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Karteris kalbės apie taika PASlKftSRilMAS ANT 
VENI^ELOSi

Belgai verčiami tarnaut Vo- 
■ kietijr ' nrmiioi

S.V. nedarys atskiros taikos
BETHMAJNN-HOLLWEGAS

KALBĖS APIE TAIKĄ.

Reichstagas išsiskirstys apie 
vidurį gegužės mėn.

COPENHAGėN/geg. 11. — 
čia gauta patikėtinų pranešimų, 
kad Vokietijos kancleris Beth- 
mann-Hollwegas visgi kalbėsiąs 
apie taiką prieš išsiskirstysiant 
reichstagui. Atsakysiąs į jun
kerių ir socialistų inteiktus jam 
klausimus pereituose reichsta
go posėdžiuos^.

Ta pati žinia, beje, skelbia.

kuriuo bėgiu dabartinės karės 
bus leidžiama tos valstijos ūki
ninkams samdyties mokyklas 
lankančidk vaikus. Vaikai am
žius biliuje nenusliityta. Vadi

mas/ pilkieji New Yorko valsti
jos baronai galės išsitempti nuo 
mokyklos suolų kad ir kūdikius 
atlikimui “patriotingo darbo”— 
apdirbti jų ukįus. Vadinasi, po
nai legislatorial tuo biliumi iš-

reichstagas išsiskirstys. Bet ne 
iki rudens, kaip paprastai. Lie
pos mėnesyj dar Busią sušauk-

priėmęs ir senato butas, tai da
bar lieka'po juo p asirašyti New 
Yorko valstiios im be r iki toriui ir

BELGAI VERČIAMI TAR
NAUT VOKIEČIU KA

RIUOMENĖJ.

VOKIEČIAI SULAIKĖ 127 
AMERIKIEČIUS.

jūreiviai, paimti nuo Ang
lijos ^pirklybinių laivų.

Ją protesto valdžia nepaiso.
. ' •— ------ -.-Ž. .

COPENHAGEN, geg. 1L 
—čia gauta žinių, jogei vie
nas karės departamento at
stovas Vokietijos parlamen
te viešai patvirtino senai ė- 
jusį gandą, būtent, kad ka
rinė valdžia verčia gyvenan
čius Cologne belgus tarnauti 
Vokietijos armijoj, ir tai ne
žiūrint jų protesto, kad jie 
esą Belgijos piliečiai iy seni 
belgų*armijos veteranai.

J socialistų paklausą, ką 
valdžia mano taip elgdamos 
su svetimos šalies piliečiais, 
atsakyta, jogei valdžia pasu 
rūpinsianti suteikti paimtie- 
msiems kariuomenėn bel
gams... piliečio, teises.

Vokiečių valdžia mano, 
kad visi tie belgai, kurie iš
gyvenę Vokietijoj nemažiau 
penkių metų, yra pilnai nu
stoję piliečio teisių senoje tė
vynėje ir todėl turi nusilenkt 
Vokietijos įstatymams.

WASHTNQTox, l -v

iTstvbės departamentas pra-
’nesą,

rėš imtiniai.

Valstijų legacija iš Berne, Švei
carijos. ’ Lekcijos pranešimas 
sakų, kad visi jie esą paimti nuo 
pirklybinių .talkininkų laivų. Jų 
šelpimui Berne įsteigta tam ti-

SOCIALISTŲ LAIMeJIMAS.

PETROGRADAS. — Tom 
į visas valdybų vietas tapo

KANADOS NUOSTOLIAI.

iš

Dvidešimts trįs tūkstančiai už
muštų ir dusyk tiek sužeistų. <

OTTAWA, geg. lt. — Vakar 
Kanados valdžia oficialiai pas-

NENORI ATSKIROS TAIKOS.

tekusių belaisvėn kareivių skai
čių. Jisai rodo, kad nuo pra-

Lansing sako, kad Suv. Valstijos 
nedarys atskiros taikos su vo
kiečiais.

gūžės 8 d. Kanada neteko 23,310 
kareivių užmuštais (tame skai
čiuje priskaitoma ir mirusieji

GAISRAS ŠALĘ “NAUJIENŲ”
; • --- į---

Šį rytą, 2 vai., kelintam nuo
“Naujienų” name kilo gaisras, Areštuota deyyiy suokalbininkai 

po numeriu 1816 So. Halsted 
st. skiepe “Palace Liquor Hou-

Gatvės ramumas žaibo grei
tumu pavirto į baisiausi triukš
mą. Gaisrininkų vežimai ir au
tomobiliai užprudijo gatvę. 
Žmonės užsimiegoję bėgo ant 
gatvių, o gaisras šėlo. Mat už
sidegus spiritams ir kitokiems 
gėrimams, liepsna greit išsi
plėtė. Didieji namo langai, bo- 
nkos jr bačkutės šu gėrimais 
pokšėjo.

Gaisrininkai užpylė skiepą 
vandeniu ir gaisrą (dėk apmal
šino. Staiga ugnis išsimušė į 
primą gyvenimą ir apsiautė vi* 
są medinį namą.

Energingu gaisrininkų darba
vimosi ir pirmam gyvenime ga
isras tapo apmalšintas.

Namas būva apkaltas kvar- 
buotom lentukėm ir liepsna iš
simušė virš antrų lubų visomis 
namo pusčiusi. Čia gaisrinin
kai turėjo sunkią kovą su Ugne.

Iš aplinkinių namų žmonės

LONDONAS, .geg. 11. — Of i
cialis praųešiiųas iŠ Salonikų 
sako, kad ėja] susekta būrys 
suokalbininkų, kurie buk kėsi
nosi nužudyt žinomąjį Graiki- 
j6s karaliaus, Konstantino" prie
šą ir talkininkų šalininką VėHi- 
zelosą. Areštuota devyni nu
žiūrimi asmenstKeli jau pri
sipažinę, buk jie veikę pataria 
mi tūlo slapto j koįriitęto iš Ale
li ų. Tą komitėt ą gi įsteigę “įžy
mus Atėnų pųji]ijkąi ir armijos 
oficieriai.” Vadinas, Konstan
tino šalininkai. į;

C A IKRAS NEW YORKO 
MlEŠT0f.,:SAL®J. 

. ,..įl,.^.ll^, „

Gaisras sunaikino istoringa 
tužės bokštą.

NEW YORldgeg. ll. — 
kar kilęs New wrko miesto sa • 
lėj gaisras sunįilkįno istoringąjį 
salės bokštą ir laikrodį. Ugnia
gesiams pavykdĮsuvaldyti šėlo- 
jančią a lieųsnąfetik po sunkios 
kovos, kuri tvSrč daugiau nei

ro

deo tisto butą ir svkiu už-

Čia tai gaisrininkams būva 
sunkiausia kova. Jau prasidė-

q)sna vis riejosi su vandeniu.
Laimė, kad šonuose užsi

jinai, kurie ir pagelb^Jb^apstalT

i it *. - r- 
liių užmuštų nerių Rep.

PASKANDINO ARGENTINOJ 
LAIVĄ.

BUENOS AIRES, geg”. 11. - 
Argentinos sostinės dienraščiai 
vakar -išspausdino žinią, buk 
Argentinos valdžia gavusi pati
kėtinų žinių, jogei vokiečių 
submarina paskandino dar’vie 
ną tos šldies pirklybinį laivą — 
Orianą. Laikraščiai safco, kad

mosi turės iššaukti rimtesnių 
susirėmimų tarp Argentinos ir 
Vokietijos nei kad delei paska
ndinto Argentinos laivo Monte 
Protegido.

NORĖJO NUŽUDYT KUBOS 
PREZIDENTĄ.

Nepasisekė.

HAVANĄ, geg. 10. — Associ

RUSIJOS ĮSTEIGI AM ASI 
SEIMAS.

i ■

Busiąs sušauktas vasaros
. pabaigoje.

. ..... '■ '

PETROGRADAS. - Ženidir- 
bystėsw nž- 
rciškė,

L - ^ilsias sušauktas
vasaros pąbąigoj, J<aip tik bu
siąs pabaigtas statymas Limų,. 
kuriuose seimas savo posėdžius

šią pusę Atlantiko savo sub
marinų ir neskandysią šios 
šalies pirklybinių laivų. Tie 
laivai busią skandinami tik 
paskelbto] karės juostoj. 
Ten pat Vokietijos valdžia 
dar sykį užreiškė, būtent, 
kad ji nepertrauksianti sub- 
jnarinų karęs,-atpenč.dar di
desniu intempimu tęsianti 
ją, kol palenksianti savo 
priešus. <
'; Ta pati žinia, beje, sako, 
kad Vokietijos submarinų 
karę teisinąs ir žinomasis 
dešiniųjų socialistų vadas 
reichstage,, Philip Scheidė- 
mann. Jis sako, kad Vokie
tija nesiryžta'skandyti Suv. 
Valstijų pirklybinių laivų už 
paskelbtosios karės juostos. 
Jeigu tie* laivai plaukia ke
liais, nuo kurių Jie buvo per
sergėti — tai ne Vokietijos 
kaltė. Voketija čia esti ne 
užpuolike, bet-ginasi nuo jo.

Scheidemannas daug tiki
si iš busimosios '• socialistų 
tarptautinės konferencijos 
Stockholme.' Tarp kita jisai 
dar sykį pakartoja, kiek‘pir
miau išreikštą nuomonę, kad 
“karė gali but užbaigta vie
ninteliai 'tokiais pamatais, 
kurie neuždėtų nei vienai ša
liai paniekinančių taikos są
lygų” ~

VALDŽIA PAĖMĖ SAVO ŽI
NION ANGLIES KASYKAS.

PASKANDINO DIDELĮ ANG* 
LIJOS LAIVĄ,

KARIUOMENĖN BUS* IMAM A 
NUO 21 IKI 30 METŲ.

ataisą tuoj atiduos senato 
z atstovų butams.

ir

WASHINGTON, geg. 11. — 
Pagalios vakar bendra senato ir

SUNAIKINO LENS/ 
ANGLIES KASYKLAS.

atstatymui reiksią dviejų 
metų Jaiko.

Kad darbininkai reikalauja al
gų padidinimo ir grasina sa
mdytojams streiku. . . .* .*...

. JAMESTON, Pa., geg. 11. — 
Vakar federate valdžia paėihė 
savo žinion Stineman Coal ko
mpanijos kasyklas SoutluFor- 
ke, Pennsylvanijbs vastijoj. Tai 
pasekmė gręsiančio tame dis- 
trikte angliakasių streiko, ku- 
rie reikalauja algų padidinimo, 
Apie trįs šimtai darbininkų jau

žuvo 70 žmonių; valdžia si 
nuostolius.

' LONDONAS, geg. 11. — Le» 
dono Chronicle išspausdino it- 
nią, kad šiomis dienomis vokM>^ 
čių sub marinos psakandino dar 
vieną didelį Anglijos pasažierik 
nį laivą. Kartu su laivu žuvę 
ir apie septynios dešimts žhmk 
riių.

li apie tą nelaimę, vadinas 
metą darbą geg. 8 d. Gi 40,000 Į slepia ją. Laikraštis smarkiai 
grasina mesti jį, jei samdytojai kritikuoja jokią valdžios poB-
atsisakys išpildyti angliakasių 
reikalavimą. —- O kadangi val
džia yra padariusi su kompani
jomis kontraktą, sulig kuriuo 
jos turi pristatyti valdžiai žino
mą skaičių tonų anglies, tai kad 
netekti anglies valdžia i r-n u ta
rusi paimti savo žinion viršuj 
minėtos kompanijos kasyklas

Kasyklos apstatyta* kariuo
mene.1 Visokios žinios apie da
lykų stovį tame angliakasių di- 
strikle pertraukta.

ATĖMĖ RUSIJOS REVO
LIUCIONIERIUI PAS- 

PORTĄ.

Valdžia bijosi, kad sugrįžęs 
neagituotų už atskirą tai
ką ir — prieš Rootą.

tiką. Reikalaujama, kad val
džia paduotų visus nuostolius 
teisingai ir nevilkinant, — jei
gu norinti rast sau pasitikėjimo 
žmonėse ir išvengt gręsiančio 
submarinų pavojaus.

TURI UŽTEKTINAI 
SUBMARINŲ.

Jomis turės būti laimėta- 
dabartinė karė.

WASHINGTON, geg. 1L — 
Vakar užsienio reikalų ministe
ris, Robert Lansingas, viešai 
paskelbė, kad Suvienytosios Va
lstijos nedarysiančios atskiros 
taikos su Vokietija. Visokie 
taikos pasiūlymai busią svftpito- 
mi sykiu su talkininkais—An
glija, Francija ir kitais. Tai 
pirmas tos rųšies oficialis val- 

užreiškimaš nuo paskel- 
karės padėjimo Vokieti-

63,616 sužeistais ir Jį857 pra
žuvusiais, vadinasi patekusiais 
belabvėn.

neša, kad pereitą naktį Havano
je norėta nužudyti tos respubli-, 
kos prezidentą Menocal. Suo
kalbininkams betgi nepavykę 
atsiekti tikslo: slaptoji policija 
išardžiusį jų pienus. Areštuo
ta devyni nužiūrimi asmens. -

NUVIJO 11 VOKIEČIŲ 
LAIVŲ.

Pasislėpę Belgijos prieplaukoj 
Zeebruge. - -> ■<

PASKANDINO DU JLIGONBU- 
ČIO LAIVU.

Anglų orlaiviai užtai bombar 
davo vokiečių jpiiestą. ■

bimo 
jai.

LONDONAS, geg. 1 L ~ Ofi
cialia pranešimas sako, kad va-

lų kruizeriai privertę bėgti vo-

VEJA VAlkUS Iš MOKYKLŲ.

Jie esą reikalingi ant ukiij.

ALBANY, 8.

38 balsais prieš 15 priėmė taip Į

LONDONAS, geg. 11. — Va
kar Anglijos iždo ministeris A- 
ndrqw ĖJonar La^ pranešė aG 
stovų butui, kad vokiečių sub- 
mdrinos paskandinę dar 
gonbučio laivu - 
jimo. Tuo p? 
anglų orląjviai

du li- 
be pervergė- 

laiku betgi 
bombardav- nc-

svarstyti kohskripeijos bilių. Ji 
išlygino visus jame esahčius 
skirtumus, kurie pašidarė pri
imant jį senate ir atstovų bute. 
Žymia usnis skirtumas tarpe se
nato ir atstovų buto priimto bi- 
liaus buvo imamųjų kariuome
nėn vyrų amžius. Atstovų bu
te jis buvo nustatyta nuo 21 iki 
40 -metų. Tuo tarpu t senatas 
nustatė jį nuo 21 iki 27 metų. 
Bendroj i komisija išlygino tą 
skirtumą,. Jos pasiūlymas bits 
toks: imti kariuome.nėn visus 
tinkamus vyrus nuo 21 iki 30 

metų amžiaus. Antras išlygini-;
mas, tai “Roosevelto liuosano- 
rių armijos klausimas”. Atsto
vų bute jisai tapo atmestas, se
natas gi priėmė jį. ~ Bendroj i; 
komisija išmetė jį.

Padaryta ?ir daugiau pataisų- 
išlyginimų., Greitu laiku to
dėl jis ir vėl bus atiduotas abiem 
butam Ą- kad priimtų. Laukia
ma ir vėl aštriu debatų už ir 
prieš tą bilių..

• NESIŲS SUBMARINU f 
ŠIĄ PUS? ATLANTIKO.

z 1---- * ..y,
Skandysią Suv. Valstijų lai
vus tiR karės juostoj; Sęfiei- 
demapas teisina submarinų 

karę.

PARYŽIUS, geg.,11. — 
Carlos Devfan, galva vienos 
didelės anglių kasyklos Lens 
apskrity j, vakar pasikalbė
jime su Associated ’ Press 
žinių agentūros - įgaliotiniu 
užreiškė, kad vokiečiai esą 
taip biauriai sunaikinę Lens 
anglių kasyklas, jogei jų 
atstatymui ^reikėsią nema
žiau dviejų metų laiko.

Veikesniam tų kasyklų at
statymui franeuzai tikisi 
gauti šios šalies pagelbos— 
pristatant jiefns reikaimų 
mašinerijų.

ATMETA BORGBJKRGO 
PAKVIETIMĄ.

drą, susidedančią iš vienuolikos
laivų. Vienas priešo torpedų • 
naikintojas esąs gerokai paga-;
(tintas. Vokiečių laivai spėję burgą, kad atsimokėjus jiems 
pasislėpti vienoju 
Belgijos vų.

Ji h •BERLINAS,^ geg. 11. — 
Vakar Vokietijos valdžia ofi 
cialiai užreiškė, kad ji nei 
nemananti pradėti užpuoli
mų prieš Suvienytąsias Val
stijas. Vadinasi, nesiųsi® į

"• PETROGRADAS, geg. 11 
— Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad kairy
sis Rusų socialistų sparnas 
laikęs specialę konferenciją 
Petrograde. Svarstyta 
Panijoš socialistų vadoj drg. 
Bafgbjergo, pakvietimas da
lyvauti busimoje tarptauti
nėje socialistų konferencijo
je Stockholme. Konferenci
ja priėmusi rezoliuciją, ku
rioje aštriai smerkiama drg. 
Bai^gbjergas kaipo Philip 
Scheidemanno ir kitų zjam 
panašių Vokietijos socialis
tu vienmintis, kurie remia 
savo valdžios pienus. .Vadi- 
nasi, jis (Bergb.) tiesiogi
niai ar netiesioginiai tarna
ująs vokiečių militaristų na
udai. Toliau griežtai užrei- 
škiama, kad Rusų socialistai 
nematą esant reikalingu da
lyvauti su juo ir Schcidema-/ 
nnu menamoje konferencijo
je-..

žinoma, šitą Associated 
Press pranešimą nereikia 
imti už gryną ^pinigą: šiais 
laikais galima pranešti ir 
tai, kas išrodo geriau...

NEW YORK. — Šiomis 
dienomis-New Yorko polici
ja atėmė užsienio pasportą 
senąm Rusų revoliucijos ve
teranui, patapusiam šios ša
lies piliečiu1897 -xnetų? 
d. Borisui Reinsteinui, ku
ris atvyko į ČU iš Bufffalo 
ir rengėsi važiuoti aplanaky- 
ti savo seną tėvynę Rusiją.

l^ew Yorko policija-smul
kmeniškai išklausinėjo d. 
Boris Reinsteiną, kokių pa
žiūrų jis laikosi linkui sepa- 
ratinės tąikos tarpe Rusijos 
ir Vokietijos ir kokia jo nuo
monė apie žinomąjį atžaga
reivį Elihu .Rootą, kurį, šios 
šalies valdžia paskyrė speci- 
alės komisijos, vykstančios į 
Rusiją, galva. Po tąm iš jo 
atimta valstybės departame
nto jam suteiktas pasportas 
ir paleistas. Ar sugrąžins 
jam pasportą, nežinia.

t. Drg. Boris Reinstein yra 
•senas Soc. Labor Party vei
kėjas ir ilgus metus buvęs' 
tos partijos pildomojo komi
teto narys. , . . * z

Tai dar vienas paliudiji
mas apie šios salies “lais- 

<Ves ... ? •
šios salies

SUMUŠĖ VOKIEČIUS 
MAKEDONIJOJ.

Paėmė priešo pozicijas trijų 
mylių fronte.

LONDONAS, geg. 11. — 
Oficialia Londono praneši
mas sako, kad anglų pulkai, 
veikiantis Makedonijos fro
nte, išvijo vokiečius iš tvir
tai įrengtų apkasų trijų my
lių fronte. Anglai čia pasi
varę 500 aršinų į priekį.

NUŽUDĖ GEN. KAR- 
TZOFĄ.

Bhų/daris pabėgo.
' RYGA, geg. 11 
čia nužudyta Siberijos šau
lių divizijos komandierius, 
gen. Kartzofas, Užmušėjas 
pabėgo.

- Vakar

LONDONAS, geg. 11. — Reu- 
terio žinių agentūra praneša 
Amsterdamo, kad Vokietija da
bar turinti apical,100,000 tonų 
intalpoš subamrinų. Ir vis dar 
statoma naujų tobulesnių. Apie 
tai žinių agentūra sužinojusi iš 

’vokiečių Jaivnio reprezentanto 
Dr. Pflegerio kalbos, pasakytos 
vyriausioje reichstago komis!*’ 
joje. Pranešęs apie vokiečių 
submarinų stovį Pflegeri^

laimėsianti - n
tik savo

e kuo kitu,
RUSŲ slJbmarinomis. '

kaip

WASHINGTON,' geg. 11.
United Press žinių agentūra pra- 
nešA,Jkad užrubežio reikahįmi- 
nistcris Lansing užreiškęs, buk

Valslijas specialė laikinosios 
Rusų valdžios komisija. Smul
kesnių žinių apie siunčiamąr 
sios komisijos tikslus valdžia 

< » < f . .

METO BOMBAS XANT PIRK
LY BIN IŲ LAIVŲ.

Vieną užpuoliką nušovė.

LONDON, geg. 11, — Londo
nas praneša, kad vokiečiai stve
riasi įvairių priemonių skandi
nimui pirklybinių laivų. Jų,or
laiviai mėto j užmėtytus priešo 
laivus ypatingos rųšies bom- 
bas-torpedas, kurios ir nepatai
kydamos į laivą atsiekia savo 
tikslo. Numestoji bomba ne
skęsta. Vadinasi, reikia tik ira- 
mesti ją į laivo pryšakj,. ir jis 
_ -i__

BOLIVIJOJ RAMU.

Valdžia paskelbė rinkimų 
pasek mes.

WASHINGTON, geg. 1L

Ui pranešimas, jogei sumišinMB 
aprimęs, kuomet dabartinis Bo~

nkimų pasekmes.
m a is laimėjo liberalų kandida*

GEN. RUSSK1 PASITRAUKIA
Pasiliks tik karės taryboj.
PEi ROGBADAS. geg. 11. — 

Iš Petrogrado pranešama, kad 
šiaurinio" karės fronto armijų 
komanduotojas, gen. Russkį

Kas užims jo vfe-
Russki liksiąs tik 

tarybos nariu.
tą, nežinia.
Rusų kares
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Gegužės 11, 1917

Kuni < oi* iž»nskas bažn čioje Sv. Petro Apaštalo, 4538 A 
So Marshfield, Chicago, IR., Nedėlioj ,29 balandžio, sakė iškihnin- T 
mą pamokslą apie Katalikišką Bažnyčią. X

Iš Rusijos Re 
voliucijos.

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos Atsišauki
mas į Visų šalių Proleta
riatų. \

žemiau paduodame pilną 
tekstą Atsišaukimo j viso 
pasaulio darbininkus, kurį į- 
vykus Rusijoj revoliucijai, 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba savo posėdyj 
Petrograde, kovo 27 dieną, 
priėmė, ir kuris tik dalinai 
buvo žinių agentūrų užsie
nių laikraščiams praneštas.

1stisai Atsišaukimas ska- 
' mba:

Draugai!
Visų Šalių Proletariate ir 

Darbininkai!
Mes, rusų darbininkai ir 

kareiviai, susivieniję Petro
grado Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybon, siun
čiame jums savo karščiau
sius sveikinimus, ir praneša
me apie didžius atsitikimus.

Rusijos demokratija, ken
tėjusi ilgus šimtmečius, šitai 
dabar nuvertė carų despotiz
mą ir-įžengia į jųsų eiles kai
po tiesotieji nariai ir kaipo 
galinga jiega kovoje už ben
drą visų musų išsiliuosavi-

Musų laimėjimas, tai didis 
laisvės ir viso pasaulio de
mokratijos laimėjimas.

Vyriausias pasaulio reak
cijos stulpas, tasai “Europos 
žandaras” — parblokštas, jo 
nebėra. Lai žemė ant jo ka
po pavirsta sunkiu akmeniu.

proletarė

ato solidarumas, ir {)i_ 
Inai pabaigti. Ne visi dar 
senosios valdžios šešėliai iš
sklaidyti ir ne maža priešų 
renka savo spėkas prieš Ru
sų revoliucijų. Bet vis dėl
to musų užkariavimai be ga
lo dideli. Rusijos žmonės ir 
tautos savo valią apreikš vi
suotiname įsteigiamajame 
seime, kurs bus trumpu lai
ku sušauktas pamatais vi
suotino, lygaus, tiesaus ir 
slapto balsavimo teisių. Ir 
dabar jau išanksto galime 
tikrai sakyti, kad Rusijoj vi
ršų paims demokratinė res
publika.

Rusijos žmonės turi dabar 
pilną politinę laisvę. Tatai 
jie dabar gali tarti savo ga
lingą žodį apie savo šalies 
vidujinį susitvarkymą ir a- 
pie savo užsienių politiką.

Ir kad nūnai mes kreipia
mės į visų šalių žmones, ku
rie šioj baisioj karėj žudomi 
ir naikinami, mes paskelbia
me, jog atėjo laikas, kur žmo 
nes turi pradėti aštriausią, 
prieše iausią kovą prieš visų

DIDELIS TEATRAS ir 
BALIUS

< Bengia
Vakarinės-žvaigždės

Lavinimos Kliubas
SUBATOJ

Gegužės 12 d.J917.
A. Vasiliausko* Svet., 

8132 Vincennes Ave 
Pradžia 7:30 vai., vakare.

Inžanga 25 ir 35c.
Gerbiamieji ir gerbiamosios: 
Visi kas mylite sceną, kviečia
mi ktioskahlingiausia atsilan
kyti i šitą musų vakaru 
bus perstatyta juokingi 
komedija: —

“ŽYDAS STATINĖJE.”
Dailiuos Jaun. Liet. Am. Taut. 
KMubo Choras Taipgi bus ir 
kitokių pamarginimu,, nes- ži
note, kad šis vakaras yra reh- < 
Aiwnas V X E .Kliubo, smtidfc- 
pssio vien tik iš jaunuomenės, 
ir Mo vakaro programe dhiy- 
VMU gabiausios spėkos. Taigi 
nepamirškite atsilankyti i mi
nėta vakarą. Kviečia V. Ž. L. Kliubas

lite sceną, kviečia
, kur 
ausia

-TEATRAS KONCERTAS ir BALIUS
Rengiamas L. M. p’“AIDO” CHORO J -

Nedelioje, Gegužio-May-I3“tą dieną, 1917 metuose.
BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE, 158 E. 107th St, Kampas Indiana Ave., Roseland, Ilk

Praąides 7 valandą vakare. ' * Irlžanga 25, 35 ir 50c ypatai.
Scenoje statoma garsaus franeuzų dramaturgo,. Molieres veikalas “DAKTARAS-,1d PRI3EVARTOSn, lietuviui kalbon verstas Alytienės. J 

Po Teatro — dainos. Dainuos L. M. D. Mišrus “Aido’* Choras ir vienų Moterų choras. Muzikos skyrių išpildys Bigeliukai. Po J 
prograinuišokiai. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS., VKviečia visus atsilankyti KOMITETAS.$

- * Labdaringas, ir Pasilinksminimo Kliubas
Mai prop Išmokti anglę kalbos, per laiškus arda klusos*

Rengia Antrą Milžinišką x
BALIŲ ir ŠOKIUS

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

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

f - Pirmas Didžiausias Piknikas
u Parengtas ' ■--j
I Lietuviškos Teatrališkos Draugystės “Rūtos” No. 1 
t NEDĖLIOJĘ, Gegužčs-May 13 d., 1917 m.
Į GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL. 
J Pradžia 9-tą valandą ryto Inžanga 25c porai;

šalių valdžių atkakliai veda
mą karę užkariavimo tiks
lais. Atėjo laikas, kur ka- 
rėš“ ir taikos klausimų riši
mą turi paimti į savo rankas e» 
patįs žmonės! 
. Pilna savo revoliucinių 

jiegij sąmone, Rusijos demo
kratija paskelbia, kad ji vi
somis priemonėmis kovos 
prieš savo viešpataujančiųjų 
klesų užkariavimo politiką, 
ir atsišaukia į visų Europos 
šalių žmones, idant jie stotų 
bendron ir sprendžiamon 
akcijon už įvykinimą taikos.

Mes atsišaukiame į musų 
brolius, į Vok iečių-Austrų 
koalicijos proletariatą, ypa
tingai į Vokietijos proletari
atą. Pirmoj karės dienoj 
jums buvo įkalbėta, kad, kel
dami ginklą pifieš autokrati
nę Rusfją, jus stosite ginti 
Europos kultūrą nuo aziati-L 
nio despotizmo. Daugelis 
jųsų, duodami savo paramos 
karei, galėjote skaityti tatai 
pateisinimu. Betgi dabar ir ; 
toks pateisinimas išnyko, 
kadangi demokratinė Rusija 
negali, laisvei ir civilizacijai 
pavojum begrumoti. .

Savo laisvę mes tvirtai I 
ginsime nuo visų, reakcijos; 
pavojų, ar jie grūmotų iš vi- i 
daus^ar iš Jauko. Rusų re
voliucija nesitrauks atgal 
prieš užkariautojų durtuvus 
ir nesiduos,, kad ją. kjirios 
nors svetimos šalies miliari- 
nė jiega sutryptų. •

Tat atsišaukiame į jus, ir 
kviečiame, kad ir jus nu- 
trenktute nuo savo pečių aų-v 
tokratinės valdžios jungą, 
kaip Rusijos žmonės kad nu
trenkė nuo savo pečių auto- 
kartinį carizmą. Atsisaky
kite betarnauti užkariavimų 
ir prievartos įnagiais ranko
se karalių, junkerių ir ban- 
kiiiinkų, ir bendrais pasiste
ngimais mes veikiai padary
sime galą toms baisioms ske
rdynėms, kurios žmonijai 
ne garbės daro ir kurios di
džią Rusijos laisvės gimimo 
dieną temdo.

Visų šalių darbininkai !■ 
Per visus tuos musų brolių 
ir draugų lavonų-, kalnus-,, 
.per nekalto kraujo ir ašarų 
jūres, per smilkstančius Prie- ‘ 
stų ir kaimų griuvėsius bro
liškai tiesdami - jums savo 
rankas, mes kviečiame iii” 
vėl atnaujinti ir sustiprinti 
tarptautinę darbininkų v;e- 
nybę. Tik vienybėj yra °-'- 
rantija musų busimų laims 
jimų ir visiško žmonijo« i?- 
liuosavimo. r 
, Visų šalių proletarai, vie
nykitės!
Pirmininkas: C ė h e i d z e.

ANGLIŠKAI labą! greitai «HV<< «ux*
tatn tikslui. Ah kur»ru ir* ab>v uaraOKo* kišk*’*”*- 

kari* nori greitai išmokti Anglų -*ei neturi progo.
kytiee | mokyklų ypatilkai Geru. ,an persitikrinimui 
čiame grašiai iliustruotų, «tu daugeh. /aaiškin^mų KATALim 
DYKAI. Rašyk laiškų tnolen. » lv< nnnrke* r»T4wtnT«riw
KATALOGO. 
KIJRSŲ SKYRXUB. - lletm. <u,.. gribuv. <nue. 
kyklų ‘ jrpatilkai, turime dienine* >< vakarine* kieno* Won't, 
me daugiau valandų' negu kito* mokyklon Kleeona inr 

atskirų kursų, sutaisytų musu >ačių ie >radšiamo*» 
grettam išmokinimui lAnglų kalb<< 'Jaugtai ‘ ■
dOtfė GRAMMAR ir HIGH flCH^o. ,-kynm 
' kk'. Viekas aiškinam*

VdaoKvKioe. 7»1 W. 18th Si. 
•'*meriea» Hchrml »f ’

Rusiškos ir' Turkiškos Vanos

’ Man klausanties, matėsi, kad kunigas Bučinskas ištikro atsi- X 
žymi savo pamokslu apie išaiškinimą statymo katalikiškų bažnyčių, 
nes aš esu girdėjęs 'jo pamokslu Peterburge išguldinėjant jį šv. Ka* Z 
talikišką tikėjimą ir traukiant be skirtumo kiekvieną žmogų į šv. X

» katalikišką tikėjimą,.. Taipgi aiškiai pamačiau, kad kunigas Bu-
I žinskas nė kiek nesilpnėja dvasioje savo prisiegos šventos kuni- Z 
p gystės ir čionai — Amerikoje. * •

Ir praėjusioj ncdėlioj, Gegužčs-Mojaus 6 d. kunigas Bužinskas X 
, užsakė, kad ateinančioje nedėliojo, Mojaus 13 d., šv. Petro Ap. b ai- I 

nyčioje, 4538 So. Marshfield avė., bus negirdėtas pamokslas, žmo- X 
nijai, bus išaiškinimas apie Šliubus, krikštus ir apąjgas bažnyčios Z 

Sv. Katalikiško Tikėjimo. Antanas Matuzelis. S

Daktaras 7
Specialistas iš

! WISSIG,
'Seno Krajans

’ ’ GVb’o VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT tfAIP UŽSISENfeJUSIOS 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 gali padąryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. «

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NedėHoms iki 12 dienų.
i 1900 BLUE ISLAND AV1L kampas 19-tos gat., viršuj Įlankos.® TeL Canal 3263.

’ Jrtavrlktari
' * i W <7

lit?

12th St. Tol Kedzie 8802 
Umdinm Tel Western 15 
3514-16 W. 12th arti 
St. Louie A^e. ir 1118-17 
So. Pauline SL, arti 121h 
St., Chicago- III

■

randasi

<

APTIEKA

'Stetson* Skrybėlės

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI. 

1111-19 Unity Bldg.
Toll Central 4411

TKIRTMGIAUHIA IR GERIAUSIA 
UKTUYIAKA

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUŠIU KAINA.- 
Ant Dury, Lentų Rentų Ir Stoginio Poplerm> 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hoisted St., Chicago, lh

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

Tel. Haymarket 2484.
.;#• . ,—r < ■—e

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

Tel. Drover 7179.

, Veda visokius reikalui, kaip kriminali&kuose 
taip ir civiliokuose iešmuose. Daro 

", visoMtuadokumenitisirpopieras.• di
Namų Ofisas:

1121 S. Halsted lt
Ant trelių lubų

Tel. Drover 1310

į JOSEPH C. WOČON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg.. 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel. Central G390-639L Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos yakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
JMifi MILWAUKEE AVE, 111.

Tel. Humboldt 97.

Krasos-dėžutė^t
4,....... ....... .

Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijų!

laiškų šioms ypatoms:

ii...

—

Juozapas Maželis 
Frank Paulas , . .
Frank Moška ' ,.r
Stanislovas Wilimavičia 
T. Strikol 
James L. Kostka - r . 
L Galvanauskaitė
J. Duoba
Košt. Bimkus
Joe Stroll: v /
L. Klimaitč
Jim Petriš L, 
Awgu&tyn Joskava < ,
K. J. Korikus ? ' 
John Seliskyj
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis 
Steve Narkis

N. Bless
Miss J. Prulia
M. Stockus

Chas .Dezbalis
A. Gustaitis
B. Kazlauskas
J. Cekauskas
J. Dezbalis
A Lebeckis ____
V. ^našius
M. Sadauskas -
M. Stockus

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškę, vyrišky, Ir vaikę ligę.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

Copyright Mart Schaffner & Marx

K AZ IMI E RASM&ŪG IS

---------------------------------------------------- -------------------------- ...i ...... M ........I....... —

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato.

^"“^ išmo
kėjimai, mokinant dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., / Ghięago, Ill.

DR. M. llhRZMAN 
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laba/ptorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 81;

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
G 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. H&lsted Street ' 
—VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. g: m. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

SPECIALISTAS
' Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
į OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

ERB. Naujienų akai
I tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro- ■ 
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Dr Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Telephone Drover 96V.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

gpccfalistRH .Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

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

GHICAGOį U-l

receptu* »u didšLKUBla atydM, 
■eilnruai. ar tie receptai Liet n to* ar 
4mertko* <sa*tai^< np^t.—-lie- • 
• urviike aptieki* Boetene ir Maaaacka- 
aetta raitijoj. Gyduolių <a!it gaut ko- i 
kin» rtk pasaulyj yra vartojamo*. Ga
lit reikalapt per laiškua, e ai prhlų-
•i»- »- «Kpre*»

K. Sidlauskis 
lejioriūR ir •avlninko 

SOUTH BOSTON. MASS.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIET U V JAKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus <

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

9 rvto iki 1 po piet.

VISI VILNONIAI' STAILE NUDIRBIMASi *

'. Jus žinote, kad šie yra nepaprasti laikai; sunku yra gauti 
vilnas, tokiu budu bovelna vartojama drabužiams.

Jus turite būti atsargus, arba jus gausite sumaišytus su 
bovelna drabužius, kurių jus nenorite.

Del įsigijimo tikrų vilnonių drapanų yra vienintelis būdas 
—atsilankyti į šią sankrovą; jus gausite visas vilnonias drapanas 
pasiutas Hart Schaffnerio ir Marx’o ir kitų gerai žinomų siuvėju.

. t - - -

Del puošnių stailių, gero pritaikimo, 
didelių verčių ir kitų smulkmenų^ 
fus negalite sulygytimusų apredalus.

VYRŲ SIUTAI

ŠI SANKROVA BUS tlO
SELANDO KVATIERA O
VERKOTAMS VYRŲ, VAI 
KINŲ IR VAIKŲ RUDE
NYJE 1917. MES RENGIA
MĖS PARODYTLNAŪ JUS. 
MODELIUS GERIAUSIŲ 
AUDINIŲ Už ŽEMIAUSIA 
KAINA.

»15
Roselando Didžiausias ir Geriausias 

Aprėdalų ir čeverykų Namas
_ y.-*- • ‘ '

BACH BROS
115>-ta! Gatvė ir Michigan Ave

I VYRAI: AR JUS TU 
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner-
• viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
'kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus lorde pra-

; Atą stipinti, prastą regėjimą, 
i dvokianti kvapą, širdies plaki- 

riią, katarą, prakaitavimą ran-
• kų ir kojų, skausmus nugaro- 
i je, skausmus viduriuose, gal

vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu^ 
mutizmas, raudonoji gysla, su-’ 
skylimas, dusulis, spuogai, ru-

; di plėniai, žaizdos, užnuodtji- 
mas kraujo^ susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu, jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

-Jeigu jus pirmiausia esate, 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo specialiŠku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 

į ligas, kifrias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano moKslas ir pa- 

j. tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
nirirtybės.

Mano sąžiniškas patarimas 
dc! jys yra tas, kad juo įgysite 
lik.-a Birdikališką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
si i e, jps busite vienas iš dau
gelio nelaimingyjŲ. kurie ilgai 
apgailestavo, kad Jife nesimatė 
su giliausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžian, jus Žinosite, kad aš 
išgydžinu. Ligoti ir nusiminę 
vyiai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
1‘aHitarirnHH dykai. Valandos: 
9 i \ trr iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1645 W. 47 «atv. Chicago.

Namas Hart Schaffnerio ir Majx’o Puikių Aprėdalų

Floysheim čeverykai
• i ' 1 ‘ • GARSINKITES 

NAUJIENOSE”
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arbašalčiai

čius.

MILWAUKEE, WIS.

Pakrapščius kur nors, al

kuriame prašoma,
gal bus

silpnesnes kūniškai?

mina

gra

būti kraujo
HERRIN, HJ

i'

Gegužine šventė

Fa įlįstos amžius plus 100.

Dr. A. J. Karalius.

*

depozitu

Redakcijos AtsakymaiAukos Rusijos revoliucijai 
’ Biliūnų išleistuvėse.

I

dinffifc turi būti 
metrai.

TELEPHONE YARDS 2721 |

DR. J. JONI HAITIS ’
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago |

turi skaityties su darbininkais.
Antru atveju A. Montvidas

5. Koks turi 
spaudimas?

Atsakymas:

Stengkis kuodaugiausia būti 
tyrame ore. Gerk daugiau van
dens. Aplamai, klausyk hygie- 
nos patarimų.

Namų. Aukų tam tikslui surin
kta $30.80. Vardai aukautojų

2. . Iš tokio trumpo aprašo
mo negalimi suprasti. Grei
čiausia keblumas randasi nosy
je, gerklėj ar plaučiuos ir du
rnai bei dulkės čia, be abejo, lo-

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai- Į 
tytojus kviečiame kuoplaČiaųsia naudoties maloniu vedėjo patar 
nariniu. Be įvairių straipsųelių 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. 
Karalftis, 1810 S. Halsted St., Chicago, Ill.

stų intekmė darbininkų klcsoj.” 
D,rg. J. V. Stilsonas savo kalboj 
11. • . 1 ... v 1 ‘ -• 1 A .

. Iš S. L. A, 177 kuopos 
susirinkimo.

Atsakymas: .
1. Duok akis išegzamenuoti. 

Vengk visokių susierzinimų; 
vesk ramų gyvenimų.'

Jonas C-as, Worcester, Mass., 
klausia:

Vardan LSS. 246 kuopos tariu 
širdingų ačiū aukautojams.

........... V. V. Vs&ys.

1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.
.... ....... . 1 ■" <■—.......................x"— ............................ - ■ ~

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
N menis tiesiai už J'tvholesale” kain&s. H 
X Mes parduosime visiems. X
t Levinthal Plumbing Supply Co., i 
•J* 1637 W. Division St., Chicago, Tr

Corner Marshfield Ave. St
Kalbama lietuviškai.

V. F. MASHEK 
prez. pilsen Lumber Co.

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

GEO. C. W1LCE. OTTO KUBIN 
prez. Atlm 

(Brewing G

tamsta jauti visus tuos keblu
mus.

visi “katarai
“grippaį” rei
kūne yra šaltinis nuodų, iš ku
rio kraujas nuolatos gauna ne-

1840 So. Halsted St.,

reumatizmų ?
iz.. “

Viena saugiausiųjų Bankų 
^ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

■Mgioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susi viepi jimo Bankų (Clearing House) depoxi 

ir taupymo padėjimų.

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

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE

GEO. ,C. WILCE.
vice-prez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKA.

■M****' - •* M

9

r

< Klausimai ir Atsakymai.
M

C. W., Kenosha, Wis., klausia:

tus dieną ir 2 kartu naktį. Nu-

Su hetuvino
Dira

r

t

4 -i Lc i

I

dirbti kur tenka gauti durnų ir 
dulkių ir nesveikų gazų prisi-

I

i
*

■

m

Piini 
j ienų 
Re v. Komitetui.
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sados, t k retkarčiais. O 
tai šiaip kokia plaučiu liga ?

atimti mm krūčių? Ar tas jam 
nekenkia.

2. Koks valgis tada jam duo-

tified” pienų.

Ig. K-kas klausia:

Atsakymas:
1. Tamstai patartina nueiti 

pas daktarų ir jam pavesti, kad

±r.

Valgyt galiu visai mažai. Ar 
tai butų grippas, ar kitokia li
ga? Aš dažnai sergu nuo šalčio

Ii, ir ar tai butų dusulys: beei
nant prieš kalnų . man reikia' 

. tankiai dūsuoti; atsigulus, gerk-

KASPAR 
prezidentas 

OTTO LASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM GETTING
• prez. Getting Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS '

Apsakymas:
1. Negerai; kenkia. \
2. Geras karvės pienas su

dešinėj i pusė; 
diegia blatiz- 

abai, vos galiu

pažcnklintos misijos. Neduoki-, 
te daugiau 3 unsijų pieno kož- 
nasvki. Pirkite vadinama “cer-

NAUJIENOS”
Chicago, IU.

Chicago. Hi.

Sveikatos Skyrius Korespondencijos
MUSKEGON, MICH.

Stilsono prakalbos.
/

ninį reikia pridėti pieno cuk
raus (sugar of milk) (porų šau
kštukų į 10 misijų); miežių 
vandens — virk miežius kol 
vanduo paliks tirštokas — apie 
5 ša u k š tu kai’ į 10 unsijų; 3—5 
šaukštukak Smetonos. Neduo
kit arbatos, nė kavos. Vandens 

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

padarys jus žinovu į trumpą laiką.
Mes turim didžiausius ir geriausius kir- 

pimo-designįng ir siuvimo skyrius, kur 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvi
nio skyriuose, z

Jus esat užkvįgČiami aplankyti ir pama
tyti. musų mokyklą bile laiku—dieną ir 
vakarais ir gduti spcciališkai pigią kainą 
laike šio mėnesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Prieš City Hali.

pranešimas
Pranešu Waukeganieciams, kad aš busiu • 

Waukegaije. pėtnyčioje, Gegužės 11 d. J. BRŪ- 
žĘVičIAUS aptiekoje, 1005 MARION ST. ir 
priiminėsiu ligonius nuo 2 vai. dieną iki 10 va
landai vakaro.

Meldžiu kreipties į paskirtą vietą pažymėtu 
, laiku. TE1. 616.

DR. A. J. KARALIUS.

šonui, iš/ Philadelphijos, 
Kalbėtojas kalbėjo apie dvi ir 

listų žulikystes, kaip jie eks
ploatuoja darbininkus.

Drg. Stilsonas kvietė visus su
sirinkusius rašyties. prie LSS'. 
246 k p., varyt agitaciją prieš

Gegužes x6 d. atsibuvo SLA 
177 kp. susirinkimas, 
rius perskaito

kiek nors paaukautų is savo iž
do nukentėjusioms nuo karės 
Lietuvos gyventojams. Bet di- 

darni, kad tas 
perdaug pinigų garsinimui Lie
tuvos vardo tarp svetini taurių 
ir siuntinėjimui Karužos ir tam 
panašių ponų į Europą — nu
tarė niaukanti iš savo iždo.

Naujienų Korespondentas.

jimo visapasaulinės darbininkų 
šventės — Pirmosios Gegužės

čia kalbėjo drg. Modtvįdas. 
Kalbėtojas labai nuosekliai iš
aiškint, kad iši šventė nėra ko
kių nors poterių ar poilsio šven
tė, bet — šventė išbandymo' 
darbininkiškų jiegų: Darbinin
kai apleidžia dirbtuves ir des 
monstruoja; kapitalistai mato, 

jų. Pradėjęs nuo baudžiavos 
laikų jis nuosekliai atpasakojo 
Rusijos revoliucijų istorijų ir 
prirodinėjo, kad dabartinę re
voliucijų sukėlė ir carą, nuvertė, 
nuo sosto darbininkai ir ktwi- 
yiai vedami socialistais. Davė 
vėjo klerikalams;

Aukų padengimui lėšų sūri n- 

pageidauja, kad (Ąrg. Montvidas 
vėl kuomet nors čia apsilankytų.

Pabaigoj buvo deklamacijų.
Puikiai sudeklamavo p-i R. To- 

. v1 . 2Įeikime ir p-lė Gudišaūskiutė.
Visatos Dulkė.

_______ _ v •

/ SO. .OMAHA, NEiiK.

’Chicago du veikliausi draugai, 
Jurgis ir Franciškus Biliūnai; 
kurie darbavosi dramatiškame 
ratelyje T. M. D. ir SLA. kuo
pose. J. Miliūnas Chicagoje'no
ki baigt mokslų, o apsistojus 
karei važiuot Lietuvon mokyr

Pagerbimui šių draugų išleis- 
tuvėms^šusirinko būrelis jau
nimo. J. Ukejft pasakė prakal
bų, padėkavod'amas už Jarbavi- 
njasi išvažiuojantiems drau
gams ir ragindamas, kaipo pir
meivius prisidėti prie Rusijos

Aukavusios ypatus:

Kampas Milwaukee jr Ashland Avenue
Didele “Up-town” Drabužių ir čeverykų Sankrova

Čysin Vyhrq, Tvirln Spalvų

Mes supirkome juos už vertės kainą nuo ry- |mb

tinių fabrikantų po $15.. Jus sutaupysite I 
mažiausia $5 » JL

Šis yra laimingas atsitikimas. Penki mėnesiai prieš 
tai mes užsakėme vieniems gerai žinomiems fabrikan
tams didelį sandėlį mėlynos serges siutų puikiausios ko
kybės. Mes šį užakymą aplaikėme tris dienos atgal^po to 
mes vėl užsakėme kitoje firmoje. Bet tai buvo jau per- 
vėlu, atšaukti musų antrų užsakymą, — siutai jau buvo 
kelionėje. Firma, kuri aplaikė musų pirmą užsakymą, 
vietoj su nuostoliu prjimti atgal, pardavė mums už nu- 
pigintą kainą. Šie siutai už tokią kainą labai greitai bus 
išparduoti. Bet mes nemanome turėti už jdos jokio pel
no — mes turime padaryti vietą del kito antro siuntimo 
siutų, kurio mes kasdien laukiame. Jus busit laimėtojais.

Alc.y parduodame po $15 siūlus geriausių fabrikantų, ko
kių jus tik norite pasirinkti.. Mes turime didžiausį <ari- 
dėlj IJart, Schaffner and Marx darbo, ir AA
KjUpwenlicjmier siutų ir įvairiu kainų iki •POt.LW 

u ’ -t , • * - - 4*%. .... ' .' .»   • • <

Jums reikalinga tiktai pamatyti žinos siutus, kad su
pratus, kokia didelė vertė yra už $15. Jie yra gvarantuo- . v/ .. ■. /ti cystos vilnos, tvirtos spalvos mėlynos sęrgės. Ir did
žiuma fasonų Pinch-back, plačioms nugaroms, kvalduoti, 
ant vienosjarba abiejų pusių susegami modeliai. Daugu
ma siutų yra “Skeleton” ir kiti per visą pritaikyti su ser
ge ii\Moheir. Jokis kitas siutas šiame 
sandėlyj nėra vertas mažiau kaip $20.
Ši yra jųsų proga, nusipirkti mėlynos 
serges siutą pirmos kokybės, tai yra, 
puikiausios rųšies, kol /dar prieš karę 
kainos nepakilo, po

Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis Vakarais ir Nedeliomis iki pietų.

t pATRlJOTIZMAS ! 
g * Pačėdumas turi but: f 
? pasargos žodis » 
I ' IOWA STATE 'I 
į SAVINGS BANK | 
| Kapitalas ir Perviršis— ? 
| $120,000.00. Į
g S. E. Cor. Fourth and | 
| Jackson Sts. 9 
I SIOUX CITY, IA. t

kelis, A
Biliūnas

Kaziui

‘ Kun. S. B. Mickevičiui, Law
rence. Skelbimai turi bu t ap- 
i n o k a m i* I )cl ka in ų k rėipk i tės 
į laikraščio administracijų.

Stėckyardų darbininkui. ■■■■M 

Priduokite savo tikrų vardų, pa
vardę įr» adresų/ *

Komitetu Draugijų, palaikan
čių “Aušros” knygynų, <Bose- 
laiid. — Negalinfe vienos orga

ketvirtu kart/vis mainant susi 
rinkimo dienų. Prašome skelb
ti nutarus. į <

AĮ

l

II
A

Ar,

VyriškųDrapanųBargenai 
. Naiųi neatimti, daryti ant užsa
kymo siutži ir oyerkotai, vertės nuo 

-$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 2$ dolerius. *■

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

Pilnas* pasirinkimas kailiu pamuš- 
tų»overkotų. •

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

Atdara kasdieną, nedėlioflns ir va
karais.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta , 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
h Minties pasekmė ant aplinkybių.

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

Kaina 15c.
A TT TiT P XT

Chicago, HL

-A/Poskus.

SEKANČIAME

Du Dideli 
Išpardavimai

į Moralybes Išsivystinias
moralistu, reikia 
lybės išsivystymą.

. KLEIN BROS.
Metinė Rakandu

Savaitė ir 
Išpardavimas 

Ant Licitacijos

. . ■-" n. . ... n. - - tj.....  , ■*, ... -JL- T nn .. „ . .. m - flBMI . ...... ».• " n ■ 1 11 IlWWl'u I IHIVIIil .KI A i

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Mastiniu Prekių

Skaitykite v
Subatos

“Naujienose” 
Platesnius 
aprašymus.

Klein Bros.

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
anglų ir lietuvių 

mk alavini u s i šiai-



• •
Pėtnyčia, Gegužės 11, 1917.

NAUJIENOS
First Lithuanian Daily in> America

Published Daily Except Sunday
■ V TH« -

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

?lrwin Lietini) Dienraštis Amerikoje 
beldžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedSldienius

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 
tatq savaitėje. Pačtu siunčiant, 
deagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų ’...................... $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam .................... $1.00
įLanadoje, metams .............. $6.00
lEuropoje, metams .............. $7.00

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

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

Oatside Chicago, by mail, one *
year..............................

Six months........ .............
Three months^................ .
Canada, one year ........ .

European countries, 1 year

. li.OO 

.,$3.00 
. 11.75 
. $6.00 
. $7.00

Addrpss: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
.... -------------------=.. ................................... ,, .j------

BtaAytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui I ai kr aš- 
Art rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
jnardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant ^flenos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti.* Netinkami spaudai rašiai naikina- 
ad, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
M Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Protestuoja
Keletas savaičią -atgal, ro

dos, buvo pranešta viename' 
laikraštyje, kad tautininkai | 
nutarę likviduoti savo “Gel
bėjimo Fondą”. .Paminėjus 
mums nesenai apie tai, tūlas 
p. J. Sekevįčius parašė gru- 
bijonišką laišką Redakcijai, 
proteguodamas prieš “Nau
jienas”. Tatftininką fondas, 
girdi, ne tik gyvuojąs, bet ir 
rengiąs prakalbas ir orga
nizuojąs Sapdaros kuopas. 
Gerai — jeigu gyvuoja, tegul 
gyvuoja! bet kam taip ne
švariai 'kolioties, p. Sekevi- 
čiau? ’ .

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nutf t> iki 5:30 vai. vak.
Asmenų kibirčiai 
ar kas kita?

[ Redakcijos Straipsniai

Užsipelnytas 
komplimentas.

Buvęs radikalas socialis
tas, o dabar militaristą • ir 
buržuazinių patriotų klap
čiukas, William English

dos simpatijomis. ’ Vienas 
tos spaudos organų Chica- 
goje duoda patarimą val
džiai paskirt p. Walling’a į

... ..........................1

(laiku bus leidžiama samdyti 
vaikus prie farrnų darbo. 
Bilius nenustato vaikų am
žiaus rubežių, taip kad far- 
meriai' galės samdyties ka- 
dir 7 metų kūdikius. New 
York o valstijos senate jisai 
priimta^an anksčiau.

Vaikai bus paliuosuojami 
nuo pareigos mokyklas lan
kyti — kadangi to reikalau
jąs “tėvynės” labas. Bet kas

novas, garsus rašytojas ir, 
kas svarbiausia, geras ame
rikonas. “P-as Walling—sa
ko tasai kapitaWu laikraš
tis — yra vyrasTkurio ame- 

v taip-pat pui- nu», naip p. nooi o aroa Ku
rio kito kandidato i rusišką 
komisiją.”

Šito komplimento p. Wal-

bo? žinoma, jų samdyto
jai — tie privatiniai asmens, 
kuriems vaikai dirbs ir ku
lte mokės jiems už tai algas.

Vaikų algos bus žemos, 
kadangi jie neįstengs išrei- 
kalaut tinkamo atlyginimo. 
Todėl jų samdytojų pelnai 
bus dideli. Farmų• savinin- Kai praioos. O ką turės ša-

Jie nenori mokėt.

Šalis turės 'tą moralį “pa
sitenkinimą”, kad ji del ka
rės nepasigailėjo net vaikų 
sveikatos ir jaunystės.

Girdėt, kad kongresas ta
po užverstas telegramomis 
ir laiškais, protestuojančiais 
prieš įstatymo sumanymą, 
pagal kurį valdžia, paimtų 
bėgiu vienų metų $1,800,000- 
000 mokesčių nuo didelių pel
nų ir įplaukų. Tie extra 
mokesčiai yra pienuojami 
padengimui karės • vedimo 
lėšų. - ,e

Smagu meluot”.

tuoja? Žinoma, turtingi po
nai — biznieriai, kapitalis
tai, nes juos tie,mokesčiai 
apsunkintų.

O kas norėjo karės? Kas

rę? "Žinoma, kad kapitalis
tai, nes jų bizniui kenkė vo
kiečių submarines.

Kapitalistai padarė karę, 
bet mokėt josios lėšas jie ne
nori. Jie nori, kad aukos 
krauju ir pinigais pultų ant 
beturčių, ant darbininkų pe
čių.

0 kadangi darbininkai 
papratę yra tylėt, tai taip ir 
bus, kaip jų bosai nori.

Sveikiname!

Chicagos klerikalų orga
nas tur-but jaučia* didelį 
smagumą, kada pameluoja. 
Melą draudžia doros taisyk
lės. O kas uždrausta, tai y- 
ra saldu. Taip mano išdy
kę vaikai, kurie valgo nenu
nokusius vaisius vien tik dek 
to, kad mama liepė neval
gyt;’ir taip mano tasai ku
nigų laikraštis.

Paskutinis vaikėziškas jo 
darbas yra jo pasaka apie 
Bulotos “riebias algas”. Tai 
šelmis žino, kad Bulota jokių 
algų negaudavo. Socialistų 
spaudoje buvo nuolatos skel
biama L. Š. F. atskaitos, iš 
kurių matyt, kad p/Bulotos 
išlaidų — važinėjimo ir gy
venimo — būdavo apię- pus
antro šimto dolerių per mė
nesį. Bet tas šlamštas pasa
koja savo ir gana.

Well — jeigu kunigą laik
raščio redaktoriai jokiu bu
du negali apsieit be melo, tąi- 
tegul jie sau meluoja į svei
katą. Bet -ar'negalėtą jie 
meluot apiė kokius-nors me
nkesnius dalykus ? Pavyz
džiui: apie aniolus danguje, 
apie velnius pekloje, apie 
kunigų dorą ir kitokias ne
sąmones.

Šitie melat nėra niekam 
kenksmingi. Jie dar gali 
suteikt “patiekos” kokiai su
puvusiai davatkai. O me
luodamas apie L. Š. F. rei
kalus, klerikalų organas ke-

Sveikiname Amerikos “lai-
- -0

svės”, ir “demokratijos” gar
bintojus. Jie turi kuo pasi
džiaugti. Suv. Valstiją pri
sirišimas prie “liasvės” ir, 

■“demokratijos” idealą yra 
taip didelis, kad jos aukauja 
jiems net savo vaikus.

Šį utaminką New Yojko 
valstijos atstovą butas priė
mė bilią, pagal kurį karės nkia visuomenei.

mažiau. Jos yra ne subren- ir buržuazijai priešinga kle- 
dusios, o s«^šyK.iosr'<Lietu- 
vią socializmas, galima tikė- 
ties, ateityje išaugs iš savo 

| jaunystės klaidą ir ydą, ,o 
[ klerikalą ir tautininką sro
vią kupras tik grabo lenta 
teislygins.

Jeigu musą socializmas 
šiandie da yra toli-gražu ne
tobulas, tai reikia atsiminti, 
kad anksčiau jisai buvo dar 
netobulesnis. 'Paimkite il

gą L. S. S. spyrimąsi prieš 
įstojimą Į Socialistą Parti
ją,' paimkite L.S.S. vadą ne
norėjimą dalyvaut visuoti
name seime, paimkite keis
tus L. S. S. organo užsipul
dinėjimus ant “privatinią 
laikraščią”, paimkite L.S.S. 
rajoną rezoliucijas ir “Ko
vos” rašymus apie “tautos 
namą”, paimkite sąjungie- 
čią atsinešimą link S.L.A.,— 
vis tai buvo arba tebėra klai
dos Socialistą taktikos žvil-^ 
gsniu.' ' z J

Ir visuomet “Naujieną5’ 
redaktorius su tomis klaido
mis kovojo.' 
) Tie-gi sąjungiečiai, kurie 
stojo už tą klaidingą takti
ką, beveik visi susispietė a- 
piė V. Kapsuką, kada jisai 
paėmė j savo rankas L. S. S. 
vairą. Nę Kapsukas sutvė
rė tuos savo pasekėjus. Jie 
buvo ir pirma Sąjungoje, tik, 
nebuvo čia tokio gabaus ir 
energingo asmens, kuris bu
tą galėjęs sumobilizuoti ją 
spėkas ir paduoti jiems tin
kamą obalsią. '

Kova tarp “Naujieną” iš- 
vienos pusės ir L.S.S. orga^į 
no ir vadovaujamą Įstaigą—i 
iš antros, vadinasi, buvo ne 
priepuolamas ir ne asmeniš
kas dalykas. Tai buvo ir pa-i 
liks dvieili talHikij,kova...Vi-J 
sa, kas priklausė čionai nuo 
asmeną, tai tiktai tos kovos 
forma, o ne turinys. Jeigu,, 
pav. V. Kapsukas nebūtą 
stengęsis diskredituot “Nau
jienas”, jeigu jisai butą pa-; 
doriai elgęsis polemikoje,-tai' 
ginčai tarpe “Kovos” ir mu
su dienraščio butą galėję but; 
ramąs ir draugiški. Bet iš-i 
vengti ją visviena nebūtą’ 
galėta. y I

Mes pasakėme, kad ta klai; 
dingoji taktika, su kuriai 
“Naujienos” kovoja jau se
nai, yra nesubrfendusiojo so= 
cialistą judėjimo apsireiški
mas. Paaiškinsime tatai. ' ?

Ta taktika tyra nęgacijos 
(atmetimo) taktikai- Ji daro-, 
si tuo budu, kaęl atmetama 
visa tas, .ką pripažįsta arba 
skelbia buržuazija. Jos pa-, 
sekėjai elgiasi dąug-maž 
-taip: '. ; .

Kada buržuažija skelbia, 
tėvynės meilę, tai jie sako, 
kad darbininkai neturi tėvy
nės! kada buržuazija stoja 
už tėvynės gynimą, tai jie 
sako, kad darbininkai nepri
valo ginti tėvynės; kada bu
ržuazija skelbia klesą ir par
tiją vienybę, tai jie sako,'kad; 
vienybės dabartinėje visuo
menėje nėra ir negali but; 
kada buržuazija reikalauja 
valdžios rėmimo, tai jie sa
ko, kad jokios valdžios šią 
dieną visuomenėje remti ne
reikia; kada buržuazija ke
lia kares, tai jie sako, kad 
visoks dalyvavimas karėje y- 
ra nusidėjimas, ir tt.

Buržuazija sako “taip”, o 
minėtosios taktikos šalinin
kai sako “ne”;,ir priešingai 
— kur ji sako “ne”, ten jie 
sako “taip”. Taigi ta takti
ka yra “anti-buržuaziška”. 
Ji randa pritarimo tarpe da
rbininką, kurie jaučiasi, kai-

Ne 4ik soTialistų priešai,- 
bet ir dalis'pačių socialistų 
labai klaidingai aiškina prie
žastis tų ginčų, kurie kilo,. 
V. Kapsukui atvykus Ame
rikon, tarpe “Kovos” ir “Na
ujienų”. Jie sako, kad tai 
buvęs dviejų asmenų, Gri
gaičio ir Kapsuko, varžymą
si už vadovavimą lietuvių so
cialistų judėjime. ?

Šitoks “aiškinimas” yra 
labai patogus žmonėms, ku* 
rie nenori arba nemoka gi
liau pažvelgti į dalykus, bet 
su tikrenybe jisai turi, labai 
mažai bendra. Bent “Nau
jienų”7 redaktoriui 1įas inena- 
masai “vadovavimas” visai 
nerūpėjo ir nerupi.

“Naujienų” redaktorius 
jau nebe pirmi metai veikia 
tarpe Amerikos lietuvių so
cialistų, bet niekuomet jisai 
Besiskverbė į “vadovo”-vie
tą ir niekuomet tos vietos 

________________ 0. 0- 
je, laikraštijos organizacijo
je arba šiaip visuomenės vei
kime jisai visuomet stengėsi 
eiti išvien su savo idėjos 
draugais ir stovėjo vienoje, 
su jais eilėje, nežiūrint to, 
kad nereta! jo draugų buvo 
tariama ir daroma ne visai « « et
taip, kaip asmeniškai jo bu
vo norima. ; -

Ir ne dėlto “Naujienos^ 
susikirto su V. Kapsuku, kad 
dš jo pusės butų buvęs pavo
jus kokiems-nors asmeniš
kiems jų redaktoriaus išro- 
kavimams arba jo padėji
mui. P. Grigaitis neturi jo
kio ofiso Sąjungoje; nuo tų- 
ofisų, lygiai kaip ir nuo 
“džiabų” prię “Kovos” jisai 
visuomet atsisakydavo. Vi
sa, ką jisai darė socialistų 
organizacijai — neišskiriant 
irlrijų “Naujosios Gadynės” 
numerių suredagavimo —, 
tai ’ne su- nauda sau, o su 
skriauda.

Baimė už savo intekmę ir 
už intekmę “Naujienų”? Bet 
tokia baimė juk butų turėju
si priverst “Naujienų” reda
ktorių šokt pagal V. Kapsu
ko dūdą, o ne priešinties 
!jam. Kapusukui juk prita
rė didžiuma sąjungiėčių, ir 
dar ilgą laiką Sąjungoje bus 
didžiuma, pritarianti jo nuo
monėms.

O tai dėlto, kad jos yra 
charakteringos dar neišsi
lavinusiam, nesubrendu

siam socializmo judėjimui. 
Pas lietuvius socializmo ju
dėjimas, kaip visiems žino
ma, yra dar jaunas. Subrę
sti jisai dar nesuspėjo, — 

nors tatai, suprantama, ne
reiškia, kad jisai užsitarnau
tų tų paniekinimų, kuriais jį 
stengiasi diskredituot kleij- 
kalai ir tautininkai. Pasta
rųjų sręvės yra daug senes-j 
nes, bet subrendimo jose dar*po ' atskira nuo į buržuazijos

»

sa. ' J *
Jos pirmenybė yra tame, 

kad ji yra lengvai supranta
ma ir išaiškinama. Versk 
augštyn kojomis buržuazi
jos idėjas, ir atliktas kriukis.

»* *

Bet ji turi ir labai silpną 
pusę: ji neprisitaiko prie vi
so šių. dienų visuomenės 
mplikuotumo (sudėtinumo). 
Ji butų teisinga tuomet, kuo- 
,.met visuomenė susidėtų iš
viso tik iš dviejų klesų—ka
pitalistų klesos ir darbininkų 
klesos, ir jeigu tųdviejų kle- 

‘sų reikalai butų visuose.pun- 
ktuose griežtai priešingi vie
ni kitiems. Bet taip, nėra. 
Dabartinė visuomenė suside 
da iš daugelio klesų, ir jų rei
kalai daugelyje 'dalykų yrą 
vienodi. Net ir darbininkų 
klesa turi bendrų reikalų su 
kapitalistų klesa. Pav. dar
bininkai šiandie visai nema
no, kad jiems yra naudinga 
laužyt mašinas fabrikuose, 
kaip manė jų pranokėjai ši
mtas metų atgal.

Proletariatas yra ne tiktai 
buržuazijos duobkasys, bet 
ir jos paveldėtojas—ne tik
tai materialio, bet ir dvasi
nio jos turto. Todėl įisai vi
sai nėra užinteresuotas ta
me, kad' atmetus kiekvieną 
dalyką, kurį turi Arba skel
bia buržuazija. Daugelis 
buržuazijos materialio ir 
dvasinio turto, tiesa, netin^ 
ka niekur kitur, kaip į są- 
šlavyhą arba į senovės lieka
nų muzejų; bet labai žymi 
to turto dalis galės but su
vartota ,tik reikės pritaikin
ti jį proletariato reikalams.

Vadinami, ir buržuazijos i- 
<dejų kritikoje socialistai ne
privalo tą arba tą priimt ar- 

cvUmooE daRoy v si d tatai e- 
sa “buržuaziška”, bet priva
lo priimt arba atmest, atsi
žvelgiant j tai, ar tatai tin
ka proletariato reikalams.

Proletar iatp-gi reikalų 
žvilgsniu imant; gali dažnai- 
pasirodyt, jogei tą, ką pri
pažįsta buržuažija, reikia 
pripažint ir socialistui. Dar 
dažniau, bus taip, kad tas, ką 
pripažįsta buržuaziją, sočia- 
listai i5ripažjsta taip-pat, ti
ktai kitokioje prasmėje.’ So
cialistai pripažįsta, pav., .tė
vynę, bet visai kitaip ją su
pranta, kaip buržuazija; so
cialistai pripažįsta ir tėvy
nės gynimą, bet tiktai taip 
tikromis sąlygomis.

^,ižku, kad taktika, išei
nanti iš šitokią, idėją, ' yra 
daug painesnė ir sunkesnė 
suprast, negu ta, kurią skel
bia‘visa ką “buržuaziška” 
atmetantįs radikalai. Ir to
dėl, koliai ji prigya darbi
ninką organizacijoje, tai 
ima nemaža laiko.

Mums gali tečiaus kaikas 
pastebėti, kad jeigu ta radi
kalė taktika reiškia socializ
mo neišsilavinimą, tai kodel- 
igi tarpe jos šalininką ran
dasi tokie socialzmo žinovai, 
akip Leninas, Rožė Luxem
burg ir kiti? Bet šitoks už
metimas neturi jokios ver
tės, kadangi visose’ socializ
mo srovėse yra labai gabią 
ir žinančią žmonią: — argi 
dėlto jos visos yra vienodai 
geros? Ir utopinis socializ
mas turėjo genialią vadą, 
bet mes su juo nesutinkame..

Tai tiek šiam kartui. Ar 
pritars kas, ar nepritars 
musą nuomonei apie sroves, 
gyvuojančias Lietuvią soci
alistą judėjime — bet kiek
vienas rimtas žmogus turi 
pripažint, kad tą srovią ko
vą lyginti prie asmeną kivir
čą yra neteisinga..’

“NAUJIENŲ” PLATINTOJAMS, AGENTAMS 
IR SKAITYTOJAMS. -

i - ---------- t-------
•draugai:— v

Karė ir kapitalistinių trustų spekuliacijos be galo pa
brangino visokias spaudos medžiagas ir spaustuvių reik- 
menas. Laikraščių leidimo lėšos, pasidarė dvigubai ar 
net trigubai didenės, kaip buvo dvejetas metų1 atgąl. 
Tatai privertė jau daugelį leidėjų pakelt savo laikraščio 
kainas. e ' . * •

Šios savaitės bėgiu “Chicago Herald”, “Tribune”, 
“Journal” ir kiti didieji kapitalistų laikraščiai pranešė, 
kad pradedant ateinančiu panedėliu atskiros jų kopijos 
bus pardavinėjamos po du centu, vietoje cento.

Galite suprast, koks sunkus yra padėjimas darbinin
kiškos spaudos, jeigu net kapitalistų laikraščių'leidėjai 

^ra priversti dvigubinti sav(T leidinių kainas. Juk kapi
talistų laikraščiai gauna milžinišką daugybę gerai apmo
kamų apgarsinimų; jie išsiplatina-šimtais tūkstančių 
ekzempliorių; imdami visokių medžiagų labai daug kar
tu, jie gauna jas pigiau; o kiti jų — kaip “Tribune”—turi 
net nuosavus popieros darymo fabrikus.

Darbininkų laikraščiams yra daug sunkiau gyvuoti. 
Ir jeigu jie laikosi, tai tik ačiū dideliam pasišventimui 
žmonių, kurie prie jų dirba ir kurie juos remia.

“Naujienų” kaina dabai4 yža tokia-pat, kaip turtin
gųjų trustų leidžiamųjų laikraščių. Aš tikiu fečiaus, kad 
Bendrovė, jeigu tik išgalės, leis jas ir toliaus tokią-pat 
kaina. Iš visų lietuvių laikraščių jos, pagal savo didumą, 
kaip buvo, taip ir yra pigiausis laikraštis. Bet užtai 
“Naujienų” leidėjai ir visi, kurie dirba prie jų, tikimės, 
kad nuo dabar musų draugai rems jasias dar uoliau.

Kreipdamasis į “Naujienų” pardavinėtojus, prašau, 
kad jie imtų tik tiek dienraščio ekzempliorių, kiek gali 
parduot, idant nereikėtų be reikalo eikvot popieros, kuri 
šiandie taip brangi.

Prašau visų “Naujienų” agentų sukrusti labiau ir 
‘jpasiste’ngt gauti skaitytojų. * Musų dienraščio cirkulia
cija paskutiniu laiku auga taip sparčiai, kaip niekuomet 
neaugo. Bet kiek yra lietuviif darbininkų, kurie dar ne
skaito “Naujienų”! Paraginkite juos ir pasirūpinkite, 
kad vienintelis darbininkiškas lietuvių dienraštis butų 
kiekvieno lietuvio stubbje. . ,

Prašau ir “Naujienų” skaitytųjų saugot, kada baigiasi 
jų prenumerata' ir tuojaus atndujinti ją. Užsimokėkite 
sykiu už kiek galima ilgesnį laiką, nes tuo budu sumažin
site darbo ir išlaidų mums ir sau.

Aš neprašau Jųsų nieko, kas butų neišpildoma. Ben
drovė nereikalauja iš Jųsų jokių materialių aukų. Tik 
truputį dar daugiau uolumo “Naujienų” rėmime.

Darbininkų visuomenė pastatė ir išaugino “Naujie
nas”. Ji ir išlaikys jas, nežiūrint visų karės meto ke^ 
blumų > , • A

Stokite, draugai j “Naujienų” Bendrovę ir stiprinki
te tą spėką, kuri .suteikė darbo žmonėms tokį puikų ko
vos‘'ginklą ir tokį pasekmingą apšvietos įrankį ! '

T v * M. Petrauskas
“Naujienų” cirkuliacijos užveizda.

Skaitytojų 
Baisai.
Ui išreikštas šiame skyriuj 

nuomones Redakcija 
neatsako.

“KOVOJAMA” PRIEŠ 

BLOGYBES.

Reikalingiausių gyvenime da
iktų spekuliantams yra labai 
malonu, kuomet šalies valdžia, 
vieton sutvarkymo pramonijos 
ir prekybos j ieško kokių tai bū
dų, “apgynimui gyventojų nuo 
juos smaugiančio brangumo.“

linkime pav. Amerikoje yra 
2.500.000 akrų visiškai liuosos 
žemės, kurios nieks neapdirjbi- 
'mėja, prie kurios nė viens far- 
merys neprieina. Bet tuo pa 
čiu laiku del beturčių žmonių 
visiškai nėra žemės. Tą žemę 
užperka. besočiai spekulian tai- 
kapjtalistai, po, 2 5 dolerius už 
akrą, o parduodu po 25—100 
dolerių už akrą! v

.• >•/ f , '

Esant tokiai tvarkai darbinin
kas, gaunantis pav. $18 savaitė-

nigų nusipirkimui kelių akrų 
žemės tik tuomet, kuomet jau 
baigiasi jo gyvenimo dienos.

Gi milionai darbininkų, bas- 
tantiesi kapitalistų dirbtuvėse,

lėlį žemės, kad ir labiausia to 
norėtų, Ties gaudami po $12—15 
savaitėje vos tegali pragyventi. 
Apie sutaupinimų sunku ir sva-

Miestų valdybos (gal del to, 
kad jose yra daugiau progresy- 
viiskesnių elementų), tuščias, 
neapdįrbamaš žemes žmonėms 
paveliiia apdirbinėti ir iš to da-

ryt sau pragyvenimą. Jau New 
Yorkas pavėlino apdirtbinėti 
apie 150 akrų pusta rojusios že
mės. Ten sodinan^os daržovės 
dabar suteiks maistų apie tūks
tančiui šeimynų. *

Chicąga taipgi dajina lig šiol 
pustavojusius daržus.

Ar nevrrtėtų < Washfrlgtono 
ponams, vieton ėmimo j savo 
rankios dirbimo amunicijos, 
paimt pus tavoj a ličius 2,500,000 
akrų žemės ir išdalyt juos no
rintiems bėgt iš biaurių miesto 
dirbtuvių suvargusiems, badau
jantiems darbininkams. Ar,ne- 
but geriau, kad vieton amunici
jos but dirbamas ūkiškas in
ventorius ir išdalinamas, kurie 
eitų apdirbinėt pustavojančių 
žemę/

Tuomet tie milionai badau
jančių šeimynų galėtų žmoniš
kai prasimaitinti, o tikusių dir-’ 
bti manufaktūroje ir kitos pra
mones šakose darbininkų gyve
nimo sąlygos tuoj pagerėtų.

Jeigu pažvelgsim ir j ta taktą, 
kad juodžemiškos Indianos val
stijos larmerys. be pasilsiu, pra 
kai tuoj a augindamas sulotus 
arba kukurūzus, o nuvežęs į 
Chicagos rinkų už savo produk 
<ą gauna lik apie 48 nuošim
čius, o kiti 52 nuošimčiai eina 
j k i senius visokių agentų, gelž- 
kelių kompanijų, valgomųjų 
produktų spekuliantų, tų, kurie 
niekuomet nemato saulės tekė
jimo, kurie per naktis lėbauja- 
tunka iš varguolių prakaito.

Jeigu upelis visų blogybių 
but užtvenkiamas toj vietoj. iš 
kur jis ištekt, tad blogybės 
žmonių nepaliestų, bet tven
kiant jį ne ten kur reikia da 
daugiau blėdies padaroma.

Santakišfcis.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”



nūs ir jau paliuosuotas dukras 
gliton. Ar lietuviai nori tenai 
stoti? z Jei nori, tai stokime dar
ban. Traukini savo brolį iš sa-

Balys Sruoga.
LAPAI.

Supasi supasPlapai nu 
budinti,

suarusi šnekasi vėjo pa 
judinti, —

Skleisdami gaudėsi, ai 
pstantį, liūdinti,

supasi supasi lapai nu 
budinti...

Slenka gegužio sapnai 
netikėtieji,

gal tik raudoj kai kuo 
met palytėtieji,

o išgodotieji, taip num 
ylėtieji...

Slenka gegužio sapnai 
netikėtieji...

Naujo gyvenimo gandą 
atnešdami,

Žemę, ir Dulkės, ir Bui 
tį atmesdami,

naujus takus per bedu 
gnę atrasdami,

naujo gyvenimo gandą 
atnešdami.

Rimk besiplečianti siel
vartą gudinti! T_

tau paslapčių amžinų 
nesujudinti...

Vėjo bučiuojami, vėjo
pagundinli,

supasi supasi lapai nu 
budinti...

’ (Iš Pirma 
sai Baras).

LIETUVOS RAUDA.

Pagal “Ant M a užu rijos sopkų.”

Verkia tėvai,
Verkia pati ir vaikai, 
Verkia visa Lietuva, 
Nes verda Europos kova.

• •

Dega miškai, ,
Dega kaimuose namai
Dega paminklai tėvų
Ir miestai ir kryžiai kapų.

• • «♦ *" •

Bėga seni,
Bėga maži ir jauni —-
Bėga kas gyvas, kas gali, 
Palikdami bakūžę ir šalį.

Mukdenas
5—VII-—16 m.

>| Darb^.
Perskaičius Scott Nearingo 

ląišką, manyje susikėlė daug 
mHičių. Jo tvirtas pasitikėji
mas ateinančia žmonijos broly
be ir man įkvėpė norą veikti dė
lei atsiekime to tikslo. Vienas 
■už visus, visi už vieną — tas bi
čių obalsis yra tikras žmogaus 
šauksmas, paeinantis iš tyros 
širdies. •

Karės ratas gan 'nuli kas va
landą sustabdytas. Tuomet 
prieš žmoniją, prieš vienu lę- 
žmogų atsidarys platus keliai į 
naują saulę - Žmonijos Broly
bę ir Laimę. Todėl lai rengias 
kiekvienas del naujų darbų, 
naujų, prakilnių siekių dabar. 
Gana jau miegoti!

Su karės pabaiga užtekės ir 
mums lietuviams nauja saulutė, 
susitvenks ir mums prakilnus*

oro
ĮTAISYTAS » 
recepto; suteikto

formuloa- 
Ižinintin- 

Cypto zokouinku,

o ritame pašau- 3 

šimtmečio—25c. I 
riaoae aptlekoee, j 
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' v. mjlf. muDion 4B VU, 
M—tt WaWWM Ifreit, kv Virt, jų

•palreiSkia cgąe stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo •pilvo ir tarnu, ger- 
Klla skaudėjimo, dusulio, galvos 

■pi skaudtfimo, nustosimo apetito, 
ialčio palvoje, ect., ect., Sutal- 
tomas ^dirbėju labai pagarsėjusio

P4IN-EXPELLERIO
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę
ui bonkutę visose aptiekoee, 
arba galite užsisakyti tiesiai JA

< V. AD. RICHTER « CO

darbai del žmonijos labo. Bet 
ar mes prisirengę prie jų, ar tu
rime pasiskyrę samtikslą ir ke
lią; ar lik miegame diena iš die
nos ir laukiame keptų karvelių, 
pagamintų kito triūsu? Musų 
tauta nedidelė; neturi sumanių, 
mokytų žmonių.* O katrie ir y- 
ra, tai užuot vienyti, šviesti 
žmones, jie varo juos, kaip sau
lė rytmečio rukus, tolyn ir to-v 
lyn ubo viens kito. Tuo tarpu 
gi maloni saliunus prikimštus 
lietuviais, kurie ten- žudo savo 
spėkas ir pajiegas. Matom, 
'kaip jie del savo tamsumo ir 
neapykantos kenčia didžiausi 

i skurdą, negaudami geresnio 
darbo, šviesesnį^ minties.

Žmonijai atsidaro nauji ke
liai —7 keliai, kurie veda į bro
lybę, į meilę tarp žmonių. Ar 
lietuviai yra prisirengę? Ar jie 
gali tikrai ir pilnai sakyti 
taip m (s žengsime karty, mes 
mokyti, mes suprantamo naujas 
mintis. Musų širdyse dega arti
mo meilė, mes pildai supranta
me baisenybes prispausto kūnų 
ir prislėgto proto. Ar gali lie
tuviai tai pasakyti? Abejotina.

Pažiūrėję į lietuvių laikraš
čius, tuos išreiškėjus viešpatau
jančių pakraipų ir minčių musų 
gyvenime, ką mes ten rasime? 
Vaidus, ir vaidus;- tamsius špi- 
k ličius; nesusipratimus tarp 
dviejų žmonių lietuviškai 
kalbančiu! Čion. tautietis kei- 

c

k:u socialistą, ten katalikas pku 
ka abudu. Ar-gi su tokia laik
raštija, su tokiomis nflnlimis, 
su tokiais neapykantos jaus
mais lietuviai dėsis į žmonijos 
darbą? Ne su mokslu, ne su 
sveikomis mintimis, kaip page
rinti gerbūvis visų; bet su tam
sumu, su sapalionėmis lietuviai 
pasišaus naujau kėliau? ?.r lie
tuviai nieko daugiau nežino tik 
peštis ir saliomis lankyti arba 
dolerį garbinti, ir, turi laukti ke
liat kiti jiems sutaisys gyveni
mą, o jie palis neturi akstinų, 
neturi jiegų prisidėti prie triu-

Todel šalin su neapykanta, 
nes su ja mes nežinosime kas 
tai yra artimo meile.' Ne* įžei
dimais, ne'pykčiu mes prakil
nias mintis piečiam: visiškai ne 

ramiai, tykiai skiepijame jas 
giliai žmonių širdyse. ^Nejaugi 
mes manome, kad tas mano ar
timas, jei pamatytų aiškesnę 
šviesą, liuosybę mio slegiančios 
tamsos, butų ant tiek nesusipra- 
tęs, kad su keiksmais atstumtų 
ją? Jeigu jis pamatytų, kad 
juo tikrai rūpinamasi, kad jį su 
meile ir pasišventimu norima 
išl mosuoti iš vargo ir tamsumo 
žabangų; nejaugi jisai atstumtų 
tą ranką? Pasiklausk,savęs tik
rai ir atsakyk, ar jis atstuiptų 
tą malonią paramos ranką? 
Niekados. Aš netikiu, kad žmo
gus butų taip žemai nupuolęs, 
kad džiaugtųsi tamsybe. Tik 
jeigu jis neperpranta šviesos, 
naujos minlįs jam neužčiuopia
mos; kuotnet aitriai ir su neapy
kanta iš, jo širdies norima pa
naikinti visa, ką jis laikė šven
tu, o ton vieton staigu įdėti nau
jas, menkai suprantamas sąvo
kas — tai aš manau, ne pats 
žmogus jr jo blogas noras kal
tas, jeigu jis negali išvysti švie-
są. . , '

Vienykimės! Jau laikas priė
jo. Jau trįs beveik metai, kaip 
verda aitri kova tarp partijinii^ 
lietuviu, bet laikas prinoko pa
naikinti ją. Laikas sukviesti 
sveikas spėkas, nors ir priešgy- 
nės krūvon, -nes tik sveikos 
priešgynos jungiasi, kad suda
ryti harmoniją-sandorą. Tik 
per bružinimasi sveikų priešgy
nių pajiegų skįla tie žaibai, ku
rie aiškiai nušviečia kelią į pa
žangą. Todėl šalin su sapalio
nėmis ir puvėsiais!

V(isi už vieną — vienas už vi
sus. Žmonija kviečia savo su-

švelniai

eigą čion atlikti, o ne slankinė-

mais pavirs vėl. Eikim prie tų 
jaunikaičių ir mergaičių, kurie 
' • / f

laukia galo kiekvieno vaidinį 
mo už salės durų, idant grei- 

kim jiems, kad ne šokinėjimais 
žmonija žingsniavo pirmyn. 
Reikalaukinriš laikraščių, iš sa

tkros rodos, kuri veistų mus į

Dirbluvėsc, namuose, net sa

Nes karė daug turto prarijo. 
Ar norit, kad ne lik jus, bet ir

tamsiose dirbtuvėse, nelurėda-

nautų naujiems išnaudotojams? 
Ar norit pagerinti savo būvį, 

sos šaltiniai nes jus neturtin
gi ir negalit jiems duoti pro-

Nejaugi ir jus, ir jūsų vaikaittu 
r i amžinai glūdėti žemair ir ųe 

yra nedaleistina^ vartoti savo 

ar jus Lietuviai atskalūnai nuo

Ne — visi turi lygią liesą gy
venti ir naudotis motinos gam 
tos dovanomis. Supraskim ta
tai. Mes esame lietuviais, mies 
negalime su nauda žmonijai pa
virsti į kitataučius, mums yra 
darbai, kurių kitos tautos negali 
padirbti. Tad sukruskim ir nai- 
kinkim iš savo širdies neapy
kantos, kerštavimo jausmus. 
Visi garsus didvyriai išvažiavo

Bet ne tokiais, ku

darbų, kiltų-minčių, kurie kvie- 

nendrės, vėjo pučiamos, bet ga
lingai galėtų vesti prie musų 
sieky) -— prie žmonijos siekio

lietuviai turi atlikti ant šio skri
tulio. Šarūnas.

Jaunimo Dirvonai
Vienybė.

kalbama apie vienybę. Buvo 
manoma, jogei bendra visų ne
laimė turės suvienyti daiktai! 
įvairių pakraipų žmones. Ta 

daujama šelpime del karės nu- 

žinoma kiekvienam. Užsispy
rimas paėmė viršų. Vienybes 
obalsis išnyko, kaip durnai, bla
škomi vėjo.

no darbo tokiame svarbiame 
reikale, tai apie kitokias “vieny
bes” negali būti ir kalbos.

Visų blogumų šaknįs ^ieško
ma nelemtame visuomenės pa-

tijinis žmogus visuomet žiuri į 
dalykų stovį per tam tikros 
spalvos akinius. Pas jį yra iš
dirbtos dogmos, kurių jis aklai 
ir prisilaiko. Taip dalykams 
stovint, skirtingos partijos ro- 
d|os*i pirštais lir trubija: tik 
“mes” geri, tik ^mes” neklai
dingi, — o kiti visi “niekai”...

ASuvis teisingai. Vienybės ne
gali būti todėl, kad visuomenė 
yni "pasiskirsčiusi į 
kad tos partijos gina 
grupių reikalus. Gi 
lai yra nevienodi.

partijas, 
atskilų 

tie rėtka- 

laikyt;. 6 kur norima pavergti 
kito žmogaus inintis, jausmus 
— ten nežiuriama teisybes. Tik
slas išteisina įrąnkiits. Skaldyk 
ir valdyk — štai ,ių obalsis.

Prie tos rųšies žmonių pri
klauso visi tie, kuriuos papras- 

rie nori prąšąlinti skriaudas iš 

rupi, kad

sitenkinti tuo obalsiu — tegul 
apsemia visą pasaulį tvanas, 
manęs tas neapeina; bile man 
tik gerai.
naudojamųjų vargai pasibaigtų 
kartą ant visados. Jie nebetiki 
į visokias “dieviškas” privilegi
jas didžiūnų “pasaulio šio.” 
Jie gerai supranta, jogei visos 

nas.

karta nuolatos *kalba apie tai, 
jog del dusios iš^imynu) reika
linga išsižadėti šio • pasaulio 
“ma'rnasčių”, bęt tuo pučiu lai
ku pati gyvena, kaip inkstas 
tai! kitose.

Akyvaizdoj viso to, 

mųjų, ne pakeliui su naudoto
jais. i 

ją visuomenę ne tam, kati ji 
darytų kopiprometuojančias

tam, kad ji dar narsiau su jais 
kovotų. A ,

Garsus vokiečių poetas Heine 

mano kapo, nes aš buvau nar
sus ir drąsus kovotojas. \ A

ko-

Išvažiavimai.
Vasara ncbe'Aiž kalnų. Pra

■ , t ». -■ v .

eis viena-kita savaitė ir jauni-
*

mus.
Apie tokių išvažiavimų svar

bą nepriseina kalbėti.- Tik y tin 

kalno pasirūpintų išdirbti tin
kamus pienus.

Tiesa, jau pasigirdo vienas 
balsas. Bet juk viena kregžde

Manome, jogei netolimoj at- 

urano rengti tuos išvažiavimus, 
kad jie atneštų kuodaugiausia

Prieš vėją 
nepapūsi.

kurie bendradarbiai, bcpolcmi 

tįs sutirpo.. Esą kol buvo gvil
denama® meilė, jie rašinėjo, — 
o paskui {lingo, Idii akmuo van
denyj. Jie net neatsiliepia į o - 
piaųsius gyvenimo klausimus.

Svarbiausiu jaunuoliams kla
usimu šiuo momentu yra pri
verstinas kareiviavimas. Bet 
tuo klausimu mažai kas tekal- 

nuomonės, kad prieš Veją nepa
pūsi.

Tėčiau, faktai parodo visai ką 
kitą. Rusijos žmonės taip-pat 
manė, kad prieš vėją (caro val
džią) ncgaliina pusti. Bet kar
tą įsidrąsinę pūstelėjo- ir nu
lėkė nuo cafo galvos karūną.

Kaip matote, galima kartais 
ir prieš yėją pusti, tik reikia ži- 
noti kaip. K. A.

Ko Tylit, Jaunuoliai!
Šiandie mes priėjome prie to

kios gyvenimo betvarkės, kad 
net nuožmiausioj praeities ga
dynėj taip da nebuvo. Kada 
pažiūri giliaus į dabartinį pa
saulio surėdymą, tąi šiurpuliai 
pereina per kūną, matant tą bai
sų išnaudojimą,] skriąudimą ir 
žudymą. Dauginus nieko nega
lima matyti; kaip tik supuvimą

Vieniems tos tvarkos ir trikštantį kraują

ių žmonių
j

nuomenes. Ir štai, kada toks 
siaubimas siaučia, naikindamas 

turi tokią pajiegą-spėką, kad 
užtektų tik mostelėti, ir tuoj aus 
nusiris visi niekadėjai-siurbėlės 

kiai spėkai esąnt mes žinome iš 

revoliucijos. Rusijos proletari- 

niūkūs — vadinamus * juoda
šimčiais. Bet tą-spėką gal jau
nuomenė supranta, o tik taip 
sau byliai laiko tai savo širdyje. 
Tai negerai, gerbiamieji! Mes 

gera esti gyvenime. . Taipgi tu 
rime į smulkmenas mažiau ati- 

pavojus musų egzistavimui.

nuomonė ir karė.”
Jau-
nors

uzttikos turime laikyties jai 
jus. Ir nežiūrint tiek dau 
liestų klausimų, ir da redakcijos 

gaį..išreikštų savo mintis tame 
klausime, vienok musu geri).

visai tas neap^itų. 'Tyli ne tik 
tie, kurie mažai dalyvauja vi
suomenės judėjime, bet tyli ir 
tie, kurie del menkiausio daly
kėlio polemikas varo per laik
raščio skiltis. Kfir dingo dd. 
Čeponis ir Narkis, nejaugi jie 
sutirpo, bepolemizuodami mei
lės klausimus? Kur ddi. Ka
minskai, Pašulniečiai ir kili, ne-

ties,del moksleivių ir “Bangos”, 
negu apkalbėti svarbesnius da
lykus. Juk juokinga butų dau- 
giaus ginties nuo musės, negu 
nuo širšino. Kuomet šiandie 
beveik visas pasaulis dega ir pa
skendęs kraujuose, tai mes pir- 

x. —

budelius, ačiū kuriems '

ka liepsną pasiekė ir Suvienytas 

leistas įstatymas, sulig kurio 
ipis po prievarta į kariuomenę 
tinkamus vyrus, tai mums da
bar ir turi rūpėti tie , dalykai. 
Mes turime išreikš^ savo nuo- 
^inonę, ar eisim kariauti del la
bo musų engėjų, ar atsisakysim 
mio to/ B'ėt kaip atsiakysi, kad 
po prievarta ims kariuomenėn, 

lis to klausimo.
Aš nuo savęs jau daug nesa

kysiu, nes ąš jau daug anks
čiau savo nuomenę išreiškiau, 
dik dabar paduosiu kito draugo 
išsireiškimą. Aš klausiau jo 
per laišką, ką jis mano apie ė- 
jimo kariuomenėn. Į tai tas 

“Kariuomenėn aš vis tiek neisiu 
ir stengsiuos kaip nors išsisukti 
iš tų nedorybės nagų if tarnauti 
neisiu jokiu budji, nes eidamas

A merk os
pasi- 

ra veidmainiai ir tikrai stovi 
už ta idėja, kuria lig šiol skel- 
be darbo žmonėms. I
. v.: , - -.v

sušipratusius durbininkus, nes 
ta karė yra liktai del Wall Stree- 
to bankierių reikalų, ir už tai 
socialistų*užduotis yra neiti ka
riauti. O jeigu ims per prie
vartą, tai geriaus įnirti ant vie
tos, o ne mirti karės lauke už 
kapitalistų pelnus.”

Tai yHi teisingas' išsireiški
mas, tik klausimas, — ar daug 
rasis tokių tvirtos valios jau
nuolių? Ar jie tik nenusigąs 
despotų, kumščio *ir nepasiduos
jų valiai. Taigi, Jaunime, mes krutančio gyvenimo, kad jį da 
tą turim Įabai gerai suprasti ir labiau pai airinus, padarius 
r i - •’ t

Drauge, jeigu jiis pamėginsite sy 
kj, jus visuomet jų norėsite.

“Tai delko jus visi permainėte ant 
Helmar.” (Gausus^aplodismentai).

“Šią naktj visi jus rūkykite Hel
mar—dėlto, .kad Helmar yra padary
ti iš tyro turkiško tabako, sudėto į 
daiktą teisingai., ir tyras turkiškas 
tabakas yra švelnia ue is ir geriausis 
tabakas visame sviete del cigaretų.

Quality Superb
*,wi" ........................................... ... ............ ........................ ........................i i

atėjus laikui, nesiduoti savo 
priešams, o stoti prieš juos drą
siai jr sakyti: jeigu mes žūsim, 
tai žūsim už savo reikalus, už 
reikalus visos žmonijos!

M. Punis.

Pavasaris

Pavasaris jau Oras 
nors da ir šaltas, vienok saulu
tė diena po dienos siunčia vis 
šiltesnius ir šiltesnius savo a ’
spindulius ant žemės slengda- 

ųimą, kurį šaltoji žiemutė buvo 
užslopinus. Močiutė - gamta 

pievas žaliuojančiomis žolelė
mis ir žydinčiomis gėlelėmis. 
Medeliai pildydami gamtos iš

ir rau-

pa vasari o. Miškuose

Mos l(’oai \’isi 
smiles,, susiėję 
SI I ( t I I< Il]( >s11)l I <

mus.

moms šiltoms 
lems. Žodžiu 

venimas įstoja j nauja

<a-gi mes

riui, mes prisidėsime prie šito

<laug linksmesniu, malonesniu, 

reikalauja daug dįirbo, energi
jos ir pasišventimo kad juos pri
derančiai išdirbus, gera sėkla

mes ir visa SIUV
gėrėtis savo darbo

vaisiais.

ru?.
ganėtinai šiltpm o- 
joji jaunuomenė

paskendusių miestų 

jo uiuzimcs (nrmuveSjjsu 
tais durnus verčiančiais I; :t m i-

|U! ; gro
om.

\ < M S S|l k 11 i J 
.ej m m 11 les g;i i)i 
llo |1 .
ziiircd.ima j

jug'šknmą šil 
us. o m.ihums.

kad .iI."m\ imis musu širdis ir 
lim pildavus mums naujos, tvir 

von už gei esm bux i i r < m rgin 
u;ii kovoti už tai. kad nu-s alt i

fa žmonijai laisvę ir*visomisto 
mis gerybėmis, kuriomis pašau
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- lis šia nd e yra apdovanotas. .
Nėra mažiausios abejones, 

kad jaunuomene visų tų augš- 
čiau minėtų smagumėlių laukia 
su nekantrumu ir, reikia pasa
kyti, jog jjnai neapsivils; moč

iu tė-ga m ta netolimoj ateityj už
ganėdins tuos jos troškinius.

Aš norėčiau paldausti jaunuo
menės ar ji ganėtinai yra prisi
rengus apvaikščioti tas busimas 
gegužines ir kokioj formoj jinai 
jas mano apvaikščioti?

Daugumas jaunuolių pasakys, 
jog čionai nereikalingas jok is 
prisirengiinas pasiėmei ko
kių geltonplaukę draugę, ’.įva
žiavai kur į koki miškų ir links
minkis kartu su visais savo 

-draugais, .naudokis gamtos do
vanomis, kvėpuok sau tyrų orų 
kiek sveikas.

Draugės ir draugai, aš visai 
kitaip »uriu į tas gegužines. 
Mano supratimu, jeigu jos butų 
rengiamos vien tik tyro oro 
pakvėpavimui h’ pasigėrėjimui 
mudriais ir žaliuojančiomis pie
vomis, tai visai butų bereikalin
gus triūsas, nes juk tyro oro pa
kvėpuoti galima bile kur už 
miesto išvažiavai sau vakare 
parėjęs iš darbo į kokį miškų 
atsigulei sau |>o lapuotu medžiu 
ir trauk tyrų orų į plaučius.

Su šitokiu mano išvedimu, ži
noma, beveik nė vienas nesu
tiks ir pasakys kaip tai aš va
žiuosiu vienas į miškų pakvė
puoti tyro oro vakare iš darbo 
parėjęs, kuomet aš nuvargęs. 
Man kur kas geriau ir sma
giau važiuoti į gegužinę-pikni- 
kų šventadienyj, kuomet aš es
am pailsėjęs ir tenai ne vienas, 
bet būryj, su visais kartu link
si 11 in ties.

Su tuo mes visi ’sutinkame ir 
žinome, kad būryj yra daug 
smagiau laikas praleisti ne kaip 
šienam; vienok man visai ne- 
svarbu, kame ir kaip tas laikas 
via praleidžiamas, bet svarbu 
kokiam tikslui tas laikas yra 
praleidžiamas ir ar kartais atsi
minus ateityj nereikės mums jo 
ga i Ieties.

Todėl, draugės ir draugai, 
stengkimės šito sezono laikų 
praleisti taip, kad jis atneštų 
mums šiokių tokių naudų. Reti
nkime gegužines be svaiginan
čių gėrimų, lai kiekvienas daly
vaujantis jose pažiūri blavai į 
gamtos grožylu's, lai pagalvoja 
blaiviu protu kaip ir šitos gro
žybės susitvėrė. Vienok did- 
džiausia užduotis, kurių tose ge
gužinėse turim išrišti—-tai susi
pažinimas su kitų apielinkių 
pažangiąja jaunuomene, užmez
gimas draugiškų ryšių su ja. 
Mums taipjau svarbu aptarti su
manymų. kaip su tų musų bu
simų draugų veikimu arčiau 
susipažinus ir * išdirbus tinka
mus pienus, kaip ateityj mums 
butų pasekming’au visiems kar
tu veikti savo ir visuomenės 
naudai.

Todėl, per tas gegužines, sten
gkimės kiek galėdami daugiau 
naujų draugų surasti daugiau 
jų savo pusėn patraukti ir tuo 
sustiprinti musų progresyves 
jaunuomenės judėjimų.

Užbaigdamas turiu pasakyti, 
jog Chieagos pažangioji jau
nuomenė • pasistengs savo u žy
duolį tinkamai išpildyti ir aš 
linkiu jai geriausio pasisekimo 
visuose jos darbuose ir užma
nymuose. Dvylis.

*■ 
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Kapai.
Prisimena* man Lietuvos ka

pinės. Daugjųteh. Kiekviena
me miestelyj. Vieta visuomet 
graži — ant apaugusio medžiais 
kalnelio.

Vasaros metu kailinės skęsta 
žalumyne. Medžiai apsidengia 
lapais, gėlės puošia kapus.

Paukšteliai čiulba, • tarytum, 
ramina žemėj gulinčius numirė
lius.

Nueini ant kapinių. Daugy
bė kryžių, paminklų — akme
ninių, medinių, marmurinių.

Ą (sis toj i ties kapu. Galvon 
skverbiasi klausimas: **

dei jo 
' sėj tįsio
; n ūmo.

12c A

pagar-

Spioe 
Goki siL. 

.ver Raisin, 
Fruit &Choco-'

Prieini prie mažesnio kapelio. 
Čia guli mažas kūdikis. Jis ne-

mo.

du. z
Dabartiniai Lietuvos kapai 

daug kuo skiriasi nuo senovės

kas mintis.
len nebezaliuoja medžiai, ne-* 

be ra mina numirėlių paukšteliai

be seneliai, nebe kūdikiai, — 
b'( t jauni tvirti vvrai — žmo-
nijos žiedai.

J uk j i

Į karę išleisdama, ji žiurė
jo, kol jos akįs matė, į savo sū
nų.

žemėj.

sūnūs.

sis, vis apgaudinės save neišsi
pildo m om is svajonėmis.

A. Garbukas.

Vasarai besiartinant

tuomet

gai pasakojo apie nesupranta
mus ir negirdėtus dalykus — 
mes klausėme, bei'kų nors nau
jo turėdami, mes pasakojome.

metu.

pus dar žalesnius ir jus, draugai, 
vėl linksmai praleisite nors

leidžiame
Likite draugai, tvbękite naujas 
gyvenimui stygas. O mes eina
me tenai, kur ūžia ir gaudžia 
darbo debesįs; kur žodžiai, 
“Dirbk, skubink”, niekuomet 
nepaliauja skambėję darbinin-
ko ausyse.

lės nenutils skambėjusios; mu
sų siela nenustos troškūs ko 
nors augštesnio ir prakilnesnio;

rašysime

siveržęs iš sujudintos krutinės 
ir iš po drebančios rankos, bus

atspindžių. Jus, draugai, skai-■ • • fe/ « • ■ w v •
vandenyno bangos blaško mu-

veninio nuo jurų bedugnės, 
matosi kur horizonte atplau
kiantis mažas laivelis. Bet j ei

kite, kad jūsų draugai, su k u-

Klee’s
Milwaukee
Avenue
Store z

prie CM- 
po jos Bi
ri uo laiko

TWO f Triangle of Milwaukee Ave., Ashland Ate. and Division St- 
STORES [intersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

Apredalu kokybe, Kaina, Patarnavimas
Trjš Svarbus Išvengimai Daugiausiai Pageidaujamų Siutų, ir 
šiais Laikais Didėjant Išlaidoms Papildoma su Užganėdinimu į- 
vairių Siutų, Kokį Suteikia Dvi Didelės Kiče Sankrovos Stebėti

nose, Plačiai žinomose, Aprėdalų Sankrovose

Uošaliai Nuo Vidurmiesčio
i 'i ' ■ ..

e Siutai su DVIEM porom kelnių, $1^5. Pigjos nuošaliai nuo vi
durmiesčio randos ir pridedant proporcionalę kokybę, mes duosi
me jums geriausių $15 siutų vertę Amerikoj. Populiarės su diržais 
ir prisiūtais iš viršaus kišeniais stailės vaikinams ir konservatyvi 
modeliai vyrams, gerai pasiūti iš puikių kašmierų arba' -am 
VISŲ VILNONIŲ suktų gijų mėlynos serge. Siutai /■
su DVIEM porom Kelnių, parsiduoda tik pas Klee už Į ’J

Su Diržais*Siutai ant abiejų ir vienos pusė^ susegami, Kon^ 
servatyvi siutai, su įleistais arba iš viršaus prisiutais"*kišeniais, milžiniška eilė puikių -

rankom siutų siutų ,kurie talpina labai populiarįps vilnonius ŽALIUS
Banelius, ^mėlynos9 serges, puikius šilkinius maišytus ir tt., viena iš . M B
musų, geriausių eilių, kur gali pasirinkt extra gerus siutus vįdut. kaina w B

Musų pagarsėjusi $25 eilė Rankomis Siutų Siutų, visuomet 
pripildyta naujausiais modeliais,%udimu ir spalvų perstatyta gerinusiais Chieagos 
siuvėjais. Dabar parodoma naujausios mdos su diržais, iš viršaus prisiūtais kiše- 
niais,-minkštais kraštais ir koirservatyvės stailės, žalių, mėlynų, pilkų MM

v -ir-žalių ię Oxford pilkų maišytų, rudos ir žalios tfryžės ir kitos nau- B B

jos puikios spal. Mažos musų rendos, bet užtai augštos vertės siutai po g jį A 9

Bankos priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, Clear 
revizoriai nuodugniai ištiria savo-, 
bankų stovj ir būdą jų vedimo. VI-* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, beiQb» * 
dai, mortgage] ir kilos apsaugos 
žiuriamamos ir patikrinamos; pinin
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. 'Tiktai tikra apsau
gos verte gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra ncdaleiažiamos. Jeigu bankas, 
nustoja savo Clearing House teisti, 
tai yra ženklas jo abejotino stovfak

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

'Die Chicago Clearing House prla-' 
žiūros užmanymas tapo įvestas piras' 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesukai*- 
kruti jo. Beikalui esant, Chari na 
House bankos viena kitai pagelbsti.

'The American State Bank priklaw- 
so prie Chieagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias piktas 
atskaitas j metus. ,

Ji taipgi yra* po valstijos prieit*^ 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama fa* f 
kas metą išduoda penkias pilnas at- 
skaitąs Ęankiniai Valdybai Blinofar 
Valstijos.
. Pinigai sudėti šitoje bankoje jrrtž 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus AukMt' 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgafla* 
Bondus po $100.00 ir $500.00

Sis bankas yra atsakan&ausi* B#* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenktt- 
kai.

Kapitalas4ir perviršis: $600,0OtJBK

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., L&oMdfa 
ir 18-tos gatvių.

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

TURĖKITE I

Kiekvienas <

ros šviečiančios saulutės spindu-

myn ir nustojo vij- 
rmvn •zoncfli

supraskite, kad tiems drau
gams, kurje apleido mokyklų 
vasaros dienelės buvo žiaurios,

sarj nelinksmino jų, .nes jaute

skaudus gyvenimas. Bet juk 
mes esame tvirti ir musų sva
jonės žengti toliau, bristi giliau

;u ne, žinoki- 
draugai, kad

mielasirdystes žiaurus. -Jeigu 
nesulauksiįe musų
supraskite, kad šis supuvęs su
rėdymas naikina prakilnias, mą
stančias ir tobulas moksleivių

čiai sulėks visi 
lankose dobilai

Geriausiai Pasiūti Siutai
Musų didelė vertėlgystė^yra augštos 
rųšics siutai, pagaminti geriausiais 
siuvėjais iš geriausių importuotų ir 
šios šalies audimų. Nuošaliai nuo vi- 
durmiesčio pas Kiče jus gali gauti 
stebėtinus siutus, vertės po

$25, $30, $35, $40
11 II *11 luini.............. II.Į.IR..- ......- —■■■A.II.I.II..II..II ■■■....... ... ...............................................................
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kritiniai žodžiai iš nusiminusios

O įneš nematom tos vaidyklos

Čia sėmėm mokslų, apšvietimų, 
Per ilgas dienas ir naktis;
Čia mes j ieškojom supratimo,

O mus likimas visaip rangos,

Nors mes nenorim atsiskirti, 
Su mokslo laimės sukūriais; 
Bet jau negalim atsispirti,

izciJL o y iv i — ouviivv

Prieš jus mes galvas žepiai 
lenkiam;

O kio Iliv/IYUICI pili 41C.ULI
c į C 1 o 4

Dabar mes į pasaulį traukiam.
Taip, sykiu su vasaros dieno
mis, mes einame į pasaulį; ei
name ų visuomenės tarpų; ne- 
drųsiaį žengiame į darbo žmo- 

! nių skibas ir tiesdami savo de - 
{ šinę sveikiname jaunimo |ie-

šermukšnio viršūnėje, ir tuomet 
jau tikra Vasara užviešpataus. 
Mes paskutinį sykį dar šelpsian
čiomis, bei nubudimo pilno
mis akimis, pažvelgsime į augš- 
tus mokyklos mums... Dar sy 
kį musų mintįs pervers visus

dienas praleistas mokykloje

štinės mokyklos kambarius-; 
pažvelgs į ' žaliucijdhčiftis me
džius; pažiūrės į debesis augš- 
tai, augštai skrendančius, į ne
žinomas berybės; nusilenks 
prieš saulę, > skaisčiai šviečian
čių mėlyriųjame danguje ir pas-

ir neatkreipia atidžios į mus, 
nes, mat, jie dtžiaugiųsį sulaukę 
meilužes vasarėlės; ,cjie linksmi
nasi, žaidžia susirinkę į grupe
les — jie sužavėti gamtos grožy
bėmis. Jaunimas nematė kaip 
ir kuomęt mes apleidome įų bū
relį; jie nepaliųvę linksminasi 
del musr^mažo - skaičiaus, žo-® 
džiu sakant, mes išnykome iš 
akių visai, nematant, taip ir da
bar, kuomet sugrįžome. Jau
nimas nežino iš kur mes atėjo
me ir sįi kokiais tikslais sveiki- 
nąmo juos. ,

BetBet moksleiviai, ktfrie ap
leidžiame mokyklų ir stojame jų 
tarpan, pažįstame jaunimų la
bai gerai., Mums atrodo viekas 
kitaip, kaip palikome. Jauni

mo gyvenimas atrodo labai kei
stas; visuomenė stovi prieš mu
sų akis, kaipo nuo amžių pa
juodavus giria, kuri išbuvo ne
judinta nėr ilgus melus. Musu

link-

praleisdavome tuščiomis kalbo
mis, bet dabar musų mintįs per
simainė. Jos nebegali užsiba

nors augštesnio, tobulesnio ir 
svarbesnio. ‘Pamatėme gamtos

nesvajojome. Musų siela nebū

permato skriaudas, kurias, mes, 
darbininkai turime kentėti,

jų, kaip kareivis priešų.
Mes dirbsime? sykiu su tavim, 

jaunime, žadinsime jaunuo
lius (les) prie susipratimo. Kiy-

dysime skriaudėjus ir sukelsi- 
me prieš juos tų amžinų*, nejudi
namų, ir neišsemiamų galybių 

visuomenę.
'^Ateina jau skaisčios, o del 
musų liūdnos, vasaros dienelės.;.

‘ . A. B.
Valparaiso, Ind. 
« * * 1

Paremkite mus.

* Draugės ir draugai, malonė-, 
•Jute atkreipti jūsų atidžių. Lie
tuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lygos Mandalinų Orchestra ren
gia koncertų, kuris“ atsibus su
katos vakare, gegužes 12 d., Mil
dos svetainėj, Halsted ir 32 gat
vių. Pelnas įpra skyriamas la -

yisųpirmiausia reikia paša* 
kyti, jog LSJL. yra da jaunutė, 
viėnpk jau padarė didelį'žing
snį pirmyn; sulosesvarbių rolę 
visuomenės dirvoj. ‘

Klee’s . ' 
North 
Side 
Store

Pik

jus visi žinotė, jog nė vienas iš
karto milžinu nešiojas. Dabar
tinis puikusis ir pilnas gerybių

lios dienos arba 'vienu metu, 
bet per tuksiančius, milionus

Jeigu mes norime * ką nors 
naudingo nuveikti, kų prakil- 
natfk atsiekti— mes turime visi 
išvien - darbuotis, bet nesislap-

sc, arba laukti, kad Dievas at
eis kepalų'duonos nešinas.

Visi — seni, jauni, didi maži,

su aktyviu darbu, njalonėkite

lankykite į šilų musų koncertų

ti kartu su nimnis aktyviškai — 
stokite į musų eiles nieko ne-

mums tų prakilnų

jaunuomene, kviečiame mes jus

jį koncertų ir tuo'parentti musų

darbas atneš milžiniškų vaisių.
A. Dvylis.

PRANEŠIMAI.
LSJL. 1 kį. mėnesinis susiri

nkimas įvyks nedelioj, gegužės 
13 d., 1 vai. po piet, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted gaf., ka
mpas 30tos gat. z z •

Visi LSJL. nariai yra kviečia
mi atsilankyti, nes tuęime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

J. Kaulinas, rast.

LSJL. 1 kp. lavinimosi pas
kaitos įvyks nedėlioj, gegužės 
13 d;, 10 vai. ryto, Mark White 
Square svet. . Bus skaitoma į 

“Prietarų išsivysty- 
kit. Kviečiami ir nely-mas r

' giečiai Komitetas

Jus galite juos turėti.
gali juos turėti. $5 

Moters ar merginos ,ar vedę, ar 
pavienius ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardu 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas. e

Mes taipgi suteikiame paskolų į 
ant pianų, sankrovos įrengimų, L 
arklių, vežimų, apdraudos pall- L 
šių ij’ bile kitų užtikrinimų. Mes <į 
nepaisome ką jus turite arba kų j 
jus uždedate, mes no.Sm darodyt § 
jums kad musų mokestis mažiau- 1 
šia mieste. Tas yra d eik o jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,k«d mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL loan: 
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augita* 
Telephone Drover 2116.

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

ElektriAka Diag-noza ir Gydamas
Speciališka medicina nuo 

uinuodijimo kraujo
Vandenuota Medeya Slaptom

2?21 S. KEDZIE AVĖ. 
Netoli 22-ros fftv^ 

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas į

« ..... . » v« > l-r

AngliškaFLietuviškas

lingiansius, kasdie var
tojamus,

šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu

"tiarų.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci

ni joje, 1840 S. Halsted St, 
I Chicago, Ill.
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Darbininkų ir nedar
bininkų atstovai.

Paskutinieji rinkimai į mies
to alderman^is buvo varomi po 
obalsiu kovos ppieš ' Chicagos

- .

Chicagos Žinios

Vyrų $28 ir $30 Siutai po $22.50

nu

Akušerka

alderma

AKINIŲ

CICERO, ILL

COMMON CI.AY

Garsinkis ‘Naujienose

1878
2054
1045
1510
2880

1644 
-1836 
2612
1217 
1832 
1818

Geras 
sta lavas 
sviestas

Visi anglų kalba einantįs Chi 
cagos laikraščiai pakelia kainas 
Pradedant ateinančio panedėlio 
t.y. 14 d. gegužes, pavieni kopi
ja parsidavines po 2 centu.

11 ■ i g 11 
hit’ll 
I < ‘j 11 
Jeigu 
.1 c i pu 
J c i pi f

Areštuotas dar vienas 
vokietis.

Muzikantai skubina imties 
pilietiškas popieras.

Avis ims ganyti 
vilkas.

Cicero Lietuvių 
kąpperacijos nariams

nepritariau- 
norinčiom 

gyventojus,

ARBATA
Priimutta- 

ela, g varan- - - 
tuoU, vertėt JĮ Į 
20c parsidu- Ml 
oda čia po.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10 c "9 
vertės, parai į 
duoda už ..

qARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ii 
po 30c, ...... ...................

šventoji pasodinta 
Šaltojon.

Miss Frances Doornbos 
dėldienu

Subatos rytą 8:30 iki 11 
vai. — Geriausias kruo
pštas cukrus už svarą 
tiktai,.........i,;.... ..... .........

5 svarai daugiausia.

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos ge- _ „ 
resnis, negu/f J r, 
kur .jus ga-ttJll, 
šiite gauti .. R ** *

Tiesiai Halsted-gatve 
įėjimas į musų Dra

bužių Skyrius.

Vienok žinoma, kad Spring- 
fielde kompanijos jau turi pa
pirkusius reikalingus joms

NA U JI fi N O S, Chicago, m

Vakar atvažiavo Chicagon E. 
T. Anderson, Anglijos maisto 
koinisionicrius.

■ 1 » .

Miesto taryba ^pęreme Raudo
nojo Kryžiaus kampaniją.

I) 11 o 1% i I < 
lyrinio 
;ik i 11 i ,-i i

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

i W. Madison St, 
W. Madison St.

Vyčių koncertas.
Mark While Square

W. Chicago Av 
Blue Island Av
W. North Av. 
So. alsHted St 
So. Halsted St
W. 12th St.

. Nuo panedėlio, gegužes 14 d. 
miltais pabrangs. Taigi pasi 
skubinkite nusipirkti, kad pas 
kui nerugotute.

SVIESTAS ATPIGO
■bfVRIIW I b law

COFFEE

PĮhiiiiiiįįM'

MUZIKALIAI VOKALIS 
VAKĄRAS

Areštuotas tūlas liaus Halio, 
vokietis, kaltinamas šnipinėji
mu Vokietijai. Valdžia laiko 
paslaptyj žinias, kurias jie tuę 
apie Halle prasikaltimus.

mokyklų mokytoja ir 
usi veikėja bažnyčios 

areštuota.

Rengia L. S. J. L. Mando
linų Orkestrą, Subatoje, 
Gegužės-May 12, Mildos 
Svetainėje, 32 ir Halsted 
Sts. Pradžia 7:30 v. vak. 
Inžanga 25c ypatai."

Programas bus labai, j- 
vairus ir puikus. Po pro- 
gramo smagus šokiai ir ba 
liūs. Kviečia visus

Rengėjai.

Žiūrėkit vyrai, Imas metinis didelis drabužių išpar. prasidės Subatoį 
Mes norime turėti Didžiausių Dienų šiuose Metuose sekančių Subatų ir mes padarėme kiekvienų prisirengi* 
mų prie to. Mes manome, kad ,inkis paprastas atsitikimas nesumuš musų pačių didelių išpardavimo rekordų 
ir tokiu budu mes parengėm^ šį išpardavimų tokių nepaprastų verčių, kad kiekvienam vyrui Chicagoje ap
simokės čia Subatoje ateiti. - *

koliai jis įgys pilnas įstatymiš
kas teises, koliai kontraktas, su
teikiąs kompanijoms Chicagos 
gatvekarius dar 3() metu, taps

Dr. A.R. Blumenthal 
MUhk- * q dtflMI

MILDA II ’ATRAS
WUKVH-WH m rAVKlKHLAI

VodeviHątis I’rjniurnu:
Ketv«xb

Paprastomis dirnounft floiw
» 10c„ Balkono fcc.

Subatos vakarais irnctlfiJIomlM j?lr
JUMS

ir (4 AT Vii

riaušių vyriškų drabužių siuvėjų 
Amerikoj, kiekviena pageidauja
ma stailė ir spalva, $30 vertės

$22.50

Vyrų $18.00 Siutai po $14.50"
Augštos rųšies puikiausi vilnoniai, 
kašmieriniai, ševetipiai, /flaneliniai 
ir mėlynos serges, verti $18,^o

S14..5O-

popičrų, kadangi jie skaitosi pa
valdiniais šalies, esančios karė
je su Suv. Valstijomis. Dėlei to 
vokiečiai veikiausia bus prįver-

Karšti debatai 
miesto taryboj^

Organizacijos, 
čios kompanijom 
apiplėšti Chicagos 
rengiasi išsiuntinėti visiem mie 
,slo gyventojam rekordus kalbų 
kurias 
nai dūlei atidavimo gatvekarių

mus, Fisherio sumanymas dar 
turės būti paleistas' visų mies
to gyventojų, suprantama, tu
rinčių balsavimo teises, užtvir
tinimui, kitaip tariant — bus 
paleistas referendum u.

Vadinas, Fisherio sumanymas

Sugavo drąsiuosius 
plėšikus.

Vakar buvot pranešta apię ne
paprastai drąšų trijų negrų pa
darytą apiplėšimą. Tie negrai 
atėmė iš Illinois Tool Works 
(154 E. Erie st.) superintende
nto ir manadžerio $5,700 pini
gų, kuriuos minėtos dvi ypatos 
ką tik atvežė iš banko. Užpuo
limas buvo? padarytas dienos 
laiku, daugybės žmonių aky- 
vaizdoj. Bet nesuspėjo žmonės 
atsikvošėti, kaip plėšikai dingo

‘ Gegužės 8 d. LSS. 138 kuo
pos choras laikė repeticiajs ir 
susirinkimą. Vieta — Tamoliu- 
no ir Gudgalio svetainėje.

Choro nariai nutarė sustoti
< /y

besimokinę kuriam laikui — 
keturiems, regis, mėnesiams. 
Reikią)tikelies, kadi pasilsėjęs

kyšius iš teatrų savininkų ir te
rorizuodavę tuos savininkų, ku
rie nenorėdavę mokėti kyšių. 
Anot valstijos prokuroro Hoyne 
užr^iŠkimo, tie up i jos viršinin
kai panašiais gąsdinimais į ke
lintų paskutinių metų išlupę iš 
teatrų savininkų kc^is šimtus 
tūkstančių dolerių.

3102 W. 22nd Street

SOUTH SIDE 
8082 Weiitwerth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

Jeigu šitokiuose prasižengi
muose butų buvęs- apkaltintas 
koks nors socialistas, tai kuni
ginis “Draugas” butų turėjęs 
progos rašyti ai>ie socialistų ne*

Gatvekarių kompanijos 
pergalėjo.

Miesto taryba 43 balsais prieš 
24 užgyrū Fisherio sumanytąjį 
pieną, kurs atiduoda Chicagos 
gatvekarių kompanijoms miesto 
gatvekarių sistemą dar 30 me
tų. Dabar tasai Fisherio suma
nymas eis į Springfieldą, kur 
valstijos legislatura turės jį

north side 
406 W. Division 
720 W. North Av 
2040 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
3418 N. Clark.

Tik socialistai visi iki vienam 
pasiliko ištikimi prižadais, duo
tais rinkimų laiku, prieš kom
panijų užmačias, įstengusiais

JONAS DAUGIENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 7 d. šių metų, palik
damas nuliūdime, brolius, Juo
zapą ir Pranciškų ir seserį Ju
lijoną; paliko Lietuvoje tėvus 
ir sesuo DAUGI ENIAI.

Velionis gimė 1881. m., am
žiaus turėjo 33 metus. Ameri
koje išgyveno 15 metų. Pri
klausė prie Lietuvių Kriaučių 
Kliubo Savi t*. Pašclp.

Laidotuvės įvyks Nedėlioję, 
Begužės 13 d., 2-rą vai. po pie
tų, jš namų No. 1754 Cortland 
St., palaidotas bus Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Kviečiame visus gimines ir 
pažjstamus atsilankyti j šer
menis ir dalyWuti laidotuvėse^ 
• Pasilieka nuliudime bloriai 
ir sesuo D A I 1CIINJAI.

urazųs pasielgimai — ar nei
BeUMiss Fr. Doornbos kalti- 

nama,, ir daugiau prasižengimų 
padarius. /

Vietines 
karės žinios

Vyrų $22.50 Siutai po $18.50 
Kuppenheimer and L. Abt siutai, 
puikios mėlynos serges, maišyti' šil
ku, vilnoniais, flanelio, suktų gijų, 
$22.50 vertės, po „ ■ .

^18.50

Mrs. Pather.spn Wang McCul 
lobe Evans tono turtingųjų klė 
sų ponių kliube padavė suma 
nyiiią 
pradėtų daboti (pradėtų sargy
bą) Forto Shcrida'ii kareivius 
nuo blogų moterų.

Neblogas sumanymas. Bet 
kad tik cnatlyvosios ponios ka
rtais pačios nepakliūtų į žalčio 
spąstus. Ypač gi tatai pavo
jinga turtuolėm, nes ne veltui 
juk patarlė sako, kad “raska- 
žis kūną drasko.”

Darbininkų unijos M 
vadai prisipažinę.

Sakoma, buk vienas kruta 
mųjų paveikslų unijos opera to 
rių prisipažinęs, kad jis priklau 
sęs prie to bunčio 157 unijos lo

Mrs. A. Vidikas
BnigiiHi Akušerių 
f ik h v I1H1 

delphiųb 
ju p> ir xiindyuTo 
X ixuk ioMr bgUK<*

ui šV ai

ja išnešė rezoliuciją, reikalau
jančią, J<ad visi priklausantįs 
priė muzikantų unijos žmonės 
turėtų bent pirmąsias pilietiš
kas Įiopieras.

Išneštosios rezoliucijos prisi
laikydami muzikantų unijos na
riai suskato imti pilietiškas po
pieras. Daugelis tečiaus muzi-

Thompsonas ir 
mokyklą taryba. ~ '

Kaip žinia“, mayoro Thomp- 
soifo partija, užtvirtinusi mies
to taryboj mokyklos* tarybos 
nariu žinomų kapitalistų patai
kūną Jacobą laike agita
cijos už Loebą ir kitus, Thom- 
psono pastatytus kandidatus, 
rėkia, jog Thompsonas ir jo ša 
lininkai kartu su Loebu kovoja 
.prieš katalikų įsivyravimą vie
šose Chicagos mokykolse. •

Socialistai aldermanai nuro
dinėjo, kad visai ne dėlto ski
riamas miesto tarybon Jacob 
Loeb.

Ir kasgi pasirodė Nagi iš 8 
ypatų, kurių kandidatūrą į Chi
cagos mokyklų tarybos narius 
mayoras Thompsonas^ rengiasi 
paduoti aldermanų užtvirtini
mui, pasirodo keturi yra kata
likai, o tik du katalikų priešai.

Vadinas, ne kbvos prieš ka-

ko* Ėėt kadangi dabar nelaimė 
atsitiko su moteriške, labai ar
tima bažnyčiai, lai “Draugas” 
veikiausia neužsimins apie tai 
nė žodeliu.

šli. Laimėjo pilną pergalę di
džiumoj demokratai, pasiskel
busieji kovotojais prie gatveka- 
rių kompanijas, stengiančias a- 
piplėšti miestą.

Bet paskui kas atsiliko? Ogi 
ve kas - demokratai, pateku
sieji į miesto tarybą, permainė 
savo taktiką: jie atidavė kom
panijom miesto gatvekarius, 
nors taiki* rinkimu sakė ka ki-

Susimušė buvusieji 
draugai

*

La Saite viešbutyj užvakar 
vakare gerokai apsiskalde du 
ponai: buvęs gubernatorius O’
Hara ir žurnalistas W. William
son. Priežastis — seni nesusi
pratimai. Detektyvas perskyrė 
susipešusius ponus.

Murshfięld avė. susivaidijo . su 
ŠavofpačLa dclei to, kokį vardą 
dlioti jų nesenai gimusiam kū 
dikiu i-merga i tci. Vyras norėjo 
duoti vardą Selina. Pati nesu
tiko. ’

Po smarkių ginčų pati paga
vo mergaitę, nuneše ją į bažny
čią ir pakrikštijo. Sugrįžus bet
gi a-tsisakė pasakyti tėvui, kokis

• < ‘ 'J f ■ ■

vardas duota mergaitei. Pasta
rasis iš los priežasties j ieško di- 
vorso.

i m i ii/dcpi m:i ;ik ųj
t h U sk ;i l ici;i :tk \ ' j-1 i t ;* n )
i k ;i linkus jikiniij
sa\ < > ūkis S| u c m Ii- t u i :ik i 

. :nr. p;ii api,i<>.i<' SI >1- lai s 
tai viihili)

kuris prisipažino vežęs plėšikus 
ir gavęs už lai 25 dolerius. Pa
skui policijai pavyko užtikti 
namuose ir kitu du plėšiku, pas 
kuriuos rasta kone visi pinigdi; 
stokavo tik 50 dolerių.

Areštuotieji plėšikai, mano
ma, busią tie patįs asmenįs, ku
rie praėjusių metų rugsėjo mė- 

•uesį išvogė Armourienės brang
akmenių vertės daugiau kaip 7, 
000 dolerių. • ,

mu U w ta *UL I I- StupniCKI
/

3109 So. Morgan SL, Chicago- 

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

Tįk viena mergina suspėjo 
pamatyti plėšikų automobiliaus 
numerį. Pagal tą numerį poli- choras išnaujo suskas veikti ir mų savaitę, .pradedant įmo ne

■......   I Hfl llįEnlj

dar didesniu ajsidėjinut nckad 
iki šiol.

AKI I) SPECIALISTAS
Akis egzeiminuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
pranyksta i

’R ll )VM<-s vartojame page- 
A vintą Ophthalmometer 

Ypatinga doma atkrei 
f piama į vaikus.

V’MaudoH: Nuo 9 ryto iki 9 vakme; ncdėlio- 
inia nuo 10 iki 12 dieną.
4649 S.* ASM DANĮ) AVĖ., kampas 47 St.

dar 30 metų. Rinkėjai pama 
tys, kaip jų išrinktieji alderma 
nai gina kompanijų, 9 ne rinkė 
j u, interesus.

Kolegiją; ilgai prak- 
) vani joh UoKpitnieae ir 
l'Msri mingai patarnaii- 

L'ždyką duodu rod< 
moterim* ir mergi 

Kalbu tie) m iškai, anrH^kai, ra 
lenkiškai ir ala v ūkiškai.

S BALSI EB ST., CHICAGO, 

Ant antimi lub^.

Šiemet gegužine šveįitė Gice • 
roję visai nebuvo apvaikščioja
ma. LSS. 137 kuopa nesuspė
jo surengti nė prakalbų, kadan
gi turėjo pirm to daug kitokio 
darbo. Net gegužinio “Kovos” 
numerio čia kaip ir ncsipiatė. 
Už tai negalima draugų pagir
ti. y,’ J. Aceris.

žmones, razjstanųs dalykų sto
vi asmens sako, kad Fisherio 
siūlomas pienas valstijos legis
lature) ilgai neužtruks, kad ten 
jau yišd legislatures mašinerija 
gerai iššmėruota to sumanymo 
pravarymui.

Taigi pasilieka- Chicagos gy
ventojai. Ant jų tai ir deda
ma daugiausia vilties. Pasiti
kima,, kad jie tai nepasiduos ap
gavystei ir kaip kalbamasai Fi-

1111 W. ^^.,1 mi^lirn i i» 111 įm—m——— ■ ■ u ■!

Skaitykite ir Platinkite
■ “NAUJIENAS.”

Pora dienų atgal lapo paskel
bta, kad dvylika oficierių, pa
skirtu mokinimui leareiviško a- r
mato Chicagos vidutiniipmoky- 
klų auklėtinių, iššaukiami ki
tur. Baisiai sujudo inilitaris- 
tai, šauk<lainirką.h Visas jų^par 
dėtas darbas nueis veltui.

Dabar vienok/jie nusiramino. 
Mat iššaukiamųjų oficierių vio 
tosna bus atsiųsti dvylika mili- 
ta r iškęs akademijos auklėtinių, 
šič pastarieji ir mokins karei-

ir sutiks galą. Tikimasi, mat 
ka.d chicagiečiai bus •užtektinai 
subrendę suprasti, jogui teiįcia- 
masai jų užtvirtinimui 30 melų 
kontraktas kėsinasi ant jų kiše- 
jiių ir Įiatogumų.

Vienok ar supras? Atsižvel
giant į tai, kaip menkai miesto 
gyventojai temoka orientuoties 
tikrame dalykų stovyje; atsi
žvelgiant į tai, kaip tiki jie di- 
<liemsiems kapitalistų* laikraš
čiams, kurie yra artimai susi
jungę su gatvekarių kompani
jomis; turint omi nėje tą agila 
ei ją, kurios nepatingės minėti 
laikraščiai pavaryti referendu
mo laiku — reikia labai paabe-

REIKALAUJI
■ J i )į4h !h n I i į';i I \< c • |, iii 

k i i i 11
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Įiaiiariuni belauk iani. laitai \ uiutni įsk a h;nu;<.

JOHN J. SMETANA
AK H.) SPECIALISTAS 
TKNYKIT MANO UŽHAšA,.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-los "galves Aid Platl's ApiicLos 1- ’ as
Valandos: nuo 9 rytu ijj 9 vak. Nedcliniii nuo 9 i .\lo iki 12 du na 

Jei. (kapai 5335

4ALSTED. 20™ ST’S 
CANALPORT AVE U

f .

V.v.ni ?7.!»0 Siutai po SS.Ml
Pinch-back ir 3 knypkių pla
čios stailės, ištikimų dirbtu- 

Į vių—verti $7.50, po 

$5.50
Vyrų $8.50 Siutai po $6.45.

Puikus Siutai šviesių ri tam
sių maišyty kašmierų ir ševi- 

• tų, taipgi mėlynos sergės

<£» A R

Vyrų $10 Užsiėmimo Siutai
• ■■■:■■ po $7.50.

Piųch-back ir konservatyviai 
juodeliai jfuikių vilnonių audi- 
ąiių-naujausių pavasarinių pe- 
•trenu siutaiverti ■$10.$$, po

$7 50

Į ■ Vyrų $13.50 Siutai po $9.75. Į 

Pinch-back ir kojjservalyviai i 
modeliai gerų vilnonių audimų, 
^priskiriant mėlynų serge, ver
ti $13/50, po •

’T’ C
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Pranešimai Skelbimai
><PASARGA.—Draugijų pranešimus 
MUteibiame be užmokesties. Praneši- 
£d betgi turi but priduodami iš va

ro? laiškeliu arba telefonu. Pri- 
otl tą pačią dieną, kada spausdi- 

J>aroas dienraštis, nebegali but įdėti.
•—“Naujienų’* adm.)

.. .. j____

. Debatai.

kio svetainėje (730 W. 18th st.) 
įvyks Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimus susirinki
mas. Svarbiausias punktas su- 
sirinkimo dibnotvarkyje bus de
batai, temoje: Ar socialistai pri
valę kovot prieš religiją, ar ne? 
Debatuos drg. 1 S. Danta ir J. 
Šmotelis. IN) debatų bus lais-

tvarkomieji skelbimai yra 
pigiausia, greičiausia ir pa
sekmingai usiet biznio ar 
darbo žmonėms priemone 
geidžiamajam tikslui at
siekti.

Tai tiesa. Ir lodei pata
riame visiems, kurie lik tu
rite kokimi reikalų, naudo- 
ties NaujieniĮ Ivarkonmųįų 
skelbimų skiltimis.

Į susirinkimą kviečiami visi

kyino. J. F. Villis, sek.

LSS. 37 k p. narių d o m ai. 
tdnnoi šiandie vra kuo

turės but išrinkti delegatai į
VIII rajoną ir kadangi ryto

nt
gegužės 15 d., 7;30 v.v., G. Čei 
nausko svet.

K. Kazlauskas, rast.

Englewood;
mėnesinis • su

n
mi.

Visuotinas susirinkimas pri-

m?uiiz:o
/

lotų savininkai, nes

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

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

Kviečia Raštihinkas

Roseland, III. — LSS. 137 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, gegužės 13 d., 10:30 
vai. ryto, Aušros mokykloje, 
10900 Michigan ave. Draugiu,, 
pasistengkite atsilankyti taikli, 
nes mes turime daug svarbių

kurie norėtų prisirašy

susi rinki man.
K. Valys, Organizatorius.

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

;. — 302 E. State st., 
Bus dalinamas kny- 
O. Waliuliene, Rašt.

3 lubos, 
gos.

19 kp. susirinkimas1 LDLD.
įvyks nedėliojo, geg., 13 d., 1:30 
v.p.p., Mark White Squą®e svet./ 
ant viršaus. Bus dalinamos 
knygos “Karė, ko delei”?

M. T.

žinotina Liet. Kriaučių Kliu- 
bo Sav. Paš. nariams. — Mirus 
musų draugui, Jonui Dauginiui, 
atsibus nepaprastas susirinki
mas petnyČioj, geg. 11 d., 7:30 
v.v., LiUosybės svet. Taigi, dra
ugai, pialonekite būtinai, atsi
lankyti, nes tai svarbus reika- 

' las. ' •<; v ■ v . •...
Sek. J. Kalpokas

to dešįmtįs tūkstančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika-

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

10 dailydžių
2 prie automobilių taisymo
1 marmoro poliruotojo
4 mašinistų
“ prie Saldainių dirbimo 

fotografisto 
prie Gordon fyderio 
molderių' 
dažų dirbtuvėj

_* 1 prie kaurų audimo
5 siuvėjų * .
2 prie rakami^apmušimo..
Taipjau daugelio darbininkų ųe 

matininkų kitokiems darbams. »
IŠVAŽIAVIMUI Iš CIŲCAGOS rei

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

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

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

Naujienų tvarkomųjų skel
bimų
veprgo, ^menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbiamus priima Nau- 
•jiemi Administracija, 1840 
S. Halsted St., asmeniškai,

Mažiausia

klų.

1506. '

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo pačios, Antaninos 
Ringienės po tėvais—Yurkaitės, ku
ri apleido mane gegužės 4 d. apie 9 
valandų išryto. Nežinau kur ir iš 
kokios priežasties išsivežė su sa-

metų, Antanina 5 meti], Jonukas 4 
metų, Antanas 4 mėnesių, Ji pati ar
ba kas žinote, malonėkite atsiliepti.

Jonas Ringis,
1002 Bth S.W. St., Mason City, Iowa.
......... .......-.........-...-............................................... "■---- ----------------- -- ------------------------------- --- - ------...........-yr——*.........—

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.

Kauno 1'veriu 
jų Se- 

kreckaitę. Gyveno pirmiau Philadcl- 
phioje, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
kas juos žino praneškite.

Petras Sekreekis 
10916 Michigan avė., Roseland, II

Pajieškau pusbrolio' Jurgio Pui
šio. Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. 
Jis -iints ar kas įj-žino malonėkite

Englewood,

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie namų lie

tuviškoj šeimynoj. Našle, su 2-jų me
lu vaiku. A T..

2487 E. 30 St., Cleveland Ohio.

PAJIEŠKAU 'DARBO^jjrie šiaučių 
prie čeverykų taisymo arba prie 
naujų dirbimo. Atsišaukite šiuo ad
resu: John Lonis,
1712 So. Jefferson St., Chicago, III.

timis indus.

350? S. HalstecT St Chicago.

REIKALLNOAS pafryręs darbinin
kas saliunų. Geistina kad kalbėtų 
rusiškai. Gera mokestis.

Chicago.

REIKAJ.AUJAMA suvilgytoji]
(spayers). Pastovus darbas.

tam Jap Co.,
Chicago, Ill.

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ— 
Man reikalinga keli geri žmonės 
pardavinėjimui lotų 111 akrų sub-, 
divizijoj prie 95 ir Forest Ave. gat
vių. Dirbti pilnų laikų ar R uosti lai
ku. Didelis komisas. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės 9 iki 12 v. 
ryte 848. First National Bank Bldg. 
Klauskite Mr. Rooney*

REIKALAUJU buto Brighton Park 
arba JBridgeporto apiclinkeję. Geisti
na, kad kambarys butų užlaikomas 
švariai ir valgis pagaminamas. At
sišaukite laišku: . 
1840 S. Halsted St Chicago, Ill.

REIKALAUJU bučeriaus į lietuvių 
bųčernę Turi mokėti kalbėti lietu
viškai, angliškai ir lenkiškai.

J. JAKAS, 
720 W. 120 St., W. Pullman, Ill.

REIKALAUJAMA patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron ya^dą. Gera mo
kestis ir pastovus darbas,

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

N A U JIE N O S, Chicago, BL

PARDAVIMUI

Si-
StSt.

st.
St.
st.
str.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:90.
St.

a-

NEW JERSEY VALSTIJOJ

st.III. ■M

St.
NEW YORK VALSTIJOJ

RAKANDAI

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,Ill.

St

/

IOWA VALSTIJOJ:

OREGON VALSTIJOJ:

NEBRASKA VALS.TUOJ

St
StDani.

OHIO VALSTIJOJ:Vlad.

/

avc.
M. P EN ^SYLVANIA V A LST1J O J:

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Pittsburgh,

MICHIGAN VALSTIJOJ:CHICAGO, ILL.

aujic INDIANA VALSTIJOJ:

*

WISCONSIN VAL8TUOJ:

St.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

St.
St.

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

-w
PASKOLOS-MORGEČIAI

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

St.

Chicago.

saliųnas puikioj 
savininkas eina

Kulpmont, 
Pittsburgh,

Baltimore,
Baltimore,

Pittsburgh,

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

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

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

PARDUODU bnčernę lietuvių ap
gyvento] apiėlinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas. Pardavimo priežastis—ne
sutikimas pusininkų.
2009 Šo. Halsted St., Chicago, Ill.

i ■ f t i i

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

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair Av*-

ANT PAIipAVIMO..
Pirk kaip nori arlsalhiną. su namu 

arba be namo. . Lietuvių apidinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.
951 W. 19th St., Chicagp, D1

■ III '■OI.....................■Miliniu    > ■■■■■■■■■■. I|«

PARDUODU pigiai čeverykų tai
symo dirbtuvę, švarus darbas šva
rus ir yra jo užtektinai. Padarau į 
savaitę $60—$70. Randa — $13'į mę- 
nesį šu šiluma. Listas yra ųnt pen
kių metų. 1 ųrklio jiegoš nibtoras, 
Fleming stičeris ir finisheris, 1 pec 
mašina, 1 jekis ir sheiferis, 1 cash- 
registeris, guzikų mašina. Kaina— 
$450.00. Kreipkitės: J. Kirkicky, 
6317 S. University Ave., Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

KUBUS ,
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs, 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais < (Įel jųsų parankumo. Už 
$10 išmokiname jus siut, visokius 
drabužius.

x DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madisom gat.; Western hvc.

1^50 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

■ ... ....................u...;..,...........I t ................................. . ' ,iu į

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

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

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

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI. Savininkas.

IW— M I IĮ !■ rtlll^ani—III.H H I       Hl I Į,  

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS
st.516 Cleveland 

Kewanee, Ill.: K. Valančiunas, 
506 E. 7 

Pana, Ill.: W. W. Petraitis,
210 W.' Wash 

Livingston, 111.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill.: žičkus, t

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

1530 Sangamon Avel 
E. St. Louis, 111.: K. Žukeuski,

123 St. Clair Ave.

REIKALINGA darbininkų į liejy- 
Pastovus darbas, gera mokestis 
AERMOTOR COMPANY 
Fillmore st., Chicago,2555

Reikalinga darbininkų 4 galvani- 
zavimo departamentų. Pastovus dar
bas. (Gera mokestis.

AEKMOTOB COMPANY 
IGllmore st., Chicago, Ill.2555

Reikalinga geri darbininkai IRlel 
pjovimo skersai ir išilgai medžių.

AERMOTOR COMPANY
2555 Fillmore st., Chicago,

RbLIKALAUJAME pafyrusių, mai- 
nierių ir nmkerių prie tunelio dar
bo oro spaudime ne viršąus 10 sva
rų. Pastovus darbas. Mokestis: pa- 
lyrusiems mai.nierianis prie minkš
tos žemes $6 i dieną, 8 vai. Muke- 
riams — $4.20 i dieną už 8 vai. Oro 
raktų prižiūrėtojams $5 į dieną už 
8 vai. Prie konkreto ir ant viršaus 
$3.90 į dieną už 8 vai.

Atsišaukite į
Steye Grabowsky, Sup’t., 

Geo. W. Jackson, Epgiųeer, 
Lake st and ElmwOod Avr. 

Evanston, ill.

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

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 35TH STREET, CHICAGO.

REAL ESTATE pardavėjo reikala
ujama, tokio, kuris gyvena North pu
sėj ir turi djjdčlę pažintį tarp lietu
vių. Atsišaukite laiškų i “ T— 
nų” Ofisų, pažymėdami9 No 117.

♦__________  .. * J

REIKALAUJAMA vyrų dęl visokio 
darbo' foundrėje. \

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

, ■i..WM.r    .1 lit!    IllIIH iltim     III II

REIKALINGA MERGINA pria ka
sos ir kuri nloka knygas vesti; mo
kanti tų darbą tegul- atsišaukia tarp 
6 ir 9 vai. vakare į

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

REIKALINGAS barzdaskutys va
karais. Darbas pastovus.

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

Telef. Canal 2323.
................■/—,1.,.,......■■■■■....—...............h.... ........ ......

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

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

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

/ Tel. Pullman 920.

PARDAVIMUI ,

PARSIDUODA ______
vietoj, lietuvių* apgyventpj. Darda- 

, vimo priežastis — 
kitą bizn|. Krehj

847 W..120 gatv^~Tel. Puilman Q20 j
*♦ v. ' ' <. * r :

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

McCord & Co.,

PARDUODU bučerne ir grosernę 
geroje Rietuvių ir svetimtaučių ap
gyventoje, vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas. Greitu 1/iiku atsišaukite. 

Pardavimo priežastis—pasitraukiu iš 
biznio. < " w
1731 Sb. Union Ave., Chicago.

................ ..... ..............“ ■■■ -...................... .. . ..........................! ... «

PARDUODU motorcyklį—Indian- 
twjn, su dviem sėdynėm, šviesos, 
speadometer, važinėtas tiktai 1200 
mylių, viskas gerame stovyje. Par
duosiu už ptisę kainos, nes turiu ap
leisti Chieagą. Gera proga. Atsišau
kite: E. SAKAUS,
3346 So. Halsted St., ('hicago^Hl

PARDUODU vien:] pusę teatro br- 
znio, greitu laiku ir visai pigiai; 
205 sėdynės. Bardavimo priežastį# ta 
kad perku kitą, didesnį teatrą. , 

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

v < EXTRA *
Jauna pora priversta paauk aut 

savo puikius, beveik naujus, rakan
dus liž retai piąią 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. gvargncija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 

’už $60.00. šis-yra. retas pigumas ir 
jums apsimokės.patirti nežiūrint kur 
ją» gyvenat. Viskas 'vartota * vos 
9 savaites, /Parsiduos taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 Sd. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariamst; arba at
skirai parduoda., Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10. me(ų gvaran-J 
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 $165. seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00; $225 victrola ir rekordai 
— už $50. <

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie AV< 

Chicago.. UI.

~ “NAMĄI-ž^Mę ~
PARDUODU namą, geroje vietoje. 

Lietuvių apgyventa - apielinkė, arti 
clirbtiivii] Namas šn bučerne. • Del 
platesnių žinių kreipkitės į J. Brie- 
dį nedčlioniis n(i<r2-vai. ilči "4 vai. 
po pietų. ’ „ .
3239 Smerald Avd.', . - Chicago. 

2-ras augštas,; užpakalyj. *
.... ..... .............................  .................... ,

DABAR Yra lail&iš’ tapti “ūkinin
kais, jie yra tais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdome "di- 
gelius žemės plotus Wiscorisiho, 
Minnesotoš ir Mhntaha valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių kolonija. Rašykite. tuojaus. 
J. dl.. Coon, 220-221 Davidson Rldg., 

i Sioux City, Iowa.

.. ............ ..■■■1.'—r.. , |'| Hill II ' ............................ ... ............ ...... ................. ...... .......

PARDUODU pigiai ir greitai ar
ba išmainau ant Chicagos prapertės 
bųčernę ir groserhę laliai geroj vie
toj, tarp mšišytų tautų.’ Biznis cash, 
nėra knygučių. - Priežastis —turiu 
kelties ant savo farmos, kurią trįs 
melai buvau išmainęs. Apskelbimas 
labai/trumpas. Kreipkitės ypatiš-
kai. WM. SH1MKUS, ’ 
1245 So. 48 Ave./ .... Cicero, III.

• I EXTRA. MAINAI.
Turiu keletą namų Jietuviu apielin- 
kėj; jeigu turi lotus nuo $500 ir aug- 
ščiau — duosiu gerą namą ir gausi 
randas del savęs. Nelauk ilgai, krei
pkis laišku ir pažymėkie, kur*jųsų 
lotas, ir kiek vertas. Agento nerei
kalauju, tik savininkd. Adresas:

J. Stravinsky, 
6011 S. Peoria St., / . Chicago.

ANTRU. Ir trefilu mortgage euteiktama pa
skola nuo $100 iki $6000.00 po 6 Ir fl proo. 
apmokėjimui taksų, ušmokfijimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY . . 
MORTGAGE BANKERS

K North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4R4i.

-------------  —s ---------------------i---------- *---------------

"elephonc Humfeoldt 1278.
M. SAHUD M. D.
Senas Rusas; Gydytojas ir Chlraryas* 

Specialistas JUoteriSkų, Vyriškų ir 
Vaikiškų,' taipgi Chręniškų Įdgų. *

OFISAS f 1579 Milwaukee Avė. 
VALANDOS: 8:30 i’/i 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambary® <206 

1J30 iki 3 ir 7:80 iki ”9 vakėj*.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gąušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden 
Feliksas Dapkus, maršalką*

4 ■ • • 917 Jenne
Ant. Bobelis, teisėjas,

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market
. — ,   ~  ____ ___ ..... J 

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

2252 W* 22nd St. 
M. Dundulienė, susinešim^ sekretorė 

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

3443 S. Union avė., Chicago. 
Kasos globėjos: 4 .
K. Paršiukaitė, Chicago, H.
A. Klimavičiūtė, Chicago, III.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill. * 

Siunčiant į centrą mokestis, mo
ney order ar č6kį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu, ir siųst susinešimų 
raštininkei.

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury

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

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

Lowell, Mass. \ J. Bound),< 
50 Charles St

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

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

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

Pirminipkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, Ill.

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

Raštininkas — G. Bložis, .
3261 So. Halsted

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmšėdiš, 
' 2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskus, pirmsedžio pa g.,
664 W. 18th St.

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
• 1948 String St.
Pranas Mikliunas, turtų rašt.,

1906 So.- Union Avė.
L. Kasparas, iždininkas,

3117 So. Wen t wort Ave.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO. LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

*149 E 107th Str.
J. M. Varėkojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd SI.
123 E 104th Place 

A. Narbutas, fin raštininkas,
27 E 102nd place 

F. Shedvilas, kasierius
311 Kensington ave.

Susirinkimui atsibuna kas pasku
tinę pelnyčių kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shcdvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

Jautiška dr-stė mylėtojų 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Užgalis, prezidentas,

312 E Kensington aye. 
Markauskis, viCe-prezideiitas,

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

355 Kensington Ave. 
Ant. BertaŠius,„finansų rašt.,

- 128 Kensington 
Ant. Enzbigelis, kasierius,

C' * 352 Kensington ave: 
Dr-stės susirinkimai laikomi pir

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

CIHCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
' "SAVITARPINĖS PAŠALPOS 

VALDYBA 1917 METAMS.
Pins Dubickas, pirmininkas, 

2129 W. 21st Str.
Jonas Degutis, nutarimų sekr.,

2228 Coblenz str. 
Pranas A. Druktainis, turtų sekr.

1604 North ave.
Kazimieras čepiikas, iždininkas, 

į ° . 1648 Division Str.
August Moldenhauėr, daktaras,

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee avc.; pra
džia 2 Vai. po piet. -

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
O,f819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazcvičiiis, fin. raštininkas 
402 Lincoln 

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
• - -■• 402 Lincoln

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden 

S.*?. Balkaitis, Org. pagelbininkas,
- / 29 Rice A^e.

Vi. Bielskis, iždo globėjas .< -y 
v • 566 Grand avė

St. Zeleckas, iždo globėjas, K 4 
462 Jenne St.

J. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

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

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

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

158 Main St.

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

Kaz. Br&ževičius,'pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

Feliksas .Bartkus, protrraštininkas-
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

_ x 818 Jenne

. ............. ~ ........... ...

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ

• ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL.

D. Užgalis, prezidentas/ 
t * 312 E. Kensington ave.

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

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

Antanas Bcrtašius, fln. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibunų kas pirmų pel
nyčių kiekvieno menesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal.Dr-stės 
nutarimų: 30 metų amžiaus senumo 
Sl.OOf'hiio 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 3ų iki 40 metų — $4.00. Ta& į- 
štojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

Elizabeth, N. J.: D. BoČkus,;’
211 First SL 

Paterso*, N. J.: A. Atkind,
273 River St.

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

Newark, N.J.: P. Lukšis, \ .
* • 314 Walnut St.

Bayonne, N. J.: A. Schwartahurg, 
13 Wu 23rd St.

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

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102' Rfverdąle Avė-

Brooklyn, N. Y.f A. Stnlmitiski,
184 Gtįind Str.

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

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males, •
145TE. Main St-

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

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

Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca

M d.: F. J. Lažauskas,
637 Lombard .SL

St

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VJŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaįtieirė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Avė.
K. Paberelytė, finansų raštininkė, 

St.1315 Girard 
D. Girdvainienė, iždininkė,.

3255 So.* Halsted 
M. "Dundulienė, kasos globėja, 

191ų So. Halsted 
A. Kubutienė, kasos globėja,

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS 
i. Misčikaitienė, 

3500 
Radzevičiūtė,

8363 Kerfoot Avė.
E. ULkiutė, finansų raštininkė,

2137 W. 21 Place.
E. Šatkauskiene, iždininkė,

3423 So. Halsted St.
O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškicnė, — kaso£ globėjos.

VALDYBA 1917m. 
pirmininkė,"* 
So. Emerald Ave. 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Avc.
2137“w.U2rįlaee.

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

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

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

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

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 

•jį Mifikevičia, 3848 S. Albany Ave.
Žurauskas,. 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargu, 5^18 S. Princeton av. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

Cicero, III. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 
r 4 19 W. 2nd St.
Melrose HL: Chas Kochones,

2005 W. Lake St.
Springfield, 111.: K. Lagunas, 

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

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

, ’ ' ' * ' ■ ■ box 210.
Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 

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

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

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

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

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

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

15725 Finch Ave.

St

Bronson St, R. F. D. 36. Chicagc Heights, HL: M. Remeika, 
............................. 1330—15th Ave.

me St.Spring ValHy, HL: A. Jukubauskas,

Portland, Ore.: Omara News Co.

So. Omaha, Nebr.; W. Waskel, 
3223 O St-
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