėjai. Kai ve andais medėjas: jis stirną 
vijosi, ir kulvartąis žemyn nuo kaukams nu
krito. Tik anas, man regisi, nelygus tau vi
sai,—žmogus visai tu kitas.\

(Andrius, atsigėręs, visą laiką įdomiai ir 
pasigėrėdamas stėbiasi Unąinutėn).

ANDRIUS: Ak, kalbėk, kalbėk. Nors ta- 
gėralas mane gaivina, bet žodžiai tavo dar 

(Jiegos jį vėl apleidžia. Alpuoda- 
anas geresnis...

Prirenka -■ visiema tinkamus akinius, cprami- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786*88 Milwaukee Aye., arti Chicago Ave. 2-o» 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų 

Tel, Haymarket 2484.

IO I 4riteri 4 
• Or. Povilas Žilvitis Į 
A Lietuvis Gydytojas, Chirurgas J 
X 3203 S Halsted St., Chicago. J 
I Tel. Drover 7179/ X

varpas 
kaip: ;
atbulai? Kas gali lai žinoti 
rąus. O jei ii 
tiek pat: įvyl 
esu jau įniręs 
no ranka... ji 
švinas: pakeli 
kų auksinių dengia jų 
norėčiau tavęs 
šventenybes... 
bet kur? kada?

r Ramse
AKIŲ SPECIALISTAS

Ak, močiute!
(vis dar nematoma)} Ei! 
i! Ožka pašeili reikia, pa

tu: raiaiik! čia ma 
pienas, bei sunki ka 
. Pluoštai tavo 
Skaisčioji 

prisiliesti su į 
Kadaise malęs 

Kovojau už t 
Troškau j liejinį įdėli 

švenčiu 
Ir vis nevyko man 
ašaromis...

JOSEPH C, WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Kulnimi 902-9(14 National Life Ridu..
29 So. La Salio Si;., Chicago, III.

Tel. Central 6390*6891. Atdara: Utar* 
ninku, ketvertą ir Hubatoa vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago. I1L 

Tel. Humboldt 97.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.

pasilsėt man reikia...
Bet, vaikeli, kur mano pasilsis?.. toli... toli!.. 
(Nerimaudamas): Noriu žinot, kas su manim 
nutiko?

rankos, tęsia’): Norėčiau vis žiūrėt į tavo vei
dą, į tavo slėpinių pilnas akis. Jose pasaulis 
visas atsispindi—kalnų viršūnės, mėlynė dan
gaus ir šlankiojąs padangėms debesėlis... Lik 
prie manęs, mergele.

UNDINUTi?: Tebūnie kaip tu nori. Tik, 
matai...

ANDRIUS (karštai, melzdamas): O, pa
silik čia, pasilik! Tu nežinai, tu nejauti kuo 
man patapus! Noriu tau pasakyt... 
liau aš... Bet ne, geriau jau tu kalbėk 
girdėti tavo balsą, tą dangišką, tą dievišką 
balselį... Nieko nesakai?.. Nupuoliau aš... 
Aš jau sakiau.—Kaip tai nutiko—nežinau aš 
pats. Paslydau gal, gal pats norėjau pulti... 
Kaip buvo—taip, gana, kad puoliau; paskui 
manęs šatrai ir 
garmėjo. (Labiau įsikai 
ninio medelio įsitveriau..

’gb mat tenai 
koje laikydamas medelį, 
dabriniai biro, skradžion 
riau—ir ve esu nęgyvas. 
taip tikrai yra! Negyva 
kelsiu!

UNDINUTĖ (neišsitikedama): Mai 
dosi tave dar gyvą esant.

ANDRIUS: Žinau, žinau, 
nežinojau:—Gyvenims lai Mirth 
venims esti. (Vėl alpuodamas) 
aš. Gyvenau ir nupuoliau 

Abu nūpuolėv 
pirma puoliau

bučiuok mane!
UNDINUTĖ (nustebusi stovi, žiuri į jį* 

Kaskart vis tamsiau daros. Staigu ji nusi* 
gandus, ima šaukti): Močiui! Močiute!

RAGANYTE (nematoma, šaukia iš tro
beles): Undutl

UNDINUTĖ: Močiute, eikie čia greičiau!
RAGANYTĖ: Tu eik čia! Padėsi man su* 

kurt ugnelę.
UNDINUTI
RAGANYTI

vo
labiau!
mas): Anas žmogus—-kitoks
o puola ir tokie! Ak, pasakok toliau, mergele!

UNDINUTĖ: Kas mano žodžiai! Aš ge
riau nuėjus pasemsiu šalto iš versmės van
dens: nuplausiu dulkes tau ir kraują...

ANDRIUS (maldaudamas): O, neik e, 
neikie! Pasilik! (Undinutė stovi nesusimany* 
dama kas daryti. Andrius, laikydamas ją įlž

GERHARTO HAUPTMANNQ

Paskendusis Varp
Penkių Aktų Pasakos Drama
Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A. LALIS

t PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 1
T f Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, J
ii vyrą ir motery drabužių. C
T Musų sistema ir ypatiškas litokinimas A
V padarys jus žinovu į trumpą laijką.
T K Mes turim didžiausius ir geriausius kir-0' \MIR rč’ OI pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur J
T f"—Incs sutelkiame praktišką patyrimą kuo- 1■ inHI ln€l Jus mokysitės. V

Elektra varomos mašinos musų siuvi- J 
mo skyriuose. fl

Jus esat užkviečiami aplankyti ir paiha- 3 
tyti musą mokyklą bile laiku—dieną ir | 
vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą 3 
laike šio mėnesio. 1

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

„ J. F. Kasnicka, principals, I
118 N. La Salle St., Room 416-117 2

Prieš City Hall. 1 J I

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

Western, Belmont and Clybourn Ave., and Roscoe Blvd. ”
ŠOKIAI, VAžINkJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲAIES žAISMkS___

Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą.
Vaikams ženiians 12 metą įžanga DYKAI. •

Tikietai parduodama Ofise.

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius: >

Parašė ir išleido K. šeštokas.,
L. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį ?,
2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

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

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

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

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

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

INTERNATIONAL

Socialist-Press -Picnic

REIKALAUJA MILIARDO 
DOLERIŲ.

WASHINGTON, geg. 10. — 
Vakar prez. Wilsonas turėjo ii-, 
gą pasikalbėjimą su senato ir 
stovų buto lyderiais. Prezid. 
Wilsonas pareikalavęs, kad ko
ngresas paskirtų vieną miliardą 
dilerių statymui pirklybinių lai
vų. Tai turį but daroma, kad 
atrėnius gręsiantį vokiečių sub- 
marinų pavojų. Reikia daugiau 
laivų, kurie galėtų pristatyti ta
lkininkams visų reikalingų da- 
lykų.

Prez. Wilsonas reikalauja, 
kad kongresas neatidėliojant 
paskirtų tam tikslui penkis ši
mtus milionų dolerių. Kitus— 
“esant reikalui”.

SUĖMĖ 20,000 VOKI$čIŲ.

Pasivarė į priekf nuo dviejų 
iki penkių mylių.

LONDONAS, geg. 10. — Va
kar Anglijos iždo ministeris, 
Andrew Bonar Law, kalbėjo at
stovų bute apie piniginius tos 
valstybes reikalus. Tarp kita 
ministeris užreiškę, kad nuo 
pradžios balandžio menesio, 
t.y. pradėjus anglams didįjį o- 
fensivą Lens-St. Quentin fron
te, gen. Haigo kariuomene su
ėmė apie dvidešimt tūkstančių 
nesužeistų priešo kareivių. An
glų rankosna šioje vietoje pate
ko dar 257 didžiosios kanuoles 

ir 227 apkasų mortirai. Be
to, anglų pulkai tame (dvide
šimties mylių) fronte pasivarė 
į priekį nuo dviejų iki penkių 
mylių.

ATIDARYSIĄ DARDANėLIUS.
Jeigu nebusią išvyti iš 

Konstantinopolio.
LONDONAS, geg. 10. — Lo

ndone gauta “oficialių praneši
mų”, buk turkų valdžia pasiun
tusi Šveicarijon specialių pasiu
timų, kurių uždavinžs esąs — 
gauti talkininkų užtikrinimo, 
kad Turkijai nebusią atimtas 
Konstantinopolis pasibaigus 
dabartinei karei. Užtai Turki
ja iš savo puses užtikrinsianti 
-visiems laisvą perėjimą per Da- 
rdanelių siaurumą. Vadinasi, 
atidarysianti juos.

RAY E. RIEKE
Advokatas

619 Fourth St., (viršuj Saper 
vaistinyčios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

reikalus,*kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 

. ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą.

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

Begėdingesnio prasiman 
ymo, tur but, nesugalvotų 
nei patentuoti kapitalistų 
bernai.

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

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY. IA.
Phone: Yards 4317

PIRK SAU visaa Plumbavojlmui reik
menų tiesiai už “wholesale" kainas 
Mes pankuosima visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1537 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave.
, Kalbama HetuvižkaL

.......— ■«■■■ ■■■■»■ ...............................—  

DR. W. YUSZKIEWICZ

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

1155 Milwaukee Ave.
Valai.dos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

tvM> 9 ryto iki 1 po piet.
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KOVA

SCRANION. PAnur

Scrantohiečiy atydai
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DYKAI
BALTIMORE; MD

SPRINGFIELD, ILL

Aukos Rusijos revoliucijai

Daktaras
SPRINGFIELD, ifl

Ineigos

10.00

mKMHM

Arnotlcaa \ k hoot 
oi Languages

Louis, Mo., 
suprantamoj 

darbininkų

ištikhjią 
Ofiso Vi 
deltomis 
Pelnyčio

18.70
7.47

A p vaikščiojimas 
pirmos gegužes.

Jis ncgy 
vyli gero < 
egzaminuo

ai savo garbę apgint
““'j Nes (" .‘...U

kitokie laikraščiai leidžiami tiktai del išnaudojimo

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

su savim
paskutine 

svaiginančių
garbinto-

s.avo menesinia 
bak 15 d., au 

revoliucijai:

n s yra 
ktikuo-

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

pažįstami 
i šetme- 

Manšfield 
Congiri, UI. ir dalyvauti

9 vai

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Skaistis 
Volus 

50c, J.
Kasparas 50c.
J. Kuzinas, A.

J. Kuncevičius, J.

Savaitinis laikraštis, kaštuoja metams .. 
— Išeinantis kasdieną, kaštuoja ..........

Išeina du kart savaitėj, kaštuoja .........
Savaitins laikraštis, kaštuoja..................

Mėnesinis illiustruotas žurnalas, kaštuoja

Pranešimas visuomenei

State Bank of Chicago 
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai. 

La Salle ir Washington gatvių kampas 
Priešais City Hali

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

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

Ipnumą arba ligą, eikite pas seną 

rylo iki 4 v. po pietų. Ne- 
Taipgi Pancdėlio, Seredos,

ATSKAITA LIETUVOS SOČI 
ALDEMOKRATŲ ATSTO

VYBĖS AMERIKOJ.
Už balandį, 1917 m.

Montello, Mass., “Vie

1 )d r o 
ras.

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St, 
mi-11 Untly Bldg.

Tel. Central 4411

ipvaikščioji- 
. Buvo jau 

gavę iš valdžios. Ka- 
prasidejus valdžia vėl jį at- 

uždraudČ maršuot. Dur
tiem on s- 

paren- 
Tarp pasilinksmi- 

Kalbė- 
'.ydiiškai. 
J. Bago-

pranesimas
Pranešu Waukeganieciams, kad aš busiu 

Waukegane, petnyčioje, Gegužės 11 d. J. BRU- 
ŽEVIČIAUS aptickoje, 1005 MARION ST. ir 
priiminėsiu ligonius nuo 2 vai. diena iki 10 va
landai vakaro.

Meldžiu kreipties į paskirta vietą pažymėtu 
laiku. TE1. 616. ’

DR. A. J. KARALIUS.

31.00
$1.50
$2.00

rankomis padarai tą viską, kas pasaulyje 
yra; tu išstatai didžiausius miestus, tu pa

tu prisiuvi puikiausių drapanų, prikasi 
iš tavo d^trbo lūžia nuo daugumo, kaip 

/ės, žodžiu, 4u visą pasaulį 
i — Šiai kokios tu garbės vertas esi?

......... * j Todėl, jei tu nori žinot 
pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per kokią 

l,—- tai užsirašyk vieną iŠ darbi- 
tik darbininkiški laikraščiai tesirūpina

šie Liėtlglų Progresyvisko 
Kliubo nariai 
mc susirinkime 
kavo Rusijos

A. Lekšas 50c, P. Aidukas 50c
P. Kruvelis $1.00, K. 
50c, A. Latonis 50c, A 
$5.00, M. Raškauckas 
Vėlus 50c ir L. 
Po 25c *aukavo 
Petkevičius

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

Uždare saliu nūs. — Prakalbos

sve- 
Bagočlus 

Publikos at- 
Aidoblistai” ir- 

prakalbas tą 
Kalbėto jum par- 

manc, kad 
publika. 

Bet susirinko vos apie tuzinas 
“aidoblistų” ir, pasivadinę poną 
Shmidtą visi atrunijo klausy- 
ties Bagočiauš. Dešinys.

per pra- 
100.04 

Abromavi- 
Žepuliutė 

Vidikas — 
$2.00

Liet. Soc.-Dem.
Atstovybe 

Šiuomi liudiju 
Prūseikos priemia 11

činskaš, J. Jonaitis ir K. Rač 
ka nekas.

Kliubas iš savo iždo paauka 
vo $10:00. Viso $21.50. Atė 
mus krasos išlaidas, pasiųsta A 
Paukščiui $21.34.

Liet. Pregr. Kliubas.

....... 14.30 
per LSS.
.............15.31

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

siekia daugiaus kaip $37,000,000.
Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad ban
kas turi: Gegužes 1 d. čionai visų tau

tų socialistai surengė prakal
bas. Kalbėtoju buvo draugė K 
R. O’Hara iši St. 
kuri drąsioj 'ir 
kalboj apibudino 
vargų priežastis.

Publikos buvo

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

Balandžio 28 d. Lietuvių Ke
liaujanti Teatrališka trupa bu
vo parengus koncertą Lietuvos 
sūnų Draugystės, svetainėj.

Koncerto programas susidėjo 
iš dainų, muzikos ir lošimų. 
Pirmiausia buvo sulošta drama
tiškas veikalėlis “Vagįs.” Lošė
jai buvo šie: vagio rolėje —,M. 
K. Bolys; advokato — J. Rasin- 
skis, advokato moters — p-lė B. 
Leonaitė.

Paskui buvo sulosiąs 
labai juokingi 
das ir Dzūkas, 
vo
K. Bolys

Kiek nelaimių yra apturėję ir 
lietuviai per girtuoklystę. Kiek 
išmokėtą gydytojams ir advo
katams; kiti turėjo dar ir šiltus 
vandenius pasiekti per girtybę. 
Drąsiai galima sakyti, kad ne 
girtuoklystė, lietuvių gyvenimas 
butų daug laimingesnis. Tam
suoliai, kurie kaltina pirmei
viškus laikraščius, už nelaimes, 
dabar supras, kad kaltininkas 
v;so blogo tūnojo po jųjų pas-

So. Manchester, Ct., per 
susirinkimą SLA. 207 kp. 10.50

San Francisco, CaL, nuo
SLA. 106 kp. ............ 5.00

Už 86 egz, “Socialdemo
krato” ..........     12.90

Nors šiais metais darbininkai 
negalėjo demonstruot gatvėmis, 
bet organizuoti darbininkai ne
dirbo pirmoje gegv 
W. of A. nauja ir so 
tija rengėsi prie 1 
mo pirmos gegužes 
ir leidinį 
rei 
ėmė ir 
bininkai, negalėdami 
truot nusisamdę parką 
gč pikniką 
nimo buvo ir prakalbos 
jo itališkai, angliškai, 
Lietuviškai kalbėjo F. 
čius.

Balandžio 30 d. tautiškoj 
tainėj kalbėjo F 
Amalgameitams 
silankė daug, 
gi buvo parengę 
patį vakarą 
sikviete J. Shmitą

Philadelphia, Pa., 
kalbas LSS. 1 kp.

.Philadelphia, Pa., 
čius, JasiulieviČius
— po $5.00; K.
$40.00
Phihu surinkta $157.14.^

Torrington, Conn. —
Kuliackas .............. 1.00
' Shaft, Pa. —- Saveikis 2.50

Bridgeport, Conn. — per

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. "

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Gegužės 3 d. čionai pasirodė 
nepaprastas judėjimas... Veži
mai, automobiliai ir veik kiek
vienas pėkščias turėjo 
našulį. Mat buvo 
diena pardavimo 
gėrimų, todėl rudžio 
jai rūpinosi, kad nepalikus 
ščiom” rankom.

Kazimieras Gugis
A DVO K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kritu fatališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose.

visokius dokumentus irpople
Namų Ofisas:

1123 S. Hllsted St
Apt trečių lubų

Tel. Drover 1310

2.50 
$1.75 
$1.00

Taipgi kas norite gerų naudingų knygų, pirkite pas mane. AŠ 
pardavoju susirinkimuose, baliuose, prakalbose ir U. Kuriems ne
paranku atvažiuoti į namus, prisiųsiu t e savo antrašą. Aš atvešiu 
pasirinkimui daugybę knygų, kaipo keliaujantis agentas. Važinė
ju netoliaus kaip 50 mylių nuo Cbicagos.

L.S.S. 81 kuopos knygius ir darbininkišku laikraščių generalis 
Agentas, .1. B. AGLINSKAS,

P. S. Laikraščius užrašant reikia kartu siųsti ir pinigai adresu

J. B. AGLINSKAS

tuvos Socialdemokratų Atstovy
bė paskelbė į Amerikos visuo
menę atsišaukimą, prašydama 
aukų musų draugų veikimui. 
Aukos pradėjo gausiui plaukti. 
Vėliaus, laike kairiųjų organiza
cijų atstovų suvažiavimo Broo- 
klyne, įsikūrė Rusijos revoliuci
jos Rėminio Komitetas. Dabar 
aukos plaukia ir į Atstovybe ir 
į Komitetą. Tai yra negera ir 
nepraktiška. Ir todėl bendrai 
pasitarę, mes nutarėme, kad 
nuo šiol visos aukos, skiriamos 
revoliucijai, eitų į Rusijos revo
liucijos Rėmimo Komitetą. Va- 
duodamos tuo, likusius nuo ba
landžio men. atskaitos $720.42 
perduodu Rusijos Revoliucijos 
Rėminio Komitetui. Mano var
du prisiųsta ir daugiau aukų, 
kurios nesuspėta įrašyt į balan
džio rokundą. Ir las visas au
kas perduodu Revoliucijos Rė
mimo Komitetui. Su šiuo mė
nesiu tas komitetas bus atsako
mybėje už aukas, garsins jas 
laikraščiuose, ves rokundas ir 
siųs Rusijon

Per “Koyos” adm. is 
vairių miestų, pavardes 
“Kovos” n r. 13 ir L

Brooklyn, N. Y. -
19 kp. prakalbose .

Kearney, N. J., pcj
Rockford, III., per

“Naujienas” ...........
Binghamton, N. Y

d r-ją šv. Juozapo ..........  25.00
New Kensington, Pa. . . 75.00
Chicago, Ill., šeimyniška

me vakre LMPS. 9 kp. ir L.
D. L. D. 19 kuopos...........27.25

irti 500.
F. Klembauskas

Great Neck, N. Y. 
/LSS. 168 kuopa .

Detroit, Mich, pel 
mošiuną ir Deveikį

Seatie, Wash.
182 kuopa........

Rockford, IH. ■
7,5 kuopa ......

Kenosha, Wis
58 kp. prakal jas

Cleveland, /Ohio, per J
Naujokų ...............

New Kenš^igton, Pa., 
Kapsukų ;...1....... ...

Viso įplaupė ...... 773.37 
Buvo kasoj nuo ko

vo mėn.......................  268.65

vės nario ir tų, kurie mano pri
sidėti prie bendrovės labai rei
kalingas.

Pasekmės J11 Ušų darbo prigu
lės nuo musų pačių. Todėl, 
kam tik rupi^ bendrovės ir savo 
reikalai, kani sunki našta taip 
didelio brangumo — visi nepa
mirškite, atsilankykite į šį taip 
svarbų susirinkimą.

Kviečia 1 Komitetas.

DARBININKE!^
Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės vertas esi? 

DARBININKEI,
Tu savo pūslėtomis 

gražiausia ir puikiausia 
darai puikiausias mašinas 
anglių, nutiesi gelžkelius, iš tavo darbo lūži 
valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvė“ 
rėdai ir maitini — U ‘ . v

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą 
kas tavo garb 
kovą tu priva 
ninkiškų laikraščių 
darbininkais; ,_
del klaidinimo darbininkų arba del darbininkų priešų naudos. To
dėl, jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščių, kaip 
tik darbininkiškus!

Aš užrašau sekamus laikraščius: 
“Moterų Balsą” — Mėnesinis žurnalas, kaštuoja metams . 
“Naująją Gadynę” — Mėnesinis zurnijąs, kaštuoja metams 
“Kovą” — " ....................................
“Naujienas 
“Laisvę” — 
“Keleivį” -

miras 
veikalėlis “žy 
žydo rolėje bu 

J. Rasinskjs, Dzūko — M 
Toliaus sekė mono 

“Lietuviškas Ponaitis” — 
J. Rasinskis; “Pasmerktas ] 
tin” ir “Tai bent socialistas 
M. K. Bolys.

Tarp lošimų buvo padainuo 
ta keletas
liko Pittsburho Solio “Aido” 
choro vedėjas drg. J. žiūronas, 
palydint pianu drg. Zinkiukei.

Viskas pavyko labai gerai.
Publika buvo labai užganė

dinta, nes juokams galo nebu
vo.

(birbė keliaujančiai Pittsbur- 
gho Solio tropai. Geistina, kad 
ir kitur jie lokius vakarėlius su
rengtų. Posūnis.

Seno Krajans
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP U2SISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums guli padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

11-^S’
L. Prūsei ka,
Partijos 

Kasierius. 
kad nuo L

$720.42.
Paukštys,

Rusijos Rev. Rėminio Komi lo
to Iždininkas.

Pinigų ant rankų ir bankose... $12,542,000
Užtikrintais bondais, greit paver
čiamais grynais pinigais...$1,233,000

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

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

ĮSYGYK PAGARBI!
Dėvėk drabužius padarytus sulig savo inieros. S 

Užsisakyk savo aprėdalus pas mus ir busi užganė į 
dintas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu- i 
žius dėvi,—jie jums pasakys. , T
BRIDGEPORT!) KR1AUCIAI ! 
3310 So. Halsted St. Chicago, III. S

A. J. ŽUKAUSKAS if AV. VAI.ANTINE j 
»Savininkair- * ■ > • ,

I t IO I Utt I

JUOZAPAS ČIUPUS 
persiskyrė su.šiuomi pasauliu 
Gegužės 7 d. š. m. 12 vai. 10 
min. nakties po sunkios ligos.

Velionis 33 metų amžiaus; 
paėjo iš Kauno gub., Panevė
žio paiL, Pasvalio parapijos, 
Pamiškių kaimo#

Paliko moterį Mortą, dukterį 
Eleną ir brolį Karolį

«

Visi giminės a 
kviečiami atsilankyti 
n is po nuių. 2448 
avė., U / ,
laidotuvėse, kurios įvyks Pėt 
nyčioje, Gegužės 11 
ryto.

Pasiliekame nuliudtrne: 
Moteris, Duktė ir Brolis

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

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

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

J’nsitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Neri i Ištiok s: i \*o s \ i i h ;t I < i s h 1 i < b i o- 
(13111:1’ j i .fiikiix li.iiiji,) n jh patyrusių

atyviškos Bendrovės spccialė 
komisija šiuo praneša, kad vi
suotinas bendrovės susirinka
mas atsibus 17 d. gegužes, ket- 
vergo vakare, 7:30 vai., skiepe 
Kunigautsko svetainės — Lin
coln Hali. Bus priimta bendro
vės įstatai ir svarstoma apie vie
tą atidarymo krautuves. Todėl

)K. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,................................... Chicago, Hl.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk dev. ant 5-to augšto. 
Silpni, norvnoti, Bergą ir sunykę vyrai austiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kok;
specialistą.

pandos: kasdien mm 
j 10 v. rylo iki 1 v, c 

Sabalus vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

LSS. 33 kp. susir
Bayonne, N. J.
Baltimore, Md.

Stanis .................
Nashua, N. H. -

Bižus krikštynose ........... 5.25
Mexico, Me., per Venc

kų  .......................  LOO
Southbury, Ct., per Paku- 

saitį ..................................   40.00
Detroit, Mich., LSS. teat

rališkame vakare per Kra- 
kaiti........ ....................     60.05

' Viso labo balandžio ' 
men , .................  $1.042.02

> Išlaidos: a

Cablograma pasiųsta
19 bal. G. Liutkevičiui į
Petrogradą ................... 321.60

s REIKALAUKITE .

7$cndcn.
FACI F

BRAND 
CONDENSED- 

MIL K 
T h K original.

Per šešiasdešimts metų pasek 
mingas kūdikių maistas. Rei 
kabinkite laišku kudikių mai 
tinimo nurodymų.

BORDEN’S CONDENSED 
' MILK CO..

New York. Key No. N.

BUM

Deveikį ............................ 35.00
Scranton, Pa. — T. Ta 

million is . . ?•...................
Philadelphia, Pa., per

^oKKSrONDKNCIJINIS BKTRIU8
\ NOU AKAI labai greitai savo namuos* Ui lekcijų eatal»yt% 
o«4 tam tiknlui

kuria nori greitai Ii mokti Anglų kalbos, bet netari proflfoe I»n 
kyti«e i mokyklą ypatlikaL Geresniam persitikrinimai, slnn 
Čiame graliai iliustruotą, au daugeliu paailkinįmų KATALOGA 
DYKAL Raiyk Laiiką tuoj aus; indėk dvi markes prisiuntheaad 
KATALOGO.
K LESŲ 8KYRIUB. — Tiems, kurie grali pribūti 1 musų 
tykią ypatiikai, turime dienines ir vakarines kleeaa. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tari
me atskira kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokwLfa 
greitam Itmoklnimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanMew 
orime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL v skyrius.

Viskas aiikinama Lletuviika!
•m mokyklos. 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th Bt.

.treeuokv ia«rics« School of Languages, 1741 West 47th St., Chleaga.

Mai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klases®
Kiekvienas gali Uiaektk

šie kursas yra labai parankus kiekvienam

nei \ ų L< hhim;tis. Aidiiny >r ke- 
< h. ūl;i pi ui mosi lii-omis, h> philiu, 

ir bilpjiumų. r< ik;i):mj:inti guru 
sihii us su Dr. Hoss, Im jočiu d:m- 
) (]\i(D‘šim(1 i( s j i liH iŲ im lų pia-

.1 oi. i •- < 1;11 Ini ns ih poli p.)d:<
ijji)iĮ.’;» 
savo a L i j 111 s.

iki jis D ('iš

iŠ j \ aii ių S a v. Valstijų kr;i
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NAUJIENŲ BENDROVE inc. 
k * Kasdien, išskiriant nedėldienius

First Lithuanian Daily in> America
Published Daily Except Sunday

• V TH*

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
Chicago] e — per išnešiotojus 12 
fnty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
deagoje metams $0.00, pusei me-

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

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

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ....................................$1.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
8gae,a'"1' '"g-!—*................. ■ Į,   .................■ .................. . ..4... —~>
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kardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
^attekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gto* rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
išsiunčia k rasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
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Nepavykęs 
kapitalistų 
suokalbis.

snicis

cy, kuris buvo suareštuotas 
pereita rudenį laike kruvinų

nužudyme.

teismo,
dar 10 apkaltintųjų • tame- 
pat nusidėjime I. W. W. na-

70

.......—<
į kaizerio tarnų politiką ir 
mėgina pamėgdžiot ją. Kai
zerio valdžia stengiasi pa
statyt po savo kontrole Vo
kietijos socialistų spaudą ir 
jų atstovų veikimą. Wilso
no valdžia mėgina daryt tą 
patį. O dar ji šneka, kad ji 
kariaujanti prieš Vokietijos 
autokratus!

Prisidengdama “kare prieš 
kaizeri”, Amerikos valdžia

C r

žingsnis po žingsnio priima 
visus nelabuosius Vokietijos 
autokratų dalykus: privers
tiną kareiviavimą, cenzūrą, 
žodžio laisvės suvaržymą, ir 
tt. Ir ji nori, kad žmonės ti
kėtų jos pasakoms apie “lai
svę? ir “demokratiją”,.

revoliucini darbininkų judė
jimą.

Everett’o “industrialistai”, 
kaip parodė tardymas, yra 
nekalti. Ne jie iššaukė riau
šes, kurių pasekmėje buvo 
keletas žmogiškų aukų, bet 
policija ir patriotinės “Biz
nierių Associacijos” pasam-

Kares*- 
likvidacija?

agitatoriai ir nariai tapo 
mimti ir apkaltinti todėl, 
kad valdžia norėjo “legate

es priemonėmis” užsmaug
ti uniją, kuri pasidarė pavo
jinga Washingtono valstijos 
kapitalistų interesams.

nagų. Organizuotieji Wash- 
ingtono valstijos darbinin
kai dabar dar smarkiau ir 
drąsiau kovos su savo išnau- £
dotojais. Ateis laikas, kada

riai atkentės už savo niek-

Pamėgdžioja 
kaizerio tarnus

New Yorko “Call” prane
ša, jogei valstybės departa
mentas Washingtone parei
kalavęs, kad socialistų par
tijos delegatai j tarptautinę 
konferenciją, kuri susirinks 
15 d. šio mėnesio Stockhol- 
me, duotų raštu pasižadėji
mą, kad nerems judėjimo, 

vedančio prie separatinės 
taikos tarpe Rusijos ir Vo
kietijos arba tarpe Vokieti
jos ir bent kurios kitos at
skiros šalies. Kitaip valsty
bės departamentas atsisakė 

į duot socialistų delegatams 
į pasportus.

Tai yra negirdėtas iki šiol 
| valdžios pasikėsinimus kon- 
I troliuoti socialistus. Musų

Jau senai negirdėt jokių 
musių Austrijos-Italijos fro
nte. Daugiau, kaip mėnesis, 
jie visai pasiliovė ir Austri- 
jos-Rusijos fronte. Dabar 
mūšiai sustojo ir Rusijos- 
Vokietijos fronte.

Kokios priežastįs sustab
dė karę tarpe austrų ir ita
lų, nežinia. Bet karės vei
kimą tarp rusų ir jų priešų 
suparalyžavo revoliucijos i- 
dejų intekmė.

“Naujienose” jau keletą 
kartų buvo rašyta, kad ru
sų ir vokiečių kareiviai, a- 
žuot šaudęsi, broliuojasi 
tarp savęs. Jie suseina tar
pe apkasų, laiko susirinki
mus, dalinasi žiniomis ir va
dina vieni kitus “draugais.” 
Tą jie daro prieš savo vir
šininkų valią. Generolai 
Gurko, Kornilov, Brusilov ir 
kiti jau išleido paliepimus, 
draudžiančius Rusijos karei
viams • broliuoties su vokie
čiais ir persergėjančius juos 
nuo “vokiečių klastos”, 
tie paliepimai, matoma, 
sai negelbsti.

šitie faktai rodo, kad 
reivių disciplina rytiniame 
fronte įra. Jei tatai tęsis il
gesnį laiką, tai prieis prie to, 
jogei karė pasidarys nebe
galima, bent tarpe Rusijos 
ir centralinių valstybių. Bet 
kuomet čia sustos karė, > tai 
vargiai ji galės but vedama 
ir kituose frontuose.

Diplomatai nepajiegia už
baigt karės, tai taiką ima 
daryti kareiviai.

Karė sumaišė 
protą.

pasidarė patriotais, valdžios 
pataikūnais ir pagalios net 
šmeižikais ir denunciato-

■ riais.
Tų iškrypusių “socialistų” | gali išeiti 

pryšakyje stovi Charles Ed-i 
ward Russell, William Eng
lish Walling ir Enest Poole. 
Kiek laiko atgal jie, kartu su 
keletu kitų savo vienminčių, 
išleido manifestą, teisinda
mi karišką Wilsono politiką 
ir ragindami Amerikos dar
bininkus kovot išvien su tal
kininkais už “laisvę” ir “de
mokratiją”. Socialistų Par
tijos konvencija užėmė po
ziciją, griežtai priešingą tų 

, ponų patriotizmui; todėl jie 
dabar pradėjo vest šlykščią 
kampaniją prieš partiją.

Vakar kapitalistų laikra
ščiai paskelbė, kad augšiaus 
minėtieji asmens, susirinkę 
Washingtone, išleido paskel
bimą, kuriame pasmerkia
ma busimoji tarptautinė so
cialistų konvencija Stok-, 
holme, kaipo “pavojingi'au- 
sis visų kaizerio suokalbių 
laimėt karišką pergalę”, pa
smerkiama Amerikos socia
listų delegatai į tą konferen
ciją, Morris Hillquit ir Al
gernon Lee, kaipo “Vokieti
jos šalininkai”, ir pagalios 
denuncijuojama valdžiai so
cialistų konvencijos priim
toji prieš-karinė rezoliucija, 
kaipo “išdavimas prieš Suv. 
Valstijas.”

Toliau eiti niekšybės keliu, 
kaip tie renegatai nuėjo, ne
galima. Kaikurie jų jau yra 
išbraukti iš partijos, su ki
tais, be abejonės, bus tuo- 
jaus padaryta taip-pat. So
cialistų priešai tečiaus gali 
nesidžiaugt, įgiję jų asmeny
se keletą naujų talkininkų. 
Patriotų, militaristų ir kito
kių laisvės ir progreso prie
šų visuomet buvo begalės; 
nedaug tereiks, jeigu į jų ei
les nudardės dar saujalė so
cialistų partijos atmatų. Ir 
partijai nuo to bus tik svei
kiau.

P-ai Russell’iai ir Wallin- 
g’ai jau senai nelošia jokios 
rolės socialistų judėjime, ir 
kapitalistų spauda meluoja, 
kuomet ji vadina juos “soci
alistų vadovais”. Jie atsi
skyrė, nuo partijos, į kurią 
jie' buvo patekę per klaidą ir 
kurioje jiems buvo ne vieta. 
Jų atsiskyrimas tai nėra pa
rtijos skilimas, o tiktai pasi- 
liuosavimas partijos nuo be
reikalingo balasto.

PASTABOS

Rusi-Bulota jau plaukia Rus 
n. Kaikuriėnrts “gral 
nts”, “pusministeriams” i 
nakaronų specialistams 
iii išeiti blogai.

tams , 
“makaronų

Delei V. Kapsuko 
rašymų.

(Spausdiname “Naujieno- 
” šitą p. A. Bulotos atsa-

• l
VI-

ka-

Pragaištinga karės intek- 
mė į žmonių sielą pasiekė ir

' valdžia, matoma, nusižiūrėjo dalį Amerikos socialistų. Jie

j.< -e ....

Je, ištiesę: kokiam galui 
sėdi čionai “viso labo moky
tojas” šalčius ir “C. K. at

stovas” Šimkus? Juk jeigu 
jų patronas Yčas yra “pus- 
ministeriu”, tai jie galėtų 
Rusijoje gauti kokį džiabą.

.Caras norėjo kariaut iki 
paskutinio mužiko. O musų 
tautininkai nori, kad karė 
tęstųsi iki paskutinio Lietu
vos gyventojo.

Kažin ką pasakys tie “in
ternacionalistai”, kurie “pa
laidojo” Internacionalą, ka
da Įvyks Stockholme konfe
rencija? Ar nereikės suval- 
gyt savo žodžius?

Geltonoji spauda, pasak 
“laisvės”, melavo, kad rusai 
nepritarią Leninui. Na, o 
kokia yra ta spauda, kuri sa 
ko, kad rusai pritaria Leni
nui, — kuomet jisai nebuvo 
net įleistas į Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų.. Tarybos 
pildomąjį komitetą?

Tėmykite, kaip mainosi A- 
merikos laikraščių nuomonė 
apie Rusijos revoliuciją. Iš- 
pradžių būvo “ura !” “lai gy
vuoja!” — o dabar...

, . Musu militaristai sako, 
kad jie nieko taip netrokštą, 
kaip nuvertimo kaizerio. Bet 
jeigu Vokietijos žmonės nu
verstų kaizerį, tai niekas jo 
taip nesigailėtų, kaip musų 
militaristai.

Rootas visgi važiuoja į Ru 
‘siją. Ar Washingtonas no
ri išprovokuot konfliktą su 
ta šalim?

Ex-prezidentas Taftas už- 
reiškė>skad Suv. Valstijos 
stotų į karę prieš Rusiją, jei
gu pastaroji susitaikytų su 
Vokietija. Tai tau, Jurguti, 
ir devintinės!

LAIMĖJO STREIKU.

PORTLAND, Ore.- Home

čia ištisus ketverius melus (nuo 
gegužės 5,1913), pasibaigė dar
bininkų laimėjimu. Darbinin
kai priklausė Electrical Wor-

rytus jam priekaištus “Kovo
je” cjelto, kad pastarojo laik
raščio redakcija atsisako duo
ti jam vietos. Musų suprati
mu, atakuot žmogų, dagi vei
kiantį kartu su ta organizaci-

“Kova”, ir neduot vietos jo

nevėlias darbininkiškos spau
dos tradicijų. “N.” Red.).

Jau ketinau palikti be at
sakymo V. Kapsuko prama
nymus apie mane. Išvažiuo
damas Europon nenorėjau 
prisidėti prie tos nesutaikos 
tarpe Amerikos Lietuvių so
cialistų, kurios ir be to jie 
turi užtektinai. Vienok, kad 
Kapsukas, kurs . irgi išva
žiuoja, netik neatšaukė savo 
pramanymų, bet ir kairiųjų 
organizacijų konferencijoje 
Brooklyn's ir jo redaguoja
moje “Kovoje” (žiūrėk No. 
14 š. m.) leido sau tvirtinti, 

!buk neprotestuodamas prieš 
jo pramanymus as tuomi pat 
pripažįstu jų teisingumą, tai 
apgynimui savo vardo nuo 
panašių pramanymų, prane
šu pažangiajai Amerikos 
Lietuvių visuomenei seka
mai: Paliesiu dalykus toje 
tvarkoje, kurioje ėjo Kapsu
ko tvirtinimai jo pagarsėju
siame laiške apie Amerikie
čius į Škotijos draugus, ir jo 
straipsnyj “Del p. Bulotos 
laiško” “Kovos” 2tram nu
meryje šių metų.

1. Kapsuko tvirtinimas, 
kad mane pribuvusį Ameri
kon sutiko koks tai socialistų 
laikraščių pusfrakiuotas re
daktorius, yra grynas me
las,. kaip jau rašiau apie tai 
mano pirmame laiške.

2. Joks redaktorius, nė 
šiaip žmogus, rodydamas 
man miestą “ant automobi
lių kelių dešimtų dolerių” 
nepravažinėjo. Jei V. Kap
sukas nepripažįsta, kad jis 
tai rašydamas pamelavo, tad 
reikėjo jam nurodyti ir da- 
rodyti kasį kur ir kaka tą 
krūvą pinigų su manim pra
važinėjo.

3. Pirmos klesos kote
liuose niekad nieks čion ma
nęs nepriiminėjo, ir V. Kap
sukas, minėdamas tuos ko
telius savo Škotie-

| čiams net po tris kart, yra

Skaitant “Draugi” 
“Darbininką”, ateina į gal
vą klausimas: katras yra di
desnis melagis ir begėdis— 
kun. Bučys ar kun.' Kemė
šis?

Klerikalai, prisilupę pini
gų iš aukų, surinktų karės 
^nukertėjusiųjų naudai, kal
tina kitus neteisingu apsie
jimu su aukomis. Taip daro 
vagis: kad ištrukus iš perse- 
koitojų rankų, jisai bėga ir 
šaukia: “Laikyk vagį!”

Kun. Kemėšis savo organe 
sako, kad zeceriai esą Kau
lai. Gali but, kad kaikurie 
zeceriai ir vadinasi Raulais, 
bet faktas yra tas, kad dau
gelis jų turi daugiau išmin
ties ir sąžinės, negu visi dan
gaus kupčiai sudėti į daiktą.

Na, tai ir neatsiranda nė 
vieno korespondento 
grade, kuris p 
bluff’ą apie Yčo 

, vimą” ?' ■

Petro

mini'steria i iš dešinės) priimaKongreso pirmininkas Clark (antras iš dešinės) priimi 
delegaciją, reikalaujančią kad butų priimta konskripci 
jos bilius Clark,įkaip žinia, priešinosi tam biliui

stačiai juokingas. • Savo 
straipsnyje “Del p. Bulotos 
laiško” Kapsukas išsisukinė
damas mini turbut Brookly-. 
n’o vakarienę. Jei taip, tai 
turiu pasakyti, kad tai bu
vo vakarienė ne “priėmimo”, 
bet išlydėjimo, taisoma ne 
“socialistų”, o visokių pa
kraipų Brooklyniečių, ne 
pirmos klesos hotelyje, o 
kokiame tai pasamdytame 
bute. Kaslink didumo įžan
gos į tą Brooklyno vakarie
nę, aš to ne uostinėjau, kaip 
tai darė Kapsukas, kurs pri
buvo Amerikon į porą mėne
sių po to išlydėjimo.

4. Apie kunigų algas ir iš
guldymą mokyklose tikėji
mo buvo išsememai išdėsty
ta mano laiške V. Kapsukui, 
atspausdintame “Naujieno
se” No. 297 pereitų metų ir 
“Laisvėje” numeras pirmas 
šių metų, ir viskas, Lą Kap
sukas “Kovoje” apie tai nori 
perkraipyti ar nušviesti ki
taip, negu mano rašyta, yra 
melas. Ar tą melą jisai pra
manė pats ar pas±ą kitą pa
siskolino, ar paskelbė jį se
niai ar neseniai — vis vie
na, melas nuo to teisybe ne
virsta.

5. “Kovoje” V. K. daro 
ir naujų skelbimų apie ma
ne, tvirtindamas, kad aš bū
damas Durnos Atstovų “lan
džiojęs po ministerių prie
menes prašydamas, kad Ma
rijampolės klioštorius butų 
atidarytas”. Kapsukas siū
lo skaitytojams priimti tai 
kaip tikriausią faktą, nes 
matote jis pats, Kapsukas, 
jau yra rašęs apie tai “Ran
kpelnyje”. Ant to leidžiu sau 
padaryti tokį spėjimą: ar tik 
neladžiojp kartais pats Ka
psukas, ar jo koks sėbras po 
tas ministerių priemenes, ir 
ar ne apsiklepojo jie priim
dami ką kitą už tą neapken
čiamą Bulotą? Nes man nie
kad neprisiėjo nė priemenė
se nė kur kitur prašyti apie 
atidarymą kokių nor kliošto- 
rių. Apie reikalingumą at
imti nuo klioštorhj bažnyti
nes žemes del darbo žmonių 
esu ne kartą kalbėjęs valsty
bės Dūmoje, bet tai jau kas 
kita.

6. Apie mano kokią tai 
telegramą “Šaltiniui”, iš ku
rios Kapsukui aišku, kad aš 
tvirtinau katalikas esąs, ne
galiu tikrų žinių paduoti, 
nes V. Kapsukas’ jos teksto 
nepriduoda. Vienok, kiek 
man žinoma, ir Kapsukas ne 
tiktai yra katalikiško tikė
jimo pagal metrikus, bet sa
vo laiku, be abejo, ir j spa- 
vied n j ėjo ir švenčiausią pri
ėmė... Ir begalo juokingi to 
pono prikaišiojimai, kad aš 
būdamas atstovu, ir tai, anot 
jo, buržuazijos atstovu, ka
daise turėjau santykius su 
kunigais. V. Kapsukas ne 
kaipo buržuazijos bet kai
po L. S. S. ir “Kovos” reda
kcijos atstovas, ir ne dešimts 
metu b(‘t tik. keli menesiai 
atgalios, pats važinėjo į Wil
kes-Barre ir dei’ėjosi su ku
nigais ir tautininkais. Ir be
siderėdamas dar tai]> ]>ra])i- 
gino, kad man, tam buržujui, 
prisiėjo Chieagoje prašyti 
L. S. S. suvažiavimo pakeisti 
jo priimtą nuo kunigėlių 
penktadalį aukų bent treč
daliu.

7. Ant mano nurodymo, 
kad aš V. Kapsuko byloje už 
savo darbą jokios užmokes- 
ties neėmiau, o kaip ir kiti 
apgynėjai gavau tik išlaidų 
atlyginimą, Kapsukas reika
lauja, kad pasakyčiau, kiek 
buvo mokėta tų išlaidų. Su

mielu noru atsakau: man va
žinėjant toje byloje buvę 
mokama padengimui pragy
venimo išlaidų tiek, kiek ir, 
kitiems politiškųjų apgynė
jų grupės advokatams, tai 
yra, po dešimts rublių į die
ną. Pervedant rublius ant 
dolerių, ir sulyginus su Kap
suko alga už jo redakcijos 
darbus (dvidešimts penki 
doleriai į savaitę) pasirodo, 
kad tas buržujus advokatas 
apleizdamas namieje visą 
praktiką ir priverstas gyve
nti kituose miestuose po ko
telius, gaudavo atlyginimo 
išlaidų vos tiek, kiek V. Ka
psukas, “augštai nešantis 
raudoną vėliavą revoliucijos 
socialdemokratas” ima nuo 
partijos už redagavimą par- 
tyviškų organų, sėdėdamas, 
ant vietos Philadelphijoje.

8. Kaslink kalbų apie 
“mikčiojimus” ir V. Kapsu
ko noro, kad aš paskelbčiau 
jo “skaudžius žingsnius su
lig darbo žmonių”, tai tą jo 
norą tikiuosi pilnai užganė
dinti Europoje, kur mudu a- 
budu dabar važiuojame ir 
kur ne tik buvo atlikti tie ži
ngsniai, bet randasi ir doku
mentai apie juos. Amerikie- 
čių-gi išvažiuodami, tuo kla
usimu jau nevarginsime. —

9. Pagalios porą žodžių 
delei peršamo man per V. 
Kapsuką buržuazijos atsto-' 
vavimo. Ar darbiečiai, ku
rių lyderiu Durnoje aš bu
vau, ir kurie atstovauja mi- 
lionus Rusijos bežemių ir 
mažažemių valstiečių yra at
stovai buržuazijos, ir kokios, 
—daug nesiginčysime: aug
štai nešantis raudoną vėlia
vą revoliucijos internaciona- 
lis revoliucijoninis socialde
mokratas V. Kapsukas už 
partijos organų redagavimą 
paima iš partijos daugiau *į 
vieną mėnesį, negu vidutinis 
Rusijos valstietis uždirba ir 
pragyvena į metus.—

A. Bulota.
20 Balandžio,1917.

KALĖJIME.

Ak, jus pančiai, pančiai kieti, 
Pančiai mano geležiniai: 
Spaudžiat rankas, spaudžiat ko-

Spaudžiat jauną man krutinę.

Turiu, grandiniai, jus kęsti 
Dieną, naktį — visados, 
Negaliu jūsų numesti 
Nei ant trumpos valandos.

Pančius nukalė man priešai.
Ar ilgai man reiks kentėt? 
Ar sulauksiu laisvės dienos, 
Ar man jos neparegėt?...
Bei gi jus, draugai jaunieji, 
Neliūdėkit del manęs, 
Dirbkite, kol laisvės saulė 
Darbininkams sužibės!

S. A. Dementis.
nt „ ■ ■„ -n- -t - . .-n-r-    ------------------------- -■ - n■ .Tir~- n

Redakcijos Atsakymai
J. D. Rendokaičiui. sį kar

tą tamstos rašinėlio “Gegužes 
rykis negalėsi mr sunaudot i,

Mayoro pasiaiškinimai.

Kaikurie mayoro 'I liompso- 
no draugu patarė jam paaiškin
ti savo poziciją link karės. Mat 
(b iri to. kad Thonipsonas neno
rėjo kvieslį k’rancijos delegaci
ją atvažiuoti j Clrejigą ir delei 
kaikuriu pastabi! link Suv. 
Valstijų Įsivėlimo karėm jam 
prisėjo išlaikyti smarkių užsi
puolimų. kaip iš spaudos pusės, 
taip, iš pavicjnų Chicago^ gyven 
tojų, ypač stambiųjų biznierių.
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SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”
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KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

Aukaukite L.S. Fondan

48.50
47.00

11.10
10.10

u % 
-3.00

23%
23%

9.50
9.45
9.35

kaul.
No.l 

.21 % 
.27%

23—23% 
18—20

6.00 
2.09 
1.75 
2.00 
2.25

13.60
14.00
17.50

Vandens.
Priklauso
Aplamai 

vidutinėj

3,000 
1.500 
1,000

16,000 
4,000 

30,000 
11,000

Išliuosavimo judėjimas, Betvarki
Vergyste,
Nuosavybe, Atlyginimas už rizika, Materialistai

šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai ...
Avižiniai.........

nuo darbo 
imant, 13 

dirbtuvėj

žingeidumo. 
Jis* padare į 
ir aš nega*

knygos kaina tik 60c. Reikalaukite

12%
2.65 
2.00—2.75

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

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

Ii ir pleiskanų yra?
3. Kas daryti, kad ant pečių 

yra pučkų. Ar tas pavojinga?
4. Mano visas kūnas jaučiasi 

visada pavargusiu; ką tas reiš
kia?

kuriais aš sueidavau, nesuk elda 
vo manyj jokio 
Kas kita su juo. 
mane didelį įspūdį
Įėjau nemanyti, kad jai irgi bus 
malonu susipažinti su tuo vyru.

........ 15.00
..... 14.70 
12.50—13.60
9.00—10.00

i k e j i i na h, Batern a 1 i zrn aą 
iska lygybe, Privatiška 
vėjo gaudytojai, Praktiš

kas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.
visi išaiškinimai randasi knygoje:

3.00—6.50 
3.00 
2.00—2.50
3.00—3.50
2.50— 3.00
1.50— 1.75

Skaitykite i’ Platinkite 
“NAUJIENAS”

15.50— 15.90
15.00—15.75
11.50— 13.00

Valgomieji produktai
CHICAGO, Geg. 9, 1917. 

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

Extra Crchmery 
Extra First ... 
First .....................
Seconds........ ..
Ladles .............

Oleomargarinas
' Stalui ...........

Kepimui .............
Kiaušiniai:—

Extra .................
First .....................
Paprastieji first .

"Maišyti.................
Check .................
Purvinokai

Suris:—
Twins .................
Daisies
Young American 
Longhorns ........
šveicariškas .... 
Limburger ........
Brick .................

4.00 
5.00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00 
5.00 
3.00—5.00 
4.00—6.50 
3.00—3.50 
2.00—2.50 
3.00—5.00

Red. Pastaba.—Šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vcdčjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Daugiau negu tūkstantis pavasarinių siutų 
ParduodamaSubatoje po $!7.50gfrdfl| Pf r

Naujienų Skaitytojas klausia:
1. Parėjęs iš darbo po val

giui aš jaučiu, kad* mano kojos

mes privalome 
neturime kankinti 
kiais išmistais ir 
niekšybėmis. O l: 
paprastai darome.

Kiaulės:—
Sunkios (250-400 sv) '15.60—16.00
Vidut. 200-250 
Lengvesnes .. 
Paršai, geri .

Avjs:—
Mitulės
Senės, geros .
Avinai, geri .

Mes neturime teises kankinti 
savęs. Kankinti save taip jau 
nedora, kaip ir kankinti kitų.

Užtikrinu, kad ne!
Jis išsikarščiavo, sugniaužė

kumšti ir, rodėsi, užmiršo apie

Atsakymas:
1. čia gali būti keli dalykai: 

tas gali paeiti nuo kraujo cir
kuliacijos suprimo kojose; nuo 
širdies silpnumo; nuo abelno 
silpnumo, kuris savo keliu gali 
paeiti nuo kokios nors ligos, 
netyro oro, dulkių, nešvarumo 
ir taip tolinus.

2. Paimk kiaušinį, sumušk ir 
išleisk į plaukus; gerai ištrink 
ir leisk apdžiūti. Už pusvalan
džio išplauk galvų su Castile 
muilu. Taip dpryk kas 3 die
nos vakarais. Arba nusipirk 
a pliekoj e štai ko:

Quinine Sulpk, grs 5
Pylocarpin grs 3 
Boric acid grs 10 
'Lavųm ounce 2 
Petrolatum ounce 1

Tr gerai galvų ištepk vakarais 
kas 4 dienas.

mane.
Prabe

jis pasakė:
—O mes baisiai mokame 

kankinti kitus, tuo pačiu laiku 
pa t įs kan k i ndam iesi.

Jis pasakė tai labai tyliai, o 
žodį “baisiai” ištarė išlėto ir 
liūdnai.

I voj sekama vakarų, paruošti 
vakarienę. Aš jau piešiau savo 
fantazioj tą ūpą, kuris atsiras 
pas mus, kuomet mes visi trįs 
susirinksime į krūvą. Toj va
landoj musų gyvenimas turės 
susikoncentruoti viename foku
se. Aš persistačiaii prieš savo 
akis paveikslą, kaip ji sėdės, 
klausydamos jo kalbų. Aš taip
gi gėrėsiuos, žiūrėdamas į jos 
nuolatos besimainančias akis.

Aš buvau nustebintas, kuomet 
ji pertraukė mane žodžiu “ne.” 
Priegtam ji pabučiavo mane.

Aš būtinai norėjau įrastatyti 
ant savo. Aš negalėjau tikėti, 
kad ji, ištikrųjų, nenori sutikti. 
Gali būti, kad tai tik kokietavi- 
mas arba, savo rųšies, tingėji
mas daryti naujas pažintis?

Bet į visus mano išvadžioji
mus ji atsakė žodž'n “ne”, pa
lydėdama jį bučkiu

Aš pradėjau kalbėli apie jį su 
dideliu entuziaz mu Ji sėdėjo, 
įsmeigusi į manė akis. Josios 
žvilgsnis buvo keistas, nepap
rastas — tokio aš niekumoet 
nemačiau!y.. . |

Ant galo, ji puolė'prieš mane 
ant kelių, ištiesė abi rankas ir Į 
pasakė,

... 24% 

... 24% 
... 24% 
... 24% 
30—34

Keistos tai biivo min- 
tįs. Man rodėsi, kad* aš jos vi
sai nemačiau. Ar aš klausiaus, 
kaip plaka jos širdis? Ar ištik- 
i’o atkreipdavau dūmą į rankos 
paspaudimą.
- Ir, tarytum, lengvas ve j alio

1. Galima, žinoma*
2. Ne; prietarai.

* 3. Ant dešinio
4.. Kenkia.
5. Yra.
6. Saldainių krautuvėse, kur 

parduoda ledus (ice cream); 
angliškai “chocolate” (”čoko- 

leit”). Pirkite svarais, atkirsto 
nuo didelio šmoto.

Dr. A. J. Karalius.

,... 16.60
... 14.80
.... 14.69
... 13.60 

8.00—8.50

Kelioms dienoms prabėgus, ji 
atėjo pas mane. Aš papasako
jau jai apie savo naują pažįsta
mą. Aš priklausau prie tos rų
šies žmonių, kurie mylėdami 
moterį, nori, kad ir ji mylėtų

Kuomet aš 
juo, pas mane 
naujas, stebėtinas upas. Ir stai
gu Revekkos paveikslas (tėčiau, 
mudu nevadinova .vienas kitą 
vardais, man rodėsi, kad jos var
das neatsako jai, o jai — rodėsi, 
kad mano vardas neatsako 
man), jos paveikslas stojosi .ma 
no akyse — ir kas stebėtina 
jis buvo aiškesnis negu tas, ku
rį aš matydavau, žiūrėdamas į 
ją. O tuo tarpu aš tankiai lai
kydavau ją glebyj ir žiūrėdavau 
į jos veidą.

Ji pasidarė man lyg nauja esy
bė. Mano galvoj užgimė klau
simas: Kas ji?

8. Kožnas žmogus yra 
pūtį kitokis visame kame.

9. Greičiausia reiškia 
virškinimą (vidurių ncmali- 
iną); gali reikšti ir ką kitą: vi
durių sukietėjimas, stoka tyro 
oro, etc.
Rožė, Springfield, Ilk klausia:

1. Ar akinius nešiojant gali
ma juos kartais pasidėti?

2. Ar teisybė, kad gulant 
galvą reikia atsukti į rytus?

3. Ant kokio šono sveikiau 
miegoti?

4. Ar nekenkia sveikatai pik
tumas?

5. Ar yra tokių žmonių, ku
riems cibuliai kenkia?

6. Kur galima gauti čokola- 
<5o pirkti ir kaip jie angliškai 
vadinasi?
Ats.:

3s lai mažai ką reiškia, jei 
pučkų yra mažai. Dažnai išsi- 
maudyk.

4. Reiškia vidurių užkietėji
mą ir sykiu kūno užnuodijimą, 
kuris paeina nuo maisto rūgi
mo ar nuo šiaip kokių nuodų, 
kuriuos pagamina kokios nors 
ligos perai (bakterijos).

<5. Nekenkia; priešingai — 
švarioj svetainėj arba ant lau- 

naudinga. Tik

As paėmiau rožes, vieną po 
kitai, ir bučiavau jas. Ir paė
miau stiklinę, kad pastačius ją 
irčiau lovos.

Rožių kvapas man neužken-

mano sielą mintis: o ką jeigu ji 
mano Jeigu ji ištikrųjų mano!

Ar ji nesakydavo, kad ji ma
no?

Taip. Sakydavo.
Bet ar tai galima? Ar tai bu

vo tiesa? Nejaugi aš niekuomet 
nemaniau, kaip tai butų stebė
tinai puikiai, jeigu ji butų ma
no? Kaip spindėtų tuosyk žvai
gždės, šviestų saulė!

Mes nupiginome musų $20 siutus del 
trijų dienų specialiu išpardavimo iki $17 
keletas’ skyrių po $22.50 ir $25.00 siutai, k 
žas. Puikios stailės jauniems vyrams su 
kiais, su diržais užpakalyj arba su diržais > 
pat kaip paprastos konservatyvus stailės, 
klesos audeklų, visų micrii ir petrenų, šiam 
siutų po .. . . .................................................

lyg baimės apimta.
—O, neprašyk manęs daugiau, 

mielasai!
Niekuomet aš nemačiau jos 

tokiame stovyj, kaip tąsyk.. O 
gal tai buvo todėl, kad aš ir pats 
pradėjau į ją žiūrėti kitaip? Jos 
veidas buvo raudonas, o akyse 
matėsi kokis tai nepaprastas gi
lumas.

(Bus daugiau) .

Kas ji? Kas ji per viena?
Ar norėjau aš sužinoti, kiek 

jai metų? Ne. Ar norėjau aš 
sužinoti jos praeities romanus ir 
ką ji bučiavo? Ne.

Ne tai aš norėjau sužinoti. 
Man rūpėjo pažinti jos vidujinį 
gyvenimą?

Ir — kieno 
mano?

Ir.... tarytum rytmetinė aušti

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Vėliau, naktį, aš pabudair ir 
sugavau pats save besakant: Ji 
verkė. Kokios* priežasties delei 
ji verkė?

Aš atsikėliau ir uždegiau žva
kę. Ji atnešė man keturias ro
žes, — vieną geltoną ir tris rau
donas.

Juk aš dar nežiūrėjau į jas, 
nemačiau, kaip jos puikios!.

Tai jj atnešė. Kada manęs ne
buvo, ji atnešė jas ir įmerkė į 
stikline vandens.

5. Ar yra gerai šokti? Ar 
nekenkia sveikatai?

6. Ar prie valgio geriau iš
gerti vandens ar- alaus stiklas?

7. Ar nekenkia sveikatai dir
bti 13 vai., o miegoti 8 vai.?

8. Kodėl nelygiai žmogus 
miegodamas kvėpuoja: vienas 
dažniau, kitas rečiau?

9. Rytą užvalgęs ir eidamas 
į darbą jaučiu po krutinę silp
numą. Ką reiškia ?

13.00—15.25 
12.00-
12.50- 
13.00-

Gyvnlių rinka kitur
Gegužės 9, i sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
T— Galvijų Kiaulių Avių

5,009 9,000 “ ' ‘
5.500 9,000
2.800 11,500
1.800 5,000
1.500 6.000 

.1,800 5,500 
s..... 2,000 
. 100 1,400
VAI

Veršiena:—
; 50—60 svarų, svarui . . 13% 

60—80 svarų ”.... 14
90—1000 svarų n .... 16 
150—145 sv.;

Jautiena
į Ribs, (svarui) 

Loins
‘ Rounds 

Chucks , 
Plates

Bulves, bušelis 
Saldžiosios, gurbas

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

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46- 
Apelsinai, dėžės 
Citrinai, dėžė..fį; 
Ananasai, gurbas 
žemuogės, dėže 24 pt. —

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

Burokų, smulkus ........... '.
MILTAI

Vasarių kviečių:— 
Special Brand .... ..
Patents .............................
Straights...........................
First Clears .................
Prastosios rųšies ......

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

Ruginiai:— 
Baltieji ...... 
Tamsieji .....

Gyvulių turgm.
CHICAGO, Geg. 9, Gyvulių 

benta šiaip:
Galvijų .....................
Veršių ................. ..
Kiaulių .....................
Avių .........................
Paduodamos kainos

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 12.25—13.50 
Kieki menkesnis .... 9.90—11.35 
Mituliai ............. .......... 11.00—42.40
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.50 
Veršiai, ^parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00—10.25 
Buliai ...................... 8.00

Prie.moters baimės nusišyp
sojimo, moters laimes... O, ne... 
visą tą laiką mudu nei žodžiu 
neprisiminėva apie moteris. Ir 
galimas daiktas, kad mes la
biausia kalbame apie jas tuosyk, 
kada visai apie jas nekalbame... 
Aš t:k norėjau pasakyti... Ar 
tankiai pas moterį atsikartoja 
laimės šypsą?

Jis priklausė prie tos rųšies 
žmonių, kurie įdeda daugiau tu
rinio į toną ir ritmą, negu į pa
čius žodžius, kurie su pagelba 
mažos pauzos moka išreikšti 
tai, ką reikia, moka išreikštųtai, 
kas slepiasi sieloj, tai, ką ne
kantriai nori pasakyti.

Kaip gi mums nejausti pri
sirišimo toj minutėj, kada šypsą 
žaidžia moters veide, kaip nuims 
nepulti ant kelių prieš ją!

Mes to nedarome. Pas 
nėra to prisirišimo.

Dkižiausis pasaulyj autorite
tas tai gražumas — fiziškas ar 
(Kasiškas.

Bet musų laikuose jis lošia la
bai menka role, u v

... Bet ir visuomet taip buvo. 
Prisirišimas... ką tai reiškia? 
Aš tuo noriu pasakyti štai ką: 

erbti save. Mes 
savęs viso- 
išsvajotum is 
i juk mes

Kansas City .A. 
Omaha ............. ..
East St. Louis .. 
St. Joseph .... 
Sioux City .... 
South St Paul . 
Pittsburgh *....
Buffalo .......

J A
Kornai ...........
Kviečiai ....
Rugiai ..........
Miežiai ...........
Avižos .......

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 20.00 

' Mdtiejukų No 1 ..
Motiejukų No 2 .. 
Mot. No. 3 maišytas 
Dobilų sulig rųŠieš

1—21.00 
19.00—20.00 
17.50 
16.00 
17.00—19.00 
14.00—17.00 
. 7.50-<50 
10M-4&50 
. 7.50—8.50 
.. 7*50—8.50

.... 2.15
1.40—4.63
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Skaitytojų 
Balsai.

Bereikalinga baimė. Socializ
mas kovoja ne su religijomis,

žiuri iri, lai tada mums darosi 
suprantama, dulko tada žmonės

nuomones Redakcija 
neatsako.

DEL RELIGINGOJO DARBI
NINKO BALSO.

i uias Jonas o. in. nr.
š. m. Skait. Balsuose perša dar
bininkams receptą, kurio prisi-

101

Bet faktas pasilieka faktas: 
kuo greičiau visų šalių darbinin
kai tikybų miglas nuo savo akių 
p rask laidys, tuo greičiau page
rins savo būvį. Nes niekas taip 
neremia visokių valdonų ir ka
pitalo viešpačių, kaip įvairių ti
kėjimų bažnyčios ir kunigai.

Per šimtmečius įvairių tiky
bų “neklaidingi” melagiai, ku
nigija, kaip kokiu kūju" kale į 
darbininkų smegenis, buk šis že-* 
m|‘škas gyvenimas esąs tik žero, 
palyginus su gyvenimu dangu-

ti sveiki, linksmi ir laimingi.

iš Dievo nialo-

mas ir laimingas.
Aš gi sakau, kad su tuo visu 

Dievas nieko bendra neturi. 
Kad p. Jonas B. yra linksmas ir 
laimingas, tai tik dėlto, kad tur
būt, yra, kietaširdis: kitų dar
bininkų kentėjimų ir nelaimių 
neatjaučia.

aną gyvenimą, keliausią tik tie, 
kurie ant žemės turį blogai, kaip 
antai: žuvusieji karės lauke už 
kapitalistų interesus, arba tie, 
kur iš bado.kojas nukrato, ir
“ u b a ga i (va s i o j e”...

Darbininkai! per 
tam pilnai tikėjo ir, 
dape pilnos progos saujalei “po
nų dvasioje” (kapitalistams ir

šimtmečius 
ačiū tam

žemės, o “ubagai
(darbininkai) įsiftiisė sau

rojų ant 
dvasioje” 

ant
gražu neskaitau savęs laimingu. 
Dėlto aš esu ne linksmas ir ne 
laiiingas, kad, aplamai, darbi
ninkų klesa (mano klesa) nėra 
linksma ir laiminga. Darbinin
kų kiesos vargas yra sykiu ir 
mano vargas, nes aš esu tos kle-

Pabaigoj p. Jonas B. sako: 
Bet jeigu žmones užmirš Die-

Puikiai skamba.
Bet ar neteko p. Jonui B. ka

da nors skaitant “neklaidinga”

Žinant, kad mano kiesos žino- Be Dievo žinios ne vienas žino-

žūva kasyklose

no kiesos žmonių kasdien tul

jau jeigu žmogus nei vie- 
utko negali pamesti be 
žinios, tai kaip žmogus 
ieva užmiršti be Dievo

žinios?

pusnuogius ir belaiko įvairių li
gų pasmaugiamus vien tik dėlto,

* A. M. Meteliaiis.
CIVILIZACIJA VIRTO 

BARBARIZMU.

mintyse gimsta klausimas, kaip 
tada žmonės galėjo pakęsti to-

gybių5 kuriomis kapitalistų 
klesa smaugia mano“ klesų, ar
gi gali darbininkas nūdienėj

sinti ir laimingu?
Ne. Aš neturiu

/ Jtada, mes manom,^iebūvo išpa
žįstama, kas yra teisybė, arti
mo meilė, išmintis ir žmonišku
mas, kad milžiniškų žmonių da
lį — vergų darbininkų, laikė ne 
tik pažeminime, bet ir žemiau-

prie laimingųjų.

ve apsigauna. Prie tokių, ma
tyt, priklauso ir p. Jonas B. Kol 
jaunas, sveikas, spėkų dar kapi-

gyvūnų. Tečiaus, kaip lik mes 
pažiūrime į tos gadynes valdy
mo taisykles, tai pasirodo, kad 
musų manymas buvo “klaidin
gas”, nes pasirodo, kad ir tada 
vadovavosi “teisybės” ir “do
ros” principais. Ir tada atvirai 
buvo išpažįstama teisybe ir do-

as

savo
ar musų gimine

dalykuose
davo, — tai tas skaitydavus už 
teisybę ir dorų, bet jeigu mus 
kiti apiplešdavo, tai skaityda-

ir antra, kad turtuoliai palieka 
turtingi ne su Dievo padėjimu.

ne

nuo socialistų laikraščių skaity
mo. — A. M. M.)

Tolesniai, p. Jonas B. sako: 
“Aš visai sutikčiau su socialistų 
mokslu, jei žinočiau, kad jis ne-

tokią “teisybę” jie išpažindavo, 
tai ir susidėjo tokios aplinky
bės, kad vieni žmones (kurie 
pateko į valdymo galvas visame 
kame) lobo ir jų autoritetas e- 
jo garbingin, o kita žmonių 
dalis (didele didžiuma — vergai 
darbininkai) ėjo vis prie sun
kesnio gyveninio, ir jų autori-

visai nesiskaitė ir į juos žiurėjo,

pa-

Bet palikime praeities istori
nius laikus šalyjp o eikime prie 
dabartinių laikų; tų laikų, ku
riuose mes gyvename ir kuriuos 
vadiname Civilizacijos laikais.

Pasaulis ant vietos nestovi. 
Sykiu su gamtos pajiegoms-ju- 
dejimu, darosi ir žmonių jųdė- 
ji mas; j udėj imas tikėjime, 
politikoje, industrijoje ir visoje 
tvarkoje, žodžiu sakant, juo 
tolyn, t no sparčiau žmonės žen
gia progreso keliu. Nutrukus 
vergi jos-baudžia vos retežiams, 
žmonės manė, kad dabar tai pa

bereikės darbininkams . tiek 
skursti ir klausyti ponų valios. 
Ir teisybę pasakius, iš sykio dar
bininkams ir išrodė, kad jie iš 
vergų virto laisvais žmonėmis.

ant šunų mainyti, kančiais ka
poti ir daug kitų niekšybių 
jiems daryti. Jie gali gyventi 
ten, kur nori, gali dirbti ten, 
kur •patinka. Taip išrodė tik 
paviršutiniškai žiūrint į gyveni
mo bėgį. Bet kada pažiūri gi-

do, kad visai priešingai pasida-

trukus, 
alginiai

Vergijos retežiams
užsirišo kapitalizmo
retežiai. Seiliaus vergą-darbi- 
ninką turėdavo nuvesti į turgų ! 
ir ten jį parduoti, o šiandie jis1 
pats turi eiti ir parduoti savo

atlyginima. Ir nežiūrint to, kad 
mokslas ir kultūra pakilo taip

ugnį ir kitas gamtos pajiegas, 
nežiūrint to, kad visa technika 
ir literatūra pasiekė augščiau- 
sio laipsnio, kad darbo našu-

me kame, o vienok darbininkai. 
tebėra ne tik alginėj vergijoj,' 
kuri juos be gailesčio išnaudoja 
ir naikina jų jiegas, bet ir jų 
likimas priklauso nuo kelių 
žmonių; jų laimė ar nelaimė, jų 
gyvastis ar mirtis priklauso nuo 
saujalės parazitų: carų, karalių, 
kunigaikščių, junkierių, dvar
ponių, fabrikantų, vyskupų ir 
kunigų, nežiūrint į tikėjimą, 
tautų ir šalių skirtumą — tas 
dedas visam pasaulyj.

laigi, akyvaizdoje to viso, ir 
priseina paklausti, kur-gi ta ci
vilizacija, kurių žmones Rūgš
tina ir gerbia?! Ar tai tokių ei 
lizacijų skelbiate jus, mokyklų 
mokytojai, kad vieloj suteikti 
žmonėms šviesų supratimų apie 
gyvenimo klausimus, jus skel-

tl.? Ar tai tokią civilizaciją iš
pažįsta te jus visi, svietiški ir
dvasiški “doros” mokytojai,
kad visas kultūros darbas 
panaudotas del dirbimo ir 
kinimo ne tik turtų, bet ir 
lionų žmonių gyvasčių?

Taigi, taip žiūrint į dalykus ir 
priseina sakyti, kad civilizacija 
virto barbarizmu!

M. Punis.

nai- 
mi-

Krasos dėžutė
Atsirinkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randas 

laiškų šioms ypatoms:

Du Kambariai už Vieną Kainą 
Tiktai, teisingas ir nuoširdus patarnavimas Petnyčioje ir Subatoje 

Duodame išmokėjimui jeigu reikalas yra.

ženklas Dankos Saugumo.
Chicago Clearing Louse

Jjftf 
te®

Solid 
Oak

Fumed 
Finish

3-PIECE DAVENPORT SUITE
AY' * ;

3 šmotai Davenpor setas.
Šis puikus 3-jų šmotų setas, padarytas iš tikro ąžuolo medžio, gražiai nudirbtas, nužibintai arba tamsiai.
Apmuštas geros rųšies imituota oda. šis davenportas gTili but ištiesiamas ir pa- 
ranki lova. Krėslas ir supamasis krėslas turi plačias atsirėmimui šalis ir yra B g R
labai dideli ir ruimingi. Vienas extra nemokamas' kambarys. Specialiai y įĮ jp % jf

Vidurmiesčio
Sankrova atdara

Panedėlyjė, '
Seredoje ir

Subatoje
Vakarais

KfruHlTURtBY
426 and 428 SOUTH WABASH AVE.
1968 and 1970 MILWAUKEE AVE.

3948 and 3950 WEST 12TH STREE
6137 SOUTH HALSTED STREET

Draugai Lietuviai
DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
IR

VERTES SIUTŲ
' $18.00 $18.50 $20.00

I

0 dabar parduodama 
po $14.25

GERIAUSIOS KELNĖS 
$4.50 ir $5.00

PARDUODAME po $3.95
Overalls   $1.00—.95c 
Overalls........... $1.25—$1.15

Išpardavimas čeverykų

$3.00
$3.50 $2.90

Or. A.R. Blsementh&t

Skyrių 
Sankrovos 
Atdaros 

Utarninke 
Ketverge ir 

Sukatos 
Vakarais

Vyriškų OrspanųBargenai
Nauji neatimti, daryli ant užsa

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

t ir 25 dolerius.f Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki į 835 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki j 18 dolerių.J Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš-AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai. | | tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotąi, 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, HI.

\ Gyvenimas yra tuščias
OnSIZh l{llomcl pranyksta re- 

I gėjimas.
Mes vartojame page- 
vintą Ophthalmometer yJPr Ypatinga (loma atkrei- 
piama i vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare'; nedėlio- 
mis nuo 10 iki 12 dieną.'
4649 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 St.

A ’elcphone Humboldt 1278.!m.sah4jd m. b. § A Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. A W Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir w 
•b Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. »j< M OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. A 
X VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
A Kampas North Ave., Kambarys 206 i 

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

Telephone Yards 5032

Or. Stupnicki
3109 So. Morgan SL, Chicago. 

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

Bankos priklausančios prie CM- 
cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį į metus, Clearing Houjm* 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VL- 
si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgagei ir kitos apsaugos per- 
žiuriamamos ir patikrinamos; pint- 

! gai kituos bankuose patikrinti fa? 
i knygos ištirtos. Tiktai tikra apsire* 
I gos vertė gali but knygose parodyfat*. 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bank>» 
nustoja savo Clearing House težsfafc, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio*

Tiktai tvirčiausios ir saugiauskM^ 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas tapo į 
dešimt metų, ir nuo to laiko 
na Clearing House banka 
krutijo. Reikalui esant, • 
House bankos viena kitai

The American State 
so prie Ch i cagos Clearing
ra po jos priežiūra, naudoji 
teisėmis ir išduoda penkias 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieftfafc* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam® 
kas metą išduoda penkias pilnas są
skaitas Bankiniai Valdybai Illliiata 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoįje jtf 
išmokami ant kiekvieno pareifcifafc- 
vimo.

čia galima gauti pirmus Auta* 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgagor 
Bondus po $ĮQ0.00 ir $500.00
- Sis bankas yra atsakančiausls Hdh 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenlfik 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,006101

page

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Pancdėliais, Ketvertais far 
Suimtomis iki 8:30 vai. vakare.

4^* TURĖKITE
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

gali juos turėti. $5 iki $200.00, 
Moters ar merginos ,ar vedę ar 

pavienios ,senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyard® 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas. .

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų* 
arklių, vėžinių, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba k® 
jus uždedate, mes no.**m darodyt fe 
jums kad musų mokestis mažiau- & 
šia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY
4647 So. Halsted Street,

4 7 lox t’I' -. 2-rus augštaa

y*
f

k 
y ję
* 
h f.

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

nuoSpeciališka medicina 
užnuodijimo kraujo

Vandcnuota Medega Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVĖ.

Netoli 22-ros gtv.
Valandos: 1—3 po pietų; 7 9 ^<4,

KIŠENINIS

nyč’ų ir religijos.

U

1840 So. Halsted St.,

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgąudo.

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

Kaina 15c. >

kūno.

Chicago, BĮ.

Stella Marulis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Frank Moška 
Stanislovas Wilimavičia 
T. Strikol 
James L. Kostka 
L Galvanauskaite
J. Duoba % 
Košt. Bimkus 
Joe Stroll
L. Klimaitė 
Jim Pctriš 
Awgustyn Joskava
K. J. Kortkus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis 
Joe Burbulis. • 
Steve Narkis

Felix Bunevich 
N. Bless 
Miss J. Pritlia 
M. Stockus

Chas Dezbalis
A. Gustaitis 

Kazlauskas 
Cekauskas

John Meckenis
J 706— 4th Street, 
SIOUX CITY, I0WA.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS:
C 8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS: 8—9 ryte, tiktai.

Nuę 10—12 pietų, ir ‘ 
Telephone Canal 8110. 
3412 S. Hi’ated Street .j

B.
J.

le
M.
M.

Bartkus 
Milašius 
Szacauskas 
Sadauskas 
Stockus

, TEL. Canal 2118 į Ž

į Dr. A. L. YUŠKA į
Gydytojas ir chirurgas y

X>49 So. Halsted th!., Chicago, Ill. A0 ' Kampas 18-Vos gat v. 0

Jus Galima Išgydytie
.Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kežuos Ligos
X RAY EXAMINACIJOS

ŽODYNĖLIS!
Lieiuviškai-Angliškas

rrz

Angliškai-Lietuviškas

mų,

tojnmux,

parlamenta ir laboratorijų

varsen, 914 ir 606.
i išgydau, kuomet kili atsisa

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu special is L» s 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką 'jums darvti, kad pagytuinčlc.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

D Prieš PaČto
Ofitm

CHICAGO, ILL.

žiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

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

9 ryto 
vak. N 
nuo

os nuo 
iki 8 v.

nuo 10 iki 1. OaHiVIAJUIoIA
219 SOUTH DEARBORN STREET,

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



Muzikaliai-Vokalis VakarasCHICAGOS ŽINIOS

COFFEEPROGRAMAS

Valse .Briliant

Akiišerka

Gerokai apiplėšė

AKINIŲ

fyUfUjfyfyfyfyfyfyfyfyfyfyfyfyfyfyMhfyNhOrfyl
ROSELAND Moralybes Išsivysimas

moi

Tasai 
labai

Sulietuvino 
Kaina 25c.

1644
1836
2612
1217
1832
1818

1378 
2064
1045 
1510
2830

Gerki 
tai ava 
sviesta

Darbininkų unijos 
traukiamos teisman

no re
putati

Ir jiems nepatinka 
policisto forma.

Per 30 
mėly ši
mtai iš
gydytų 

yra ma-

Sako, kad moka mokesčius 
su džiaugsmu.

Dar vienas laikraštis 
pabrangs.

Bridgeporto biznierių asso 
ciacijos susirinkimas.

Propagandos Mokyklos 
reikaluose.

Jaun. Lygos I kuopos 
veikimo.

Visos Chicagos 
malda.

biznių, bet ir an 
pasilinksminimo 
turto ir 11 
nieriai 
taksom

Priimtila- 
sia, gvsran- 
tuota, vertas 
20c parsidu
oda čia po...

rotu 
i r m ergi 

ngdHkal, m

Aukos Rusijos revoliu 
eijos rėmimui.

Susirinkimas buvo paprastas 
labai draugiškas. Visi beri

nkai pasitarė apie savo turtą, 
i yra apie kooperatyviškąją

Gegužės 7 dieną. Tamoliuno 
ir Gudgalio svetainėj įvyko Ci
cero lietuvių kooperatyviškos 
valgomų daiktų bendroves susi
rinkimas.

Surinktos prakalbose, pareng- 
tose per LSS. 22 kp. 2 d. gegu 

žes M. Meldažio Svetainėje.
Po dolerį aukavo: J. Pečiuke 

niš, J. Baltuškis, K. Mažeikis 
J. Massen, Fr, Maželis, J. Gritvi

Liudininkais buvo iššaukta 85 
teatrų savininkai ir virš šimto 
kitokių žmonių. Liudijama, 
kad minėtos unijos viršininkai 
pastaraisiais penkeriais metais 
privertę visokiais būdais teatrų 
savininkus sumokėti jiems ne
teisingai virš $500,000.

Naujas gatvekarių darbinin
kų streikas gręšia Chicagai.

*
Chicagiečiai da neužmiršo, 

kaip jiem prisiėjo vaikščioti į 
dirbuves, ar šiaip įvairiais rei
kalais pėstiems, arba važiuoti 
dviračiais, kur pasigavus ko
kiais automobiliais ir tam pana
šiais budais. Trim dienom pra
stintus streikas užsibaigė. Ko
mpanijos sutiko išpildyti darbi
ninkų reikalavimus. Skobų ko-

308
342
4729 S

:aitymas ih uzra 
rnse P. Merimee 
Naujienų” B -v (A

Kooperatyviškos Bendroves 
susirinkimas.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IB PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatof

Paprastomis dienomim floras
10c, Balkonas 5c.

StibatUs vakarais ir nedėllomU >fr- 
floras jlftc, Balkonas jllo 

HALSTED Ir MŽ-ra GATVM,

Labai indomus pa 
I8GG ineių. h iiyyrli 
te L. Juras. Icleisl

Piano solo .. ...................
Dviejų smuikų solo, akonip 

Miss WR(

WEST SIDE
Milwaukee Av, 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madišdn St 
W. Madiaon St

Valstybės advokatas Hoynė 
ir jo pagalbininkai vakar sto
jo prieš prisaikintuosius su ap
kalbamais krutamu jų paveikslų 
darbininkų unijos lokalų 157 ir 
110. Hoyne kaltina* kaikuriuos 
unijos viršininkus suokalbiais 
išsprogdinti teatrus, plėšimu pi
nigų iš teatrų savininkų ir kito
kiais prasižengimais.

Kitaip tečiąus mano didžiųjų 
Chicagos duonkepyklų savinin
kai. Jie sako, kad Peorijos 
suvažiavime nustatytos duo
nos kainos yra peržemos. Gir
di, gal tokiomis kainomis gali 
parduoti duoną mažų miestelių 
kepyklos, kur išlaidos mažesnės. 
Bet Chicago], esą jų nustatyto
mis kainomis negalima išsivers-

...... p-lė A. GRUSIUTE 
by Bcthoven —Kreisler

p. E. MIRONKO
.. K. AUGUSTINAVIČIUS

Chicagos detektyvai nenori 
nešioti policistų formos. Ke
liems detektyvų seržantams bu
vo pasiūlyta dėvėti uniformos, 
bet jie griežtai atsisakė priimti

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
Jeigu tau skanį 

reikalingas

rę taip vadinamą, black list’ą 
prieš teatrų savininkus, ir kurie 
pastarųjų nenorėję mokėti vzia- 
tkų unijos agentams, tie buvo 
priverčiami nusileisti grąsini- 
mais išsprogdinti jų teatrus. 
Primetama dargi, kad norintie-* 
ji statyti teatrus žmonės turėję 
mokėti' vziatkas net už “pave- 
Ujimus’” statyti teąjruš.

a, tamsus rinkini
l nuolat i n i s

,apsivėlus liežuvis, 
ųietito
"sirguHavimas po 

valgių, kaip 
uksuso. ir ii. 
nusi 

ais viduriais, 
n eveiki m no.

atmintie^
pkvaitii 

juodulių prie
gerkles,

Kolegiją; ilgai prak 
DDHylvnnljoR HoppIlaiXafi |j 

Patuk mlngai p«t»rn*a 
G Uždyką duodu 

ligose mote) i m a 
Kalbu Ii <4 u v jškai. >

Kaltinami yra: Raymond 
Cjleary, International Brother
hood of Electrical Workers — 
suokalbiu užkenkti teatrų biz
niui; Fred Mader, biznio agen
tas Fixture Hangers unijos, ku
ris nešenai buvo nuteistas trims 
metams kalėj iman; be tų dviejų 
kaltinami da Jim Goran, Jącob 
Miller, P. Cuwniff ir keletas ki
tų ypatų.

Albert Fucss, savininkas te
atro Chateau Gardens, skun
džia, kad tik jis vienas sumokė
jęs $30,000 kaltinamiems uniji- 
stams pirm, negu- jie pavelijo 
jam užbaigti statyti teatrą.

Toliau, kaltinama, buk minė
tieji unijų viršininkai išdinami- 
tavę teatrus, kuriuose dirbo 
žmonės, nepriklausantįs prie 
krutamjųų paveikslų operato
rių unijos. Dar užmetama, kad 
minėtų unijų viršininkai suda-

Bė to, mokyklos valdyba turi 
prirengusi raportu kas link iš
leidimo rankvedžio: “K. Mar
kso Politiškoji Ekonomija, Ka- 
utskio išdėstyme.” šis klausi
mas reikalauja galutino ir u- 
malis apkalbėjiįtioj Visi moki
niai, ir tie, kurie norite jais pa
stoti, yra "'kviečiami atsilankyti.

Apleidimas šilo susirinkimo 
bus skaitoma prasižengimu 
prieš mokyklos idealus, todėl 
mes geidžiame, kad nebūtų nei 
vieno prasižengėlio.

Prop. Mokyk. Pirmininkas.

SVIESTAS
Geriausios 

smetonds ge- _ 
reshis, negu A'1 n 
kur jus ga-If-Jll. 
lite gauti ..

Maisto kainų tyrinėjimas 
Chicaųoje prasidėjo.

Federalis pritaikintųjų teis
inas pašaukė 20 ypatų, vertelgų 
maisto dalykais Chicago], duoti 
paaiškinimus apie maisto pro
duktų kainas. Pašauktieji tu
rės stoti prieš prisaikintuosius 
ateinantį ketvergę.

dieną, 
ve ta i n ėj 

LSJL. I kp. turėjo parengus de
batus. Debatų tema buvo: “Ar 
socializmas panaikins tikėji-

Chicagoj Į) ras i dėjo taksa vi
rpąs įvairių biznio įstaigų. Ka
rės taksos uždedama ne tik ąnt 

kliubų, ant 
organizacijų 

Kalbama, kad biz- 
džiaugiasi tom naujom 

Vienok reikia labai pa
ar ištikrųjų jie džlau-

Kaip jau buvo pranešta, pel
nyčio j e, geg. 11 d., Bašinsko 
svetainėj buvo debatai temoje: 
“Ar socialistai privalo kovoti 
prieš religiją, ar ne?” 
klausimas socialištams 
svarbus, ir dar visąi mažai mu
sų susirinkimuose’ gvildentas, 
todėl visiems mokyklos lanky
tojams reikėtų su juo susipa
žinti.

si kepimui duonos reikalingi 
dalykai pabrango, pripažino vis
gi, kad bakaniukas duonos vie
na svaro parduodamas už 10 
centų, palieka užtektinai pelno 
kepyklom

Laikraštyj Chicago Examiner 
pranešama, kad nuo gegužės 14 
d. kiekviena laikraščio kopija 
bus parduodama po 2 centu.

Laikraščiai Tribune ir Daily 
News pranešė taipjau pardavė
jams, kad ir tie laikraščiai pa
kėlė kainas.

yič, B. Skiefuš, J. Mačionis, A. 
Tamušiunas, G. Kudukis, V. 
Spetila, A. Kupreisis, E. Kačin
skienė, J. Kučinskas, J. Petrila, 
V. PruŠinskas, K. J. Valys, A. 
Kanaverskis, M. Kukis, J. Kiau
šas, J. Valončius, A. Narbutas. 
Smulkių įplaukų $11.60. Viso 
labo gauta aukų per LSS. 137 
kp. ir LMDA. Chorą $22.10.

K. J. Valys. 
(Pinigai $22.10 bus pasiųsti su
lig paskyrimu. — Red.).

Ateinančia pėtnyčią Chicago j 
manoma sustabdyti visą biznį 
vienai minutei. Tasai laikas 
bus pavestas maldai už Chica- 
gos Raudonojo Kryžiaus Skyrių. 
Laikas maldai paskiria lygiai 2: 
30 vai. po piet ir tęsis jis 60 se
kundų (minutę). Stambiojo bi
znio viršininkai, visuomeniškų
jų įstaigų perdėtiniai ir kitokie 
ponai sutiko padėti augščiau 
minėtą pieną įvykinti.

Tatai bus pradžia Raudonojo 
Kryžiaus kampanijos.

Rengia L. S. J. L, Mandaliny Orkestrą, Suftatoj 
Gegužės-May 12,1917. Mildos svetainėje 

32 ir Halsted Sts. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 25c. ypatai

t, rei- 
algos 

reikalavimas 8 
Kiti ma- 

palies to- 
nustaty-

NOnTH side
406 W. Division
720 W. North Av 
2640 Lincoln Av- 
8244 IJn oln Av. 
3418 N. Clark.

Ipnėjimas 
apsireift 

nusilpnč 
galvos skali 
Das, lakioji 
š akis, ožsi

Debatai pavyko 
viena ir kil 
atliko savo

S. Pacevičius, J. Kulikauskas, 
N. Kviklis.

Po 50c.: R. Tamošiūnas, J. 
Branauskis, F. Bilaiitas, J. Na- 
verauskas, A. Jordian, F. Songai
la, J. Dailydė, B. , Zavecky, J. 

y ____ i

Daujotas, Fr. Janulis, A. Pačius, 
V. Ascila, K. Midalynas, F. De 
minis ir A. Grina.

Po 25c.: Fr. Alekna, N. Bis- 
lys, J. Vilis, p. Skipetis, J. Drus
kas, K. Šaltiena, J. Tikulis, J. 
Ancikas, A. Maliauskas, M. Ka- 
napinskas, V. Statkenas, Stasiu- 
kevičia, C. Grigas, A. Kundro
tas. P. Povilonis, Ch. Bitnus, 
P. Bitnus, C. Lybis, A. Cinikas, 
J. Pilipavičius, D. Maliorius, 
Pravalauskis, P. Statkevičia 30c, 
M. Kundrolienė 20c. Viso 
$24.50. Smulkių aukų $4.71. 
Viso kartu $29.21. i

Pusė aukų pasiųsta į revoliu
cijos fondą, o kita pusė LSS. 
Islamo fondan. Komitetas*

1'tarniiiko vakara Central Ma- 
nufacturin Banko name įvyko 
Bridgeporto Business Men’s 
Associacijos susirinkimas. Pri
imta asociacijos konstitucija. 
Asociacijos prezidentas be to 
kalbėjo, kad reikia būti prisire
ngusiais, jei atsitiktų reikalas 
ginti šią šalį nuo užpuolimo.

102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE 

Wentworth 
Halsted 

Ash laird.

paskelbta, kad 
'a t ve kari ų darbiu in- 

paduoli kompanijų 
reikalavimus pakelti 

)ie tai

i debatavusių pusių 
užduotį gerai. Tik 
is užsitęsus ulikrip- 

ta į šalį. Reikia betgi tikėlies, 
kad ateityj galima bus išvengti 
ir to, o jeigu draugai su alsi 
-dėjimu lavinsis -— jų darbas ne
nueis niekais, jie tkiug ką at
sieks.

Publikos buvo ne mažai. Vi
si klausėte atvdžiai. Oticialiams 
<lcbatoriams užbaigus savo kal
bas, iš publikos uždavinėta 
jiems klausimai. Po to duota 
žodis ir norėjusiems išsireikšti 
tame klausime iš publikos.

Sekamus debatus nutarta ren
gti nedėlioj, gegužes 20 dieną. 
Debatų tema: “Ar katalikas ga
li būti socialistas?”

Visu Vienas.

PROF. DOCTOR COATBS
Beturčiai taipgi ateina pas mane 1S m 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrfi, jog J’ 
aš esmi expertas specialistas Jie |g 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, A 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiu- B 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru- X 
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas T 
mano i laiką. Aš gydysiu jus teisingai, X 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir W 
sugrąžinsiu jus j sveikatą J trumpiau- T 
s| laiką, ir už mažiausią mokesti del w 
sumahaus ir pasekmihgo patarnavimo.

Aš gydau vyrui, ir vyrus tiktai, ir B 
gydau juda greitai, saugiai ir visiškai, J 
vėliausiomis metodortiis ir už pigiausią ® 
mokesti del suinaftaus patafnavimo ir «|- 
pasekmingo gydyitip. W
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 1

DYKAI J
PROF. DR. COATES f 
430 So. State St., 2-ras augštas, 2

Prieš Siegel Cooper and Co.

Per prakalbai, kurias parengė 
LSS. 137 kuopa ir L. M. D. “Ai
do.” choras gegužės 1 dieną, su
rinktą aukų $22.10. Aukavo 
po 50c: J. Grieskehas, P. Miku- 
lenas, S. MišiunašJ A. Matelis, 
J. Gaidelis, M. SaUcius, j. P. 
Kalnietis, V. Mateli^, J. JKairis, 
ii’ A. Andrijauskas. į Po 25č. : J. 
Baranauskas, P. Ė* (i., J. Ivono-

Susirinkusieji nutarė sušauk
ti nepaprastą visų bendrovės 
<lalininkų susirinkimą gegužės 
18 dieną 1917 m.; vieta — Ta
moliuno ir Gudgalio svetaine, 
Cicero, III. J. A ceris.

Geriausios 
rųšies, 10 € 
vertės, - para1 
duoda už ,.

Nors dar Ši krautuvė iki šiol 
varė biznį taip sau, ne pilnai 
jį išplėtojus, bet visgi ačiū jos 
nariams rėmėjams, ji padare 
puikios apyvartos.

benusios užtektinai, o tų pagel-' 
ba varyti karus, kuriuos atsiga
beno, nė nebandė. Trumpai 
kalbant, dveji metai atgal Chi- 
čagos gatvekarių darbininkų 
streikas užsibaigė ramiai.’

Kokis lėčiau bus šiemet strei
kas? Ir kiek laiko jis tęsis.

Nors streiko dar nėra; nors 
darbininkai da tik rengiasi pra
dėti derybas su kompanijom, 
bet tikėti, kad kompanijos iš
pildytų darbininkų reikalavi
mus geruoju, bė streiko — ne
galima; tokios milžiniškos kor
poracijos kaip kad Chicagos 
gatvekarių kompanijos iie vei
kiai užsileidžia ir jų kova su 
darbininkais buna atkakli.

Darbininkų naujieji reikala
vimai sekami: Pirrilus tris mč- 
nesiūs po 36c. valandoj Vietoj 
dabar mokamų 27c.; kitus tris 
mėnesius — po 40c. valandoj 
vietoj dabar mokamų 29c.; se
kamus šešis mėnesius —• po 45 
c. valandoj vietoj dabar moka
mų 30 ir paskui darbininkam, 
ištamavusiem kompanijoj il
giau, negu metus laiko, reika
laujama- 50c. valandoje vietoje 
dabar mokamų 32-36 centų. Be 
to reikalaujama įįtokių men-r 
keąrtių darbo išlydi}' pagerini^

Illinois 
154-6 E. Erie 

avė. Paėmę $5,700.
Minėtu du negru atvažiavo 

automobiliu. Atėmė .pinigus!, iš 
kompanijos žmogaus, nešusio 
juos į ofisą, ir pabėgo.

4 Mandolinų solo—“(’hancon Luis XIII” 
vadovauja p. E. MIRONKO 

p-lė A. ŠIRVINSKAITĖ 
pianu _______ r___
3ĖL ir p. E. MIRONKO

Daina, solo ..................  p-lė JASINSKlUTfi
L.S.J.L. Mandolinų Orkestrą, vad. p. E. MIRONKO 
Smuiko solo sykiu su armonikučių .... F. ALEKNA 
Lietuvių Kvartetas. 
Korneto solo .................
Smuiko solo—“Rondino

Dele i duonos 
pabrangimo.

šiomis dienomis Peorijoj įvy
ko HL valst. duonkepyklų savi
ninkų suvažiavimas. Jame vie
nas svarbiausiųjų klausimų, 
buvo klausimas duonos kainų 
nustatymo. Dalyvavusieji su
važiavime po ilgų diskusijų, 
kuriose buvo nurodyta, kaip vi-'mpanijos nei neturėjo parsiga

Gatvekarių darbininkai 
jieško algų pakėlimo.

Vakar tapo 
Chicagos 
kai rengiasi 
atstovu ms 
darbininkams 
tapo pranešta tuoj po gatvekarių 
darbininkų unijos viršininkų 
susirinkimo, kurs įvyko utar- 
ninko vakare Ilodcarriers sa- 
iėj. Darbininkų ir kompanijų 
atstovų konferencija algų pakė
limo darbininkams reikalais 
manoma, įvyks sekamą savaitę.

Sakoma, kad pamatiniai dar
bininkų reikalavimai busią 
kalavimas pakelti jiems ; 
40 ntKKŠimčių 
valanda] darbo dienos 
žesnieji reikalavimai 
ktus klausimus, kaip 
mas laiko pietums ir

HEIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūvą, 
spauda rodosi 
turi uždegimą

Ateikit O V D UI Aš jus pas V I Ii Mlmane w R Ui.” B i dysiu

SVIESTAS ATPIGO 
dam ir.

Baigtini 
tikMVtiBi J 
FhiUdrlpM joj, 
j h prie ginui y i 
t iHokioHC 
noms _

U-nViAloti i) vokiškai,

ifW R BARSTEI) BT., CHICAGO 
/, n f » n f) % Jnhą

W. Chicago Av 
Blue Inland Av
W. North A v.
So. alaHted St 
So. Halsted St 
W. 12th St.

Tau dviguba, 
ikių, * y

akys skaitant arba siuvant, tuokart esi T 
kinių. ®

& Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- ♦ 
X tyrimo Šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir K 
£ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. Z
I ./f'OHN J. SIVI.ET.A.P4/K, . į 
f AKIE SFFJ'lAiASTAS !
I TfiMVKlT MANO UŽRAŠA. |
i 1801 SOUTH ASHLAND AVE. T
S Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos . 2-ras attgštas. T 
£ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedčlioru nuo 9 ryto ihi 12 dieną, a 
j Tel. Canal 5335

T TC T -HD -HD* -hO

JAVO PAČIOS, ANTANINOS 
TĖVAIS — STANKEV1Č1U- 

Panevėžio pav., Korsakiškio 
mane balandžio 26 dieną va- 

kare. Išvažiavo su vaikinu. Aš jo nepailstu 
ir nežinau jo pavardės. Žmonės pasakoja, kad 
juodais plaukais, raudona, spuoguota burna, 
Jaunas — 20 metų. Pilku overkotu. Išsivežė 
su savim mergaitę 7 mėnesių vardu Stefanija, ir 
mane paliko dideliame varge su dviem vai- 

)e cento. Kas pirmas patėmys ir praneš 
gaus $10 dovanų. 

JUOZAPAS 
Clement ave

mitei visi gatvekariai ir elevato
riai. Bažnyčių varpai ims ska
mbinti, fabrikų švilpukai ims 
švilpti; visas miesto biznis apsi
stos.

Cleveland, Ohio.

CERA.N.AILDENA 
DEL K ANKIN AMI)JŲ 

Daug kentančią wry ir mo
toru negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinGs kirmė
les, bet gydomi/nuo kitos li
gos be jokią pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, f 
po akių, sunykimas 
spjaudymas 
nustoji mas 
sivalgymas, 
valgio nekuriu 
silkės, svogūnų, 
dargi žavėjantis 
su tiišči 
kimas 

ji m a 
dėjimas 
mas 
kimšima 
dūriuose, širdies degintas, 
skausmai vidiniuose, žvimbi- 
mas ausyse, janiinias sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, miirmhmimo ir bau 
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, miovargimas sipiarių ir 
jaulimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir II.

Jeiąn jus esate kankinamas 
slučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir DeeiKvok pinigų 
priimdinejimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite i)- aš 
išaiškinsiu savo metodų, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės j kelčių valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišlmo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
gėeilai veikianti.

Ateik lie atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedaliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 

Halsted Sir., 2-ras augštaS 
Chicago, III.
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Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši- 
įual betgi turi but priduodami iš va- 
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi

•—"Naujienų” a dm.)

Roseland, Ill. r— Draugijos, 
palaikančios Aušros knygyną, 
savo delegatus siųskite į susirin
kimą tik subatoje, gegužės 19 
d., 7:30 v.v. — 10900 Michigan 
avė., nes tik tuomet iŠpuoja. Ne
užmirškite.

F. Bruškaitė, rast.

REIKIA DARBININKŲ r REIKIA DARBINJNKŲ PASKOLOS-MORGEČIAI DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

LSS. 174 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, ge
gužės 10 d., 8 v.v., p. T. Maže- 
nio svet, 3824 So. Kedzie avė., 
kampas 38 PI.

Gerbiamieji nariai, malonėki
te visi atvykti į šį susiimkimą, 
nes bus daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. Nepamirškite.

. J. A. Schagamogas, sekret.

Rockford, Ill. — LDLD. 29 
kp. susirinkimas įvyks gegužes

3 lubos.
gos.

LDLD.

Y. --------- JLU. UKllV OI.,

Bus dalinamos kny- 
O. Waliuliene, Rast.

19 kp. susirinkimas

v.p.į)., Mark White Square svet., 
ant viršaus. Bus dalinamos

TMD. 28 kuopa turės susirin
kimą ketverge, gegužės 10 d., 
Meldažio švet., 7:30 v.v. Gcrb. 
nariui, malonėkite įsitėmyti, 
kad TMD. 28 kp. reguliariškai 
laiko susirinkimus 
ketvergą kiekvieno

kas antrą 
mėnesio.

Vakarines žvaigždės Lavini
mus Kliubo didelis teatras ir ba-

ncennes Ave.

Gerbiamieji ir gerbiamosios:

T. Ki. choras.

Kb ubas.

M. T.

LSS. 37 kp. prakalbos įvyks 
pėtnyčioje
v.v., G. M. Chernaucko svetai
nėje, 1900 So. Union avė., kam
pas 19-tos gatves. Kalbės A.
Montvidas ir T. Dundulis. Alci-

7:30

Kviečia Komitetas.

žinotina Liet. Kriaučių Kliu- 
bo Sav. Pas. nariams. — Mirus 
musų draugui, Jonui Dauginiui, 
atsibus nepaprastas susirinki-

ugai, malončkile būtinai

M uzikaliai-Vokalis
Sek. J. Kalpokas.

>0 v.x 25c.

Mil- Skelbimai

smuiRieji, sulig jų rųsies 
tvarkomieji skelbimai yra

sėkmingai usįa biznio ar 
darbo žmonėms priemone

tVJTLSJL. Mandolinų orkes- 
vad. p. E. Mironko; 6) smui-

Tai liesa. Ir tocįel pata
riame visiems, kurie liktu-

F. Alekna; 7) Lietuvių Kvarte
tas; 8) Korneto solo — p-lė A.

“Rodino”, by Bethoven lo dešimtįs įtiksiančių žmo-

Kviečia Komitetas.

Koncertas ir Balius, parneg- 
Aido” choro, įvyks 

Brolių 
107th st., 
Roselan, 
garsaus 

Moliercs 
Prievar-

tas LMD.
nedėlioję, gegužės 13 d
Strumilų svet., 158 E. 
kampas Indiana avė., 
III. Scenoje statoma 
franeuzų dramaturgo 
veikalas “Daktaras iš
tos” (verstas lietuvių 1

ga 25, 35 ir 50c. y pa tai. Po 
programai linksnius šokiai.

Koncertinė dalis susidės iš 
dainų ir muzikos. Dainų sky
riuje dalyvaus LMD. “Aido” 
maišytas ir moteriškų balsų 
“Sietyno” choras. Ir yra už
kviestas latvių choras. Muzikos 
dalyje dalyvaus jauni bet spėję 
pagarsėti Bige Iiūkai.

Kviečia Komitetas.

Naujienų tvarkomųjų skel
bi m ų ski Uis. M ažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 1840 
S. Halsted St., asmeniškai, 
pačiu, arba telefonu: Canal 
1506.

ASIlfENŲ jieškojimai
Pajieškau savo pačios, Antaninos 

Ringienės po tėvais—Yurkaitės, ku
ri apleido mane gegužės 4 d. apie 9 
valandą išryto. Nežinau kur 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,
1002 6th SAY. St., Mason City, Iowa.

Rockford, Ill. — LSS. 75 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
13 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
po num. 1010 S. Main st.

Draugai, atvykite paskirtu 
laiku, nes yra daug reikalų. Be 
to norintieji prisirašyti prie 
musų kuopos meldžiami atvyk
ti ir stoti į darbininkų armiją ir 
padėti kovoti prieš kapitailzniį.

Kviečia Raštininkas

Pajieškau brolio, Juozapo Stirbio 
ir seserų, Agotos ir Onos Stirbiukių, 
arba giminių ir pažįstamų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu, nes turiu 
daug reikalų. Esmi Kauno gub., Ra
seinių pav., Eržvilkio valsčiaus;-ma
no adresas: Jonas Stirbis,
228 Caroloni St., Detroit, Mich.

Pajieškau Ferdinando Knyzcrio, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Tvėrių 
miestelio. Jis yra vedęs Zofiją Se- 
kreckaitę. Gyveno pirmiau Philadel- 
phioje, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
kas.juos žino praneškite.

Petras Sekreckis 
10946 Michigan avė., Roseland, Ill

JIEŠKO "DARBO
Roseland, UI. — JLSS. 137 kp. "p?"—7~7~i------I----------T. . .... . , PAJIEŠKAU darbo prie namų liemėnesinis susirinkimas Įvyks f-tuviškoj šeimynoj. Našlė, su 2-jų me 

nedėliojo, gegužės 13 d., 10:30 
vai. ryto, Aušros mokykloje, 
10900 Michigan ave. Draugai, 
pasistengkite atsilankyti laiku, 
nes mes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi 
draugai, kurie norėtų prisirašy
ti prie LSS. 137 kp.1 kviečiami

PAJIEŠKAU darbo prie namų lie
• • ’KT V 1 — •

tu vaiku. A T.,
2487 E. 30 St., Cleveland Ohio.

PAJIEŠKAU DARBO bučernėje už 
bučerį. Gerai žinau savo darbą. Kal
bu lietuviškai, rusiškai, angliškai, 
lenkiškai. Rašykite i “Naujienų” 
Ofisą, A. B. C.,
1840 S. Halsted St, Chicago, IB.

K. Valys, Organizatorius.

PAJIEŠKAU DARBO prie šiaučių 
prie Čeverykų taisymo arba prie 
naujų dirbinio. Atsišaukite šiuo ad
resu: John Lonis,
1712 So. Jefferson St., Chicago, III.

1
5

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininką 
Chicagoje ir kitur.

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

2 automobilių dirbtuvėj
1 marmoro poliruotojo
4 mašinistų (
2 prie poliravimo pianų
2 prie saldainių dirbimo 

skardžiaus
fotografisto..................................
prie Gordon fyderio
dailydžių
dažų dirbtuvėj
prie kaurų audimo
siuvėją
prie rakandų apmušiibo.

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams. '

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

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugy bes vaikų visokio amžiaus; bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rią amatų, etc. t

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

REIKALINGA darbininkų“1} liejy

klą. Pastovus darbas, gera mokestis

AERMOTOR COMPANY

2555 Fillmore st., Chicago IB.

Reikalinga darbininku i galvani- 

zavimo departamentą. Pastovus dar-

Gera mokestis.

AERMOTOR COMPANY'

2555 Fillmore st., Chicago, IB.

Reikalinga geri darbininkai <1 

pjovimo skersai ir išilgai medžių.

AERMOTOR COMPANY

Chicago, III.

REIKALINGA MERGINA prie ka
sos ir kuri niokh kh'ygas vesti; mor 
kauti tą darbą tegul atsišaukia tarp 
6 ir 9 vai. vakare:į

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

RE1 KALINGAS barzdaskutys va
karais. Darbas pastovus.

V. Linkis,
670 W'. 18th ,St. Chicago.

Telef. Canal 2323.

ANTRU ir trečiu mortfiras* suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po B Ir J proc 
apmokčjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY . 
MORTGAGE BANKERS

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

VALDYBA, KENOSHA, WIS. 
Kaž. Braževičius,

Juoz. Macnorius,

pirmininkas.
402 Lincoln St. 

vice-pirmininkas,

prot

REIKALINGA gerų, darbščių žmo
nių. Pastovus darbas. Gera mokes
tis? B. COHEN and SON, 
1511-13 So. Sangamon St., Chicago

REIKALINGA karpenterių su pa
prastu patyrimu. Gera mokestis 
Pastovus darbas. ’...........................

McCORD CO., 
847 W, 120,St., Chicago.

Tel. Pullman 920.

RANDAI

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

PARDAVIMUI
■ ■* -r

Chicago.

PARDUODU bučernę lietuvių an
gy ventoj apielinjkėj. Biznis gerai iš
dirbtas. Pardaviilio priežastis—ne
sutikimas pusininkų^
2009 So. Halsted St., Chicago, Ill.

EXTRA. PARDUODU bučernę su 
groseriu, puse 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, IIL

PARSIDUODA barzdaskutykla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 
malonėkite kreipties i NaujicnipOfi- 
są No 111. ;

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

IT
951 W. 19th St.,1; Chicago,

PAR DUODU bučernę ir grosernę 
geroje ,lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventoje, vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas. Greitu laiku atsišaukite. 
Pardavimo priežastis—pasitraukiu iš 
biznio.
1731 So. Union Ave Chicago.REIKALAUJAME patyrusių mai- 

nierių ir mukerių prie tunelio dar
bo oro spaudime ne viršaus 10 sva
rų. Pastovus darbas. Mokestis: pa- 
Ivrusicms mainicriams prie minkš- . , .----- -----
tos žemės $6 į dieną, 8 vai. Mukę- jnylių, viskas gerame stovyje. Par- 
riams — #4,20 į dieną už 8 vai. Oro^'1’“'“ .  ........ .. —
raktų •’prižiūrėtojams $5 į dieną už 
8 vai. Prie konkretu ir ant viršaus 
$3.90 į dieną už 8 vai.

Atsišaukite į
Steve Grabowsky, Sup’t., 

Geo. W. Jackson, Engineer, 
Lake st and Ehnwood Avc. 

’ Evanston, 111.

PARDUODU ’motorcyklį—Indian- 
twin, su dviem sėdynėm, šviesos, 
speadometer, važinėtas tiktai 1200

duosiu už pusę kairios, nes turiu ap
leisti Chicagą. Gbfa progd. Atsišau
kite: 1 L. SAKALS,
3346 So: Halsted (St., Chicago, IB

PARDUODU vieną pusę teatro 
znio, greitu laiku ir visai Jngiai, 
$205.00. Pardavimo priežastis 
kad perku kitą, didesnį teatrą.

S. Jankeliūnas, 
4914 W. 14 St., Cicero,

RAKANDAI

bi- 
tik 
ta,

IB.

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

SU PR. OFFICE
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 35TH STREET, CHICAGO.

«

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

REIKALAUJAMA vyrų del visokio 
darbo foundrėje.

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

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

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

.....    ■■■■ "-w-    wjtm.lL .1 Ii.u .11   y.  i

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

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

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

no, 
ras

847

REIKALINGA molderių prie plic- 
vyrų prie varstoto ir grindų. Ge- 
uždarbis. Darbas nuo šmotų.

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

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
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jąs gyvenat. Viskas vartota vos 
9 'savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

DEL 
GERIAUSIO 

PA AU RAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikins 

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

TURIU paaukauti 9165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 kraseS už 
$20. Karpetas $10. Komodos, br«- 
sinės lovos, paveikslai, firankoi 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00: $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. 111.

NAMAI-ŽEMĖ
Parduodu — 6 kambarių nameli, 

ištaisytos gatves ir visi pagernimai 
išmokėti. Namai gerai išrodo. Sa
vininkas paveda už $1600. Inmokė- 
kite ir likusius lengvais išmokejim.

PIIELAN,
38-ta, Archer and Campbell avė. 

Phone Yards 6539.

PARDUODU pigiai ir greitai ar
ba išmainau ant Chicagos prapertės 
bučernę ir grosernę labai geroj vie
toj, tuią) maišytą tautų. Biznis cash, 
nėra knygučių. Priežastis --- 
kelties ant savo farmos, kurią trįs 
melai buvau išmainęs. Apskelbimas 
labai trumpas. Kreipkitės ypatiš- 
kai. WM. SIIIMKUS,
1245 So. 48 Avė., Cicero, Ill.

-turiu

EXTRA* MAINAI.
Turiu keletą namų lietuvių apielin- 
kėj; jeigu turi lotus nuo $500 ir aug- 
ščiau

REIKALINGA jaunų vyrų 18 iki 
22 metų, mokyties austi divonus. 
Darbas nuo šmotų, $12 į savaitę už
tikrinta. Su dviejų mėnesiu patyri- - j 
mu galima uždirbti iki $20 į savaitę.!paii c pAnriOLSON RUG COMPANY, , U0U 1 eon
32 Laflin St., Chicago, I1L

ausi 
_________ . rei- 
pkis laišku ir‘pažyiąėkie, kur jųsų 
lotas, ir kiek vertas. Agento nerei
kalauju, tik savįirinko. Adresas:

J. Stravinsky, 
ria St.,

duosiu gerą namą ir gaus 
randas del savęs. Nelauk ilgai, krei

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsą parankutno. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

... . ... . .... ........... ,...     i ..

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

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
z 1111 W. Harrison Street

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

Telefonas Monroe 5433
JOHN SUSKI, Savininkas. •

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

Kaz. Oriausius, fin. raštininkas,
818 Jenne SL 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne Si 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee avc.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

Feliksas Dapkus, maršalka, 
. . 917 Jenne

Ant. Bubelis, teisėjas,

Juoze Jurevičius, velaunešis, 
' .152 Main

Petras Milauskas, velaunešis,
R. 35 Box

Juozas Žilius, durininkas.
. . 614 Market

St.

St.

str.

90.
st.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

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

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

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

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

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. LiUbinas, pirmsedis,
2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pinpsėdžio pag.,
664 W. 18th St.

Antanas Tamkcvičia, nutar. rašt., 
1918 String St.

Pranas Mikliunaš, turtų rast.,
1906 So. Union Avc.

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

P.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gurhuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

<r-w*

J AUTIŠKA DR-STE MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL. 

Administracija 1917 metams: 
Dana. Užgalis, prezidentas, 

312 E Kensington avc. 
Vlad. Markauskis, vice-prczidentas, 

355 Kensington avė. 
Frank Yurkus, prot. raštininkas, 

Avė.355 Kensington 
Ant. Bertašius, finansų rast.,

128 Kensington 
Ant. Enzbigelis, kasierius,

352 Kensington
Dr-stes susirinkimai laikomi pir

mą pčtnyčią kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shedvillo svet., 
po No. 341 Kensington avė. Naujai 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir r-' -------
m as 
30 iki 35 m.

■—$4. šitas papiginimas tik 1917 me
lais jstojantiems.

avc.

avė.

moterims yra numažintas įstoji- 
30 metą amžiaus moka $1., nuo 

$2„ nuo 35 iki 40 m.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAV ITA RP1 NĖS PA ŠA LPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas,
* 2129 W. 21st

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

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

Kazimieras čepukas, iždiipnkas, 
1648 Division Sir.

August MoldenliaueD daktaras, 
1554 W. Chicago, Avc.

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

Str.

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward SI. 

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

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

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St. 

Kaz. Braževičius, iždininkas, 
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagalbininkas,
29 Rice Ave.

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė 

Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jeune St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Hawland Avc.
F. Basčius, nuk. nuo kares k-o narys

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

50 S. Hawland Ave.

VI.♦
St.

Chinnffn i . i)U iiawianu A'Chicago.*j N pult( SLA 212 kp daktara,
158 Main St.

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

Katkevičienė, prezidentė, 
2252 W. 22nd St.

Dundulienė, susinešimą sekretorė
1915 So. Halsted St.

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

Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

Siunčiant į centrą mokestis, mo
ney order ar Čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinėsimų 
raštininkei. •

K.

M.

P.

..  *■■ .1 ...... , .. „u. ■ ,

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

W. Markauskis, vice-prezidentas, 
355 E* Kensington avc.

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington avc.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Miščikailienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Avė. 
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard 
Girdvainienė, iždininke, 

, 3255 So. Halsted 
Dundulienė,' kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasos globėja.

K.

D.

M.

St.

St.

Si.

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS

A. Misčikaitienė,
3500

M. Radzevičiūtė,

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

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

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

O. Dobrovolskienė ir.
A. Pabarškienė, — kasos globėjos.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

nu” aavo miestuose arba distriktuo- 
ae. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, 1LI

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

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

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

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

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
F. Sandarga, 5418 S. Princeton av.

Kcnsingtono, Rosclando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

av.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

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

Barber Shop, Stąte St. ,
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, Minden, W. Va.: F. Gumauska*

801 — 8th St * Box

So. Cliicago, 111.: Max Feldman, 
890-1 S. Houston Ave. 

Rockford, III.: SL Petrauskas ir 
Raėkcviče. 1012 S. Main SL

W. Pullman, HL: W. Pilypas, 
720 W. 120 SL 

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

Cbicag< H< ights, HL: M. Remeika,
1330—15th Ave.

HL: A. Jakubauskas, 
516 Cleveland

K. Valančiunas, 
506 E. 7

W. Petraitis, 
210 W. Wash 

Livingston, HL: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, HL: ŽiČkus, 

459 Collinsville Ave. 
Springfield, HL: K. StoČkus,

1530 Sangamon Ave- 
E. St. Louis, HL: K. Žukauski,

123 St. Clair Ave.

Kewanee, IB.:

Pana, IIL: W.

SI.
SL
St

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

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

Montello, Mass.: A. PuOdžiunas,
135 Ames SL 

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles SL 

Lawrence. Mass.: A. Ramanauskas.
101 Oak SL 

Montello, Mass.: P. Stiga,

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

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

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

Harrison, NJ.: A, Gavėnas,
64 Cleveland Ave.

Newark, NJ.: P. Lukšis,
314 Walnut SL

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

: Weiss
102 Riverdale Ave, 

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

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

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

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

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

Yonkers

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore,

M d.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

M d.

IOWA VALSTIJOJ:

SL

St

SL

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

Sioux City, Ta.: Jos. M. Budrakas, 
2^10 Correctionville Rd.

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co
NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: W. Waske),

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

»

ORIO VALSTIJOJ:

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

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

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Ta.: T. Gelchis, 
P O Box

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

“.i.:” Jos. Barauskas,
Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave*
Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes SL
Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin SL

Liberty Avc and Grant SL 
Kulpmont, Pu 
Pittsburgh, f
Pittsburgh,

Pittsburgh,

Duquesne, Pa.: K. Lideka, 
306 Hamilton

Scranton, Pa,: J. Teleysh, 
1726-28 Jackson SL

MICHIGAN VALSTIJOJ:

, Mi<h.: S. Joškeviče,
2707 Washington Ave.

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. MikŠis,
5016 Baring Atl

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

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston StatM,

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

Gary, Ind.: 1). Bassin,
1214 > Broadway*

WISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park SL

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
1029^ Lach wood av* 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon CL

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

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

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitii*.
776 Bank SL

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:




