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Paskirs maisto diktatorių
Vokietijos kancleris ludgnuos 

' i.............. ' *' ... . .....1

Paskendo 433 žmonės
PASKIRS MAISTO DIK

TATORIŲ.

Manoma juo liks Herbert C. 
Hoover.

WASHINGTON, geg. 15.
— Telegramos iš Washing- 
tono sako, kad federate val
džia rengiasi paskirt šiai ša
liai taip vadinama maisto 
diktatorių, vadinasi žmogų, 
kuris turės kontroliuoti šios 
šalies maisto išteklius. Me
namuoju diktatorium vei
kiausia busiąs paskirtas bu
vęs Belgijos šelpimo komite
to direktorius — Herbert C. 
Hooveris.

Federal ės valdžios suma
nymą betgi dar turės patvi
rtinti kongresas.

BETHMANN - HOLWE-
GAS REZIGNUOSIĄS,

Jei Hindenburgas ir junke
riai norės pasikėsinti ant 
konstitucinės komisijos ir 
radikalu* I

LONDONAS, geg. 15.— 
Čia gauta pranešimų, kad 
Vokietijos kancleris Beth- 
mann - Hollwegas esąs pa
siryžęs bile valandą inteikti 
kaizeriui savo rezignaciją. 

Prie šito kanclerį galį pri
versti fieldmaršalo Hindem 
burgo ir jo draugų junkerių 
užsispyri m as. Mat p a s t a - 
r uo j u laiku H i n d e n b u rgas 
sukėlęs visą audrą delei kon
stitucinės komisijos, kurios 
veikimas baisiai nepatinka 
Vokietijos junkeriams. Kaip 
žinia toji komisija siūlo dau
gelį pataisymų Vokietijos 
konstitucijoje, kurie žymiai 
suvaržytų junkerių teises. 
Hindenburgas ir junkeriai 
dabar buk darą pienų, kad 
užgniaužus tos komisijos 
veikimą. O užgniaužti jį 
lengva. Reikia tik padaryti 
taip, kad taptų paleistas rei
chstagas. Su reichstago pa
leidimu taigi turėtų mirti ir 
jo išrinktoji kostitucinė ko
misija.

Kancleris buk priešinasi 
tokiam junkerių sumany
mui. Jis tvirtinąs, kad to
kiu triksu nebus galima už
gniaužti radikalų reikalavi
mų. Bet jeigu Hindenbur
gas ir jį remiantis junkeriai 
nepasaant visa to bandys 
pravest savo užmanymus— 
jis, kancleris, rezignuosiąs.

Kiek tuose pranešimuose 
tiesos, šioje valandoje sunku 
pasakyti.

PASKANDINO FRANCI
JOS LAIVĄ.

v žuvo 433 žmonės.

* BUENOS AIRES, geg. 15
— Žinia iš Brazilijos sostL 
nes skelbia, kad vokiečių 
submarina paskandinusi di

delį franeuzų krasos laivą, 
Terragon, kelyje iš Oran į 
Marseilles. Terragon vežė 
450 žmonių. Išgelbėta tiktai 
septyniolika žmonių. Vadi
nasi, keturi šimtai trįsdežim- 
tjs tris žmonės žuvo.

VANDERVELDE Už 
STOCKHOLMO KON

FERENCIJĄ.

Randasi Stockholme.

COPENHAGEN, geg. 15
— Vakar Švedijos socialistų
laikraščio Stockholme, Soci
al D e m o k ra ten, re p o r te r iš 
turėjo pirmą pasikalbėjimą 
su atvykusiu į čia Belgijos 
Socialistų vadu ir dabartiniu 
Belgijos amunicijos ministe
rs, E m. V a n d e r v e 1 de, 
T a r {) kita ko reporteris 
pakhiusė, kokia Vandervel- 
dės nuomonė apie busimąją 
tarptautinę socialistų konfe
renciją Stockholme. Van- 
dervelde ūžreiškęs, jogei jis 
remias ją. * ‘ r>

Su Vandervelde Stockhol- 
man atvyko dar keli kiti Bel
gijos sociąlistų vadai. Ma
noma, visi jie dalyvaus busi
moje konferencijoje.

NESISEKA.

Spaudos laisvės priešai dar 
sykį norėjo įbrukti šnipų 
biliaus priedą; nepasisekė

WASHINGTON, geg. 15.
— Spaudos laisvės priešai 
nesnaudžia. Vakar ir vėl jie 
norėjo įbrukti senatui gar
sųjį šnipų biliaus priedą. Šį 
syk tas jų bandymas dar la
biau nepavyko, šnipų bi

liaus priedas atmesta 48 bal
sais prieš 34. Vadinasi, Jį. 
sykį to priedo priešininkų 
skaičius pašoko nuo 39 (su- 
batoje jis buvo atmestas 39 
balsais prieš 38) iki 48.

Kaip su tuo priedu pasi
elgs atstovų bdtas, dar neži
nia. Spėjama betgi, kad ir 
ten jis bus atmestas.

NEBŪKITE STREIK- 
LAUŽOS!

Liquid carbonic kompanijos 
darbininkai metė darbą. r 

! CHICAGO, geg. 15.—Su- 
batoje metė darbą Liquid 
Carbonic kompanijos darbi- 
ninkai-mašinistai. Reika
lauja algų padidinimo ir mo
kėti extra už viršlaikius. Be
to, darbininkai dar reikalau
ja, kad bėgiu vasaros karšt- 
mečio butų panaikinta taip 
vadinamieji viršininkai.

Darbininkai, nebūkit strei 
klaužiai! Mes kovojame už 
geresnes darbo sąlygas. Ne
teikite tad pagelbos musų 
samdytojams, kurie ir beto 
daro visa, kad užgniaužus 
teisingus musų reikalavi
mus. K. V i r b i c k a s.

NENORI CARO VĄRDO.

Laivų kompanijos pakeičia 
laivų vardus; kareiviai at
sisako priimti medalius su 
caro paveikslu. z

STOCKHOLM, geg. 15.— 
Specialis Chicagos “Daily 
News” korespondentas rašo 
iš Stockholmo sekamą: Nau
joji demokratinė Rusija at
sisako pastarųjų despotizmo 
palaikų, šiomis dienomis 
Volgos garlaivių kompanija 
pakeitė visų savo garlaivių 
vardus, kurie buvo “ pakrik
štyti “Romanovų giminės 
vardais. Visi Nikolafjai, 
Michailai ir Aleksandrovi- 
č’iai dingo, kad niekad jau 
nebepriminus senosios des- 
potinės Rusijos.

Volgos garlaivių kompa
niją pasekė ir kitos garlai
vių kompanijos. Taip, viso
se Finlandijos prieplaukose 
šiandie jus neberasite nei 
vieno laivo Romanovų gimi
nės vardu.

Caro vardo nenori netik 
laivų kompanijos (žinoma, 
prisitaikydamos prie žmonių 
ūpo). Jo nebenori net ir bu
vusieji nuolankus jo vergai, 
ir apgynėjai — kareiviai. 
Štai jums pavyzdys. Kuo
met paskutinį sykį sykį atsi
lankė į karės frontą Rusų ka 
rėš ministeris Gučkovas, tai 
jį pasitiko bendra kareivių 
bei oficieriųdelegacija ir in- 
teikė jam didelį ryšulį šven
tojo Jurgio medalių ’ Dele
gacija paaiškino, kad karei
viai atsisako nešioti juos, 
kadangi anf jų randasi bu
vusiojo Rusijos despoto, Mi
kės II, paveikslas.

Negana" to. " Carą veja 
lauk ir iš bažnyčių. Iš tų j- 
staigų, kurios bene labiausia 
gerbė ir rėmė tą “Dievo pa- 
teptinj”-—“batiušką”. Blago- 
viesčensko apskričio kunigų 
suvažiavimas nutarė pasiųs
ti Petrogrado finansų mini- 
steriui visus tuos sidabri
nius kryžius, ant kurių ran
dasi caro vardo inicialai. Te
gul, girdi, ponas ministeris 
sunaudoja juos karės reika
lų vedimui.

Biednas Mikė, iš visur jį 
(gena lank.

NUŠOVĖ VOKIEČIŲ 
ZEPPELINĄ.

LONDONAS, geg. 15. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad vakar rytą 
šiaurės juroje anglų kariški 
laivai nušovė didelį vokiečių 
zeppeliną, L.-22. Zeppeli- 
nas norėjęs užpulti Anglijos 
pajūrinius miestus.

GERAS SUMANYMAS.

Ketina uždraust vežti rinkon 
kalinių išdirbinius.

WASHINGTON, — Kon- 
gresmanas J. Nolan, iš Cali- 
fornijos, pasiūlė atstovų 
butui bilių, reikalaujantį, 
kad valdžia uždraustų vežti 
rinkon kalinių išdirbinius. 
Pav. biliuje reikalaujama, 
kad pervežėjai (geležinkelių 
kompanijos etc.), sužiniai 
gabenantįs tokius išdirbi
nius butų baudžiami nuo 
$100 iki $500. K o r e s p.

REZIGNAVO RUSŲ 
KARES MINISTERIS.

\ , L „

Manoma, kad ii* jis nesusi- 
taikė su Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba.

t

PETROGRADAS, geg. 15 
— Vakar rezignavo Rusų 
karės ministeris, generolas 
Gučkovas. Savo . laiške i 
premjerą Lvovą jis sako, 
kad delei tų ąpystovų, ko
kiose dabar pastatyta laiki
noji valdžia, ypačiai gi jis, 
kaipo karės nųništeris, esą 
negalima veikti. Pakeisti gi 
tas apystovas jį neturįs spė
kų. Todėl velijąs .geriau 
atsisakyti, ka^į nesidalinus 
atsakomybe už tą blogą; ku
ris rengiama vįai šaliai.

Kita žinia tęčiaus paaiš
kina tas “apystovas”. Ji sako 
kad Gučkovo ręzignaciją iš
šaukė tos pačios priežastįs 
kaip ir Petrogrado apskričio 
komanduotojo,>gen. Kornilo- 
vo. Vadinasi, Darbininkų ir 
Kareivių Atstbvų Tarybos 
pildomasis komitetas parei
kalavo, kad ka^ės ministeris 
pirm paskelbsiant kojkį nors 
naują patvarkymą turi gaut 
jo (Pild. Kom.) pritarimą.

SUSIDAUŽĖ J)U LAIVAI. I ' --------- '
Abudu p?slfendo.

• * '»'•; -j’ *

Sault Ste. M^Mich. ge
gužės 15. —-naktį i 
ifbli St. Mary J upės intakos 
susikūlė du pirklybiniai lai
vai — Pontecourt Mitchell ir 
Saxona. Abudu paskendo 
Laivų įgulos išgelbėta. z

KURPIŲ STREIKAS 
NEW YORKE.

Darbininkai reikalauja pa
naikint darbininkų perse

kiojimą ir padidint algas. <

NEW YORK. — šiomis 
dienomis čia metė darbą visi 
vaikų kurpių dirbėjai. Dar
bininkai reikalauja, kad sa
mdytojai liautųsi persekioję 
gabesniuosius kurpių (šiau
rių) unijos vadus ir padidin
tų darbininkams algas.

—K o r e s p.

Trjs šiaurinių žemių tyrinėtojai -mokslininkai 
' lett, Shakleton ir Kiče.

VOKIEČIAI NORI PA
KENKT SAVO PUSeN 

RUSUS.

šie betgi atsisakę.

PETROGRADAS, geg. 15 
—Vietinis Petrogrado dien
raštis Ruska ja Volia išspau
sdino ytin indomią žinią a- 
pie vokiečių-rusų konferen
ciją Dvinsko fronte. Šiomis 
dienomis, sako laikraštis, 
Dvinsko fronte įvyko indo- 
mus pasikalbėjimas tarpe 
rusų ir vokiečių ^oficierių. 
Vieną dieną trįs vokiečių o- 
ficieriai iškėlę baltas vėlia
vas prisiartino prie rusų ap
kasų ir prašė pavelijimo pa
simatyti jiems su vietinės 
armijos komanduotoju. Jų 
prašymas išpildyta. Vokie
čių oficierius priėmė genero
las Dragomirovas. Vokiečių 
ofici'eriai pasiūlė Fusams 
pradėti su Vokietija tikras 
taikos tarybas. Gen. Dra
gomirovas betgi atmetęs ši
tą vokiečių pasiūlymą, pa
aiškindamas jiems, kad toks 
žingsnis iš Rusijos pusės bu
tų išdavimas savo talkininkų 
— Anglijos ir Francijos. Vo
kiečių oficieriai taigi turė
ję grižti atgal be nieko .

RENGIASI PRIE 
STREIKO.

^Vi^i^kų rūbų siuvėjai rei- 
^L^jja algų padidini iho.

NEW YORK, — Moteriš
kų rūbų siuvėjai rengiasi 
mesti darbą, jei samdytojai 
neišpildys jų‘ reikalavimo. 
Rubsiuviai reikalauja algų 
padidinimo. Jeigu iki seka
mo mėnesio nebusią išpildy
ta rubsiuvių reikalavimai, 
jie mesią darbą.—K o r es p.

TYRINĖS MAISTO KLAU
SIMĄ VOKIETIJOJE.

Paskirta specialis komitetas, 
reprezentuojąs visas par
tijas komitetas.

AMSTERDAM, geg. 15.— 
Maisto klausimas Vokietijo
je begalo opus. Vakar jis 
buvo pakelta ir reichstago 

'posėdyj. Kilo karštų gin
—----- 7---------------------------- -------

čų. Tie ginčai užsibaigė tik 
tuomet, kai maisto diktato
rius Batockis pranešė, jogei 
esą išrinkta specialis komi
tetas, kuris turės ištirti da
lykų stovį Vokietijos kai
muose ir miestuose.

Mat nors Vokietijoje ir y- 
ra įvesta aštri maisto dik
tatūra, t. y. tvarka, sulig ku
ria kiekvienas šalies gyven
tojas turi gauti tik tam tik
rą porciją duonos, mėsos ir 
tt., vis dėlto turtingieji moka 
gudriai apeiti įstatymus. Ir 
turi jvalias maisto, kuomet 
darbininkai badauja. Prieš 
tai jau senai protestuoja 
Vokietijos darbininkai. Ir 
didžiojo eBrlino streiko lai
ku svarbiausias darbininkų 
reikalavimas buvo: valdžia 
turi rupinties “teisingu mai
sto paskirstymu”. Tie gi 
dalykai ve perėjo ii* Į reich
stagą. Tuo tikslu ir išrink
ta toji : :specialė komisija”.

600,000 NAUJŲ KAREI
VIŲ FRANCIJOS FRON- 

TAN.

Vokiečiai gabena kareivius 
iš Rusijos fronto.

PETROGRADAS, geg. 15 
— Associated Press žinių a- c 

gentura praneša, kad gene- 
ralis rusų armijos štabas tu
rįs tikrų žinių, jogei vokie
čiai šiomis dienomis išsiun
tę iš Rusijos fronto viduti
niai apie keturiasdešinits di
vizijų kariuomenės, t. y. — 
600,000 vyrų. Išsiųsta jie 
Francijos frontan, kur da
bar franeuzai ir anglai ne
paprastu sunkumu užpuolė 
vokiečių pozicijas.

NEBELEIS VOKIEČIŲ I 
RUSIJĄ.

Nei vienas Suv. Valstijų 
laivas neveš jų ten.

WASHINGTONAS, geg. 
15. — Laivyno ministeris 
praneša, kad nuo vakar die
nos nei vienas Suv. Valstijų 
laivas, vykstantis Rusijon, 
neturės teisės vežti ten Vo
kietijos pavaldinius —vokie
čius. Jie, beje, galėsią vykti 
tik specialiai tam tikslui pa
samdytais laivais, žinoma, 
jei su tuo sutiks tų laivų sa
vininkai. Tokiame atsitiki
me jie tečiaus dar turės gau
ti generalio Suv. Valstijų 
prokuroro pavelijimą.

DARBININKAI^IR KA
REIVIAI NEPRAŠĘ 

TAIKOS.

Buvo pasklydęs gandas, buk 
jie norį atskiros taikos su 
Vokietija.

PETROGRADAS, geg. 15 
— Pusiau oficialis praneši
mas iš Petrogrado užginčija 
pasklydusį gandą, buk Dar
bininku ir Kareiviu Atstovų 
'taryba prašiusi atskiros ati- 
kos pas vokiečius. Kaip tik 
priešingai, sako pranešimas, 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba rengiasi išlei
sti atsišaukimą i kareivius, 
išrodinėjdntį negalimumą 
separatinės ‘ taikos ir pata-
rianti jiems nedraugauti su 
priedo kareiviais.

IR VĖL KALBĖSIĄS APIE 
TAIKĄ.

šiandie kancleris Bethmaim
Hollwegas kalbėsiąs apie 

taikos sąlygas; kitos žiniom 
užginčija tai.

LONDONAS, geg. 15.— 
United Press žinių agentūra 
praneša iš Amsterdamo, kad 
čia gauta pranešimų, jogei 
šiandie kancleris Bethmaim 
-Hollwegas kalbėsiąs reich
stage apie taiką, t. y. kokio
mis sąlygomis Vokietija su
tiktų taikinties su talkinin
kais. — Kancleris vos tik su
grįžęs Berlinan iš Viennos, 
kur jis laikęs visą eilę svar
bių konferencijų. Prieš tai 
jis dar buvęs nuvykęs į vy
riausią vokiečių karės štabo 
stovyklą, kad pasitarus su 
kaizeriu Vilhelmu.

Kiti pranešimai tečiaus už 
ginčija tai. Sakoma, kad 
kancleris kalbėsiąs tik apie 
karišką ir politinį Vokieti
jos padėjimą. Apie taikos 
klausimą kancleris kalbėsiąs 
liepos mėnesyj, vadinasi, ka
da bus sušaukta nepapras
tas reichstago posėdis.

PASKANDINO DIDELI 
ANGLŲ LAIVĄ.

Laivo įgula išgelbėta.

NEW YORK, geg.,15. — _ 
Atvykę iš Anglijos keleiviai 
—Suv. Valstijų piliečiai pra- 
neša, jogei balandžio 28 d. 
vokiečių submarina paskan
dinusi didelį Oriental Steam 
Navigation kompanijos lai- • 
vą Mediną. Laivas vežęs 
tris šimtus pasažierių. Visi 
jie išgelbėta.

Medina buvo ytin geras lai 
vaą, turėjo 12,350 tonų in- 
talpos.

Tie patįs žmonės, beje, sa
ko, kad tą pačią dieną ir to
je pat vietoje vokiečių sub
marina paskandinusi dar 
vieną 8,130 ton# intalpos 
laivą — Omrah’ą. Žuvo daug 
vertingų prekių.

VOKIEČIAI NETEKO 
200,000 KAREIVIŲ.

Franeuzų karės stovykla 
Francijoj, geg. 15. —.Speci
alis Chicagos “JonmaFo” 
korespondentas praneša? 
kad nuo balandžio 16 iki ge
gužės 1 dd. vokiečiai nete
kę 200,000 vyrų užmuštais, 
sužaistais ir patekusiais be
laisvėm Ir tai tik franeuzų 
fronte. Kiek vokiečiai nete
ko anglų fronte, korespon
dentas nepasako.

SLkMe IT579 VOKIEČIŲ 
BELAISVIŲ.

Talkininkams L ko daug ka
rės pabūklų.

Fiaiiuuzu karus stovykla, 
geg. 15. — Associated Press 
žinių agentūra praneša, kad 
nuo bal. 9 iki geg. 12 dd. fra- 
ncuzų-anglu kariuomenės 
Franci joje suėmė 49,579 ne
sužeistus vokiečių kareivius, 
jų tarpe 976 oficierius. Tuo 
pačiu laiku talkininkų ran- 
kosna pateko 441 didžiosios 
kanuolės, 943 kulkasvaidžiai 
ir 386 apkasų motinai. t f
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SUV. VAISTUOS TURI 
ĮVEST KONTROLĘ 

MAISTO
Reikalauja Illinois kasyklų 

darbininkai.
Pana, III. — United Mine 

(Workers organizacija laikė 
čia nedėlioj, geg. 13, didelį 
masinį mitingą. Tapo pri
imta ir pasiųsta prezidentui 
Wilsonui ir kongresui rezo
liucija, kuria reikalaujama, 
kad valdžia paimtų į savo 
rankas visus maisto ir viso
kių kitų gyvenimui reikalin
gų daiktų sandėlius, kontro
liuotų juos ir reguliuotų kai
nas taip, kad ir menkiausiai 
apmokami darbininkai ga
lėtų jų pirkties ir nereika
lautų bado kęsti.

Rezoliucija taipjau reika
lauja, kad valdžia uždraustų 
gabenimą svetur maisto pro
duktų bent iki šių metų da
ga bus surinkta, arba kol bus 
surinktos pilnos žinios, kiek 
šalyj yra maisto ir ar yra 
pertekliaus, kurį butų gali
ma svetur gabenti.

KANADOJ BUS BLOGI 
METAI.

Ottawa, Ont., geg 14. — 
Oficialiai surinktos ir pas
kelbtos statistikos žinios a- 
pie šių metų derlių kviečių 
pranašauja blogus metus. 
Pereitą rudenį kviečiais bu
vo užsėta viso 813,400 akrų 
žemės, dabar pasirodo, kad 
žiemos šalčiai kviečių sėjos 
išnaikino 187,000 akrų, arba 
23 nuošimtį.

VEŽĖJŲ STREIKAS 
LONDONE.

Londonas, geg. 14. — Su
streikavo visi omnibusų ve
žėjai, ir miesto komunikaci- 

~ja beveik visai sustojus. 
Streikas kilo dėlto, kad om
nibusų kompanijos atsisakė 
pripažinti vežėjų uniją. Prie 
vežėjų streiko prisidėjo taip
jau keletas gatvekarių lini
jų darbininkų.

LABOR TEMPLE SU
GRIAUTAS

Kansas City, Mo., geg. 14. 
—Nedėlios rytą ekspliozijos 
tapo dalinai sugriauti namai, 
t. v. Labor Temple (Darbo 
Šventykla). Mena, kad bu
vus piktadarių padėta bom
ba. Materialių nuostolių 
padaryta už 20 tūkstančių 
dolerių, be to dar žmonės su
žeista.

TEGYVUOJ AMERIKOS 
LAISVĖ,

iš kurios greitu laiku gal nei 
padujų nebeliks...

lowos valstijoj kažin ka
da buvo išleisti taip vadina
mi “mėlynieji įstatymai“ 
(blue laws), sulig kuriais 
buvo uždrausta nedėldie- 
niais visokios pramogos, pa
silinksminimai, teatrai, žais
mės, etc. Tie įstatymai bet
gi buvo tik ant popieros. Jie 
buvo užmiršti. Bet kamgi 
sviete butų parizėjai-bažny- 
tininkai su davatkomis? Jie 
nesnaudė, ir štai dabar tie 
senai užmirštieji istatymia 
išvelkami iš muziejų ir gy- 
veniman įvedami. Apskri- 
čiuos Polk ir Iowa nuo šio 
laiko nedėldieniais turi but 
uždarytos visos cigarų san- 
Jnrovos, aptiekos, minkštųjų 
gėrymų ir ice-cream parlo- 
rai, pramogų vietos ir tt. 
Greitu laiku tas-pat bus vi
soj lowos valstijoj. Pereitą 
nedėldienį Des Moines tapo, 
už tų įstatymų peržengimą, 
areštuota daugiau kaip pen
kiasdešimts žmonių.

' NAUJIENOS, Chicago, IR Utarninkas, Geguž. 15, 1917

Laisvės ir demokratybės 
perlai, kuriais Amerika di
džiuojas ir už kuriuos ji ei
na kariauti.
*■■■->'.. M.II.IIII .u, į ............. .... ....................... ...... ........ ........................................................ . .............................

Partijos Žinios.

Kad butų panaikinti priver
stino kareiviavimo įstatymai

Socialistų Partija nutarė 
veikti, kad privertus kong
resą panaikinti jo naujai pri
gimtąjį įstatymą apie priver
stiną kareiviavimą. Tuo ti
kslu partija sutaisė ir at
spausdino tam tikrų peticijų 
kongresui, ir renka žmonių, 
■piliečių, parašus. Tuo budu 
tikimas surinkti daugybė 
parašų žmonių, reikalaujan
čių, kad kongresas atšauktų 
konskripcijos įstatymą ir 
paduotų, pirma visiems šios 
šalies žmonėms nubalsuoti, 
ar jie pritaria konskripcijai, 
ar ne.

Peticijos išspausdintos an
glų kalba. Vertime jų turi
nys skamba:

Peticija kongresui
Kadangi Suvienytųjų Val

stijų kongresas priėmė “pa
renkamojo kariuomenėn ė- 
mimo” įstatymus, sulig ku
riais didelė dalis ęios šalies 
jaunų vyrų bus verčiamai i- 
mama kariuomen; ir

Kadangi iš-pat pradžių 
kongresmanai pasirūpino, 
kad sulig tais įstatymais, jie 
patįs turi but laisvi nuo kon
skripcijos; ir

Kadangi tvirtinama, jog 
karė, kurion dabar ir musų 
šalis įsimaišė, esanti karė už 
demokratybės išplatinimą; 
ir

Kadangi demokratybė, ku
rią skelbiame, turi but ir 
musų pačių praktikuojama, 
duodant patiems žmonėms 
nuspręsti, ar jie pritaria, ar 
nepritaria tiems priverstino 
kareiviavimo įstatymams; ir

Kadangi konskripcijos 
klausimas, kada jis buvo 
svarstomas Australijoj, žmo 
nėms reikalaujant buvo pa
duotas visuotinam žmonių 
balsavimui, ir tapo didele 
balsų didžiuma atmestas, 
kareiviams apkasuos savo 
balsais nusprendžiant pasek
mes; todėl

Nutarta, kad mes, žemiau 
pasirašiusieji, šiuo prašome 
kuorimčiausiai Suvienytųjų 
Valstijų kongreso, idant jis 
tuos (konskripcijos) įstaty
mus paleistų suaugusiems 
vyrams ir moterims, Suvie
nytųjų Valstijų piliečiams, 
nubalsuoti ir tegul jie, de
mokratybės vardu, nuspren
džia, ar jie pritaria konskri
pcijai, ar ne. —

(Seka vieta parašams).
PASTABA: — Duokite 

žmonėms rašyties po šita pe
ticija, ir kaip tik lakštas bus 
pripildytas parašais, tuojau 
grąžinkite jį adresu: Oliver 
C. Wilson, State Secretary 
Socialist Party of Illinois, 
Room 312, 803 W. Madison 
St., Chicago, Ill. — Nede
juokite daugiau popieros pa
rašams prie peticijos lakšto; 
gaukite iš ofiso daugiau to
kių peticijų parašams rinkti.

Jų galima gauti taipjau 
Naujienų Redakcijoj.

D r. Ramset
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami 
nuoja ir patarimus duoda dykųi.
786-88 Milwaukee Avė., arti Chicago Avė. 2-v> 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vnka 
ruL Nedėlioniis nuo 9 išryto/ iki 2 po piėtu 

Tel. Haymarket 32484.

GERffARTO HAUPTMANNO

Paskendusis Varpas
, Penkių Aktų Pasakos Drama

Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A. LALIS.

(Tęsimas).

GIRINIS: Ei! Gelbėkit!
RAGANYTĖ: Ko čia dar reikia?
BALSAI (toli, iš girios gilumos): An

driau! Andriau!
GIRINIS (kaip augščiau): Ei! Gelbėkit!
RAGANYTĖ (grūmodama Giriniai): Tu 

liaukis, neklaidinęs gerų žmonių! Tiek ir dar
bo, kad šunis erzinti ir pragaištį žmonėms da
ryti, ožiakoji!

GIRINIS: O tu, mariute, apsiruošk! Šau
nių svečių sulauksi. Žinai kokių? Barzda
skutį su jo muiline, mokytoją su jo akiniais 
ir kunigužį su skvernais. Tai tau visa trejybė!

BALSAS (aržėliau nekaip pirma): An
driau !

GIRINIS (kaip anksčiau): Gelbėkit!
RAGANYTĖ: Kad tu prasmegtum! Už

trauks čia man ant sprando mokytoją ir dar 
kunigą! (Grūmoja kumščia Giriniai): Na, 
palaukie tu, nelabasis! Paminėsi tu mane, 
kaip aš tave užsiundysiu uodais ir mašalais. 
Jie taip tave padilgįs, kad nesižinosi kur gy
vas belendąs!

GIRINIS (nelabu džiaugsmu, pranykda
mas): Jie jau čia-patt

RAGANYTĖ: Ogi tegul sau. Kas man 
rupi! (Undinutei, kuri vis dar tebestovi giliai 
užsimąsčius, negalėdama akių atitraukti nuo 
Andriaus ir jo kentėjimų) ..Bėk namo! Užge
sink žiburį ir eisim gultų. Skubinkis!

UNDINUTE (susirupinus): Ak, aš ne
noriu.

RAGANYTĖ: Nenori?
UNDINUTE: Ne, močiut.
RAGANYTĖ: Kas darosi? Kodėl nenori?
UNDINUTE; Jie nusineš jį...
RAGANYTĖ: Tai kas?
UNDINUTE: Nenoriu, kad jiems tektų.
RAGANYTĖ: Eikhjau eik, dukrele. Pa- 

likie jį čionai, ir tedąta'^u juo ką tinkami. 
Mirti jis vis tiek mirs. ^‘.e/’>irštie. Jam d^r 
geriau. Gyvenimas j<. r' tik jj kanki
na ir širdį jo tik uČiiijkfl!* * *' ‘ '

ANDRIUS (sapnuodamas): Jau saiile 
leidžiasi!

RAGANYTĖ: Jis saulės niekada ir nema
tė. Eiva, dukrele. Klausyk manęs. Tegulie 
jis čia sau. (Nueina trobelėn).

(tJndinulė, pasilikusi viena, klausosi. Gir
dėtis vėl šauksmas: “Andriau! Andriau!” 
Ji skubiai nusilaužia žydinčią medžią šake
lę ir tąja apskriejh ant žemes ratą aplink 

Andrių, užžavėdama):

esą. Aš jau žinau, kame, ir sakau: bėkim iš 
čia! Bėkime kuogreičiausiai! Bevelyčiau pli
kas širšių lizde nakvoti, negut čia! Žiūrėkite, 
gi tat Sidabro Skardas! Mes netoliau kaip 
vieną šimtą žingsnių nuo Raganytės lizdo!.. 
Prakeikta vydraga! Tik bėkim, bėkime iš čia 
greičiau!

KUNIGAS: Aš neisiu. Negaliu daugiau.
MOKYTOJAS: Ir ištikt ųjų, eikim! >Nors 

kvailų burtų nė raganų ašėn nebijau, bet čia 
kas kita: juk tai pats lizdas visokių galžudų, 
plėšikų ir vagių! Šios vietos paskubusios bai
siausioms žmogžudystėms! Eikim, eikim!

BARZDASKUTYS: Jus, pons mokytojau, 
turbūt, daugiau nė nežinote, kaip be-a-ba, ce- 
a-ca, de-a-da! Ale aš vistik nenorėčiau, kad 
jus paragautumėte raganų košės!.. Jos, kaip 
tos rupūžės iš savo urvų leidžia į žmones vi
sokias nelaimes. Supyko ant ko, tik pašnabž
dėjo, ir bematai: gyvuliai puola, karvės ne 
pieną duoda, o tik kraują, avis susas užpuola, 
vaikus gužu užleidžia, šašais, kaltūnu, ir- 
mėdėms!

gali. Tik rodos, nedaug jam beliko gyventi. 
Meistru jus jį vadinate? Netoli jis su savo 
meistryste nuėjęs. Jums gal jo varpai ir pa
tinka—tokios jam jųsų ausis: jos nieko mat 
negirdi. O mums skambėjimas jų visai ne- 
mėgus—nemėgus anė jam pačiam. Patsai jis 
žino, jog ir geriausiame varpe jo yra ydų. Ale 
kam dar kalbėti. Tat kėščios stovi: imkite ir, 
neškitės tą savo didį meistrą.—Meistre, kel
kis! Pamokslų kunigui padėk sakyti, moky
tojui vaikų paperti, barzdaskučiui gi muilo 
plakti.

(Andrių 'paguldo ant kesčių; barzdaskutys • 
' ir mokytojas imasi jį nešti).

MOKYTOJAS: Bet tik niekus pliauškia! 
Nakties bijotės, tat ir raganos jums vaidinas, 
daugiau nieką... Ale klausykite: vaitoja! Be
ne tik jį aš ir matau! j

KUNIGAS: Ką?
MOKYTOJAS: Ogi musų Meistrą, An

drių!
BARZDASKUTYS: Na, matote, jau raga

na mus vedžioja!
KUNIGAS: Žinoma, tai jos čia darbas!
MOKYTOJAS: Kokios čia raganos! Kaip 

du-kart-du, keturi, o ne penki, taip jokių ra
ganų nėra. Aš dabar tikrai matau, kad tai 
yra musų varpo liejėjas Andrius. Dievaži! 
Palaukite tik, kol debesėlis nuslinks nuo mė
nesio. Ve, matote dabar? Ar ten ne Andrius 
guli, a?

KUNIGAS: Nutilk, ištvirkusi, nedora mo
teriške! Perloli nubridai į pragarą, tai brisk 
toliau, tai brisk!

RAGANYTĖ: Bereikalingr jųsų čia pa
mokslai. Man jie senai žinomi. Pasak jųsų'i- 
kiekvienas jausmas yra nuodėmė. Žemė
tai grabas. Žydrasai dangus—jo vokas. Žvaig
ždės—jo skylutės, o saulė—tai didesnė skylė. 
Jei kunigų nebūtų—pasaulis visas žlugtų— 
pasak jųsų,—o Ponas Dievas—tai tik titė... Ei, 
paėmus rykštę tik išpert, gerai išpert jums 
kailį, žmogelpalaikiai jus, lai bent žinotu
mėt... (Užtrenkia duris). '<

KUNIGAS: Ak, velnio sėbre, tu...
BARZDASKUTYS: Del Dievo meilės, ku

nige, nutilk! Nepykink jos daugiau. Dar gali 
mums kaži-ką padaryti. “ •

(Kunigas, mokytojas ir barzdaskutys, An
drium nešini, pasitraukia į girią. Menuo 
skaisčiai šviečia. Aikšte pasilieka visai ra
mi. Iš grios, viena po kitos, pasirodo aikštėje 

E 1 f ė s ir ima ratelinį šokti).
PIRMOJI ELFE (pašnabždoms šaukia); 

Sesers!
ANTROJI ELFE:

Sesers!

f

KUNIGAS: Ištikro, musų Meistras!
BARZDASKUTYS: Tiesa tai tiesa—Mei

UNDINUTE:
Pirma šaka pražydėta 
skrieju ratą užžavėtą: 
ratan niekas neįeis, 
tavęs niekas nepažeis, 
anė vaikis, nė mergelė, 
vyras, senis, nė senelė— 
manąs buk ir savas buk! 

(Atsitraukia tamson).
(Iš girios, po kits-kito, pasirodo K u n i g a s, 
B a r z d a s k utys ir Mokytoj a's). 
KUNIGAS: Aš matau žiburį. 
MOKYTOJAS: Ir aš matau.
KUNIGAS: Kame mes dabar esame? 
BARZDASKUTYS: Dievas Tėvas žino! 

Girdite? vėl šaukia: “Gelbėkit, gelbėkit!” 
KUNIGAS: Taip, taip! tai Meistro balsas. 
MOKYTOJAS: Aš nieko negirdžiu. 
BARZDASKUTYS: Balsas iš augštumos 

lyg eitų.

stras.
(Visi trįs skubinasi artyn prie Andriaus, bet 
staigu, atsimušę į užžavėtą ratą, atšoka at
gal, skaudžiai rėkdami: “Ai, ai, ai!” U n- 
(j i n u t ė nušoka nuo medžio šakos ir, klai
kiai juokdamos “cha-cha-cha-cha-cha”, pasi

slepia tamsumoje).
(Visi tris nusiminę dairosi j kits kitą). 

MOKYTOJAS: Kas čia toks buvo? 
BARZDASKUTYS: Kas tai galėtų būti?

''KUNIGAS: Lyg kas juokėsi...
MOKYTOJAS: Man iš akių net kibirkštis 

ėmė lakioti. Ar tik neprasiskėliaų sau gal
vos?—-nugi: skylė kai riešutas didumo!;. , j

KUNIGAS: Ar judu girdėjote juoką? .
BARZDASKUTYS: Aš girdėjau ir juoką 

ir kažkokį traškėjimą...
KUNIGAS: juokas ėjo iš anos ve eglės— 

matote, kur šakos juda? Iš jos antai ką-tik 
pelėda nulėkė, rėkdama.

BARZDASKUTYS: Na, dabar matote, ką 
gali ragana išdaryti? Šiurpuliai mane tik pur
to, tik purto... Ale, regis, ne mane vieną: iš 
baimės.ir jums užkando žadą... Šėtonas ra
gana!

KUNIGAS (augštai iškeltu kryžiumi ran
koj, ir tariamu drąsumu, žengia trobelės lin
kui): Tebūnie, kaip jus sakot. Tebūnie čia 
nors paties velnio lizdas—nenusigąskim. Die
vas su mumis! Jis savo tarnų neapleidžia. 
Dievo žodžiu apveiksime ir pragaro galybes, 
Šian su manim! Aš pasibarškinsiu į duris.

j BARZDASKUTYS: Kunige, meldžiamas, 
nedaryk to!

KUNIGAS: Aš pasibarškinsiu! (Bildena).
RAGANYTĖ (iš vidaus): Kasten?
KUNIGAS: Krikščionįs!
RAGANYTĖ: Krikščionįs ar pagonįs— 

man vistiek. Ko reikia?
KUNIGAS: Atidaryk duris!
RAGANYTĖ (atidaro ir, žibintuvu ran

koje, pasirodo tarpdury j): Ko gi sveikieji 
norit?

MOKYTOJAS: Taip galėtų būti, jei jis 
butų puolęs augštyn! Tik, man regis, augštyn 
niekas nepuola, bet vis žemyn, ne kalnan, tik
tai nuo kalno! Galėčiau galvą duoR kad mu
sų Meistras ne čia guli, bet kokias penkiasde
šimt sieksnių žemiau, klonyje.

BARZDASKUTYS: Kurių galų! Argi ne
girdite, kad šaukia, ir kad balsas tikrai musų 
Meistro! Girdite?—vėl šaukia!

MOKYTOJAS: Kur?
KUNIGAS: Ale kur mes ištikro esame? 

Sakykite, meldžiamieji! Mano veidas ir ran
kos kruvinos, kojos begalo skauda, vos pavei
ku. Toliau aš nebeeisiu!

ŠAUKSMAS: Gelbėkit! -
KUNIGAS: Ve, vėl šaukia.
BARZDASKUTYS: Visai netoli, gal ko

kią dvidešimt žingsnių. . .
KUNIGAS (Nuilsęs, sėsdamos ant že

mės): Aš amžinai nuvargau. Vyručiai, kaip 
jus sau norite, ale aš toliau nebegaliu eiti. Pa
likite mane čia Dievo malonėj. Ak, Viešpatie! 
Taip puiki, taip iškilminga šventė, ir ve kuo 
pasibaigė! Musų dievobaimingasai Meistras 
padirbo stebuklingą varpą—ir nėra jo. Nei 
Meistro nėra... Dievo valia, ir ne mums Jo 
šventus darbus susekti! ' .

BARZDASKUTYS (kurs visą laiką dairė
si): Jus, kunige, klausiate, kame mes dafcar •r ■ ' I

KUNIGAS: Vardu Viešpaties Dievo, ku
rio tu, moteriške, nepažįsti...

RAGANYTĖ: Na, na! Tuojau čia ir pa
mokslas!

MOKYTOJAS: Prikąsk liežuvį, tu, pa
smirdusi stipna! Visam yr saikas, ir musų 
kantrybei. Nūn, prilipai jau liepto galą! Tu 
savo begedingu gyvenimu1 ir bjauriais darbais 
žmonėms taip įsipykai, kad jei tik nepadarysi 
ką tau dabar paliepsime, pamatysi, kad dar 
aušrai neaušus raudonas gaidys užgiedos ant 
tavo stogo, ir tavo lizdas su durnais ir liepsna 
išeis į padanges!

BARZDASKUTYS (be paliovos žegnoda
mos): Tu savo nelabom akim manęs nepa- 
baidysi, velnio uošve! Šventasai kryžius ma
ne dengia, ir tavo raudonų akių nesibijau. 
Tuojau čia mums jį atiduokiel

KUNIGAS: Vardu Viešpaties Dievo, ku
rio tu, moteriške, nepažįsti, sakau tau antru 
sykiu: tuojau paliauk šėtono žaislę žaidus. 
Ana ten guli vyras, Dievo tarnas, meistras, ap
dovanotas augščiausiu menu ant dausių vieš
patauti Sutvertojaus didesnei garbei, o gėdai 
pragaro ir prakeikimui...

RAGANYTĖ: Gana jau su savo pamok
slu. Gi pasiimkite tą vargšą ir neškitės sau. 
Bene jis man čia reikalingas? Daryti aš jam 
nieko nedariau. Tegyvena sau sveikas, jei

PIRMOJI ELFE: .
Virš kalnų
spingso mėnuo ūkanotas;
rukai kį]a iš klonių;
uolos santėmiu apklotos,

ANTROJI ELFE: '
Tu iš kur?

PIRMOJI ELFE:
Šviesoj kur žėri 
kroklo vandens krištaliniai, 
kur, vaitodams, srautas verčias 
gelmių-gelmėn begalinėn.

v Ten, nakties, sulaukus meto, „ . 1
iš ptttojdnčib verpeto ' " ‘ 
iškilau ir, paskuboms, ■■ . * 
atlėkiau uoloms, dauboms.

TREČIOJI ELFE (ateina): 
Sesers, sukate suktinį?

PIRMOJI ELFE:
Šian prie mus, į ratelinį! x

ANTROJI ELFE:
Tu iš kur?

TREČIOJI ELFE:
Tik paklausykit— 
ratelinio neardykit:— 
Tarp kalnų, žemai, tamsus 
guli ežeras gilus, 
aukso žvaigždėmis kaišytas. 
Ten gimiau.

Sidabro šyru 
apsisiautus, oru tyru, 
dausių erdvėmis plačioms, 
kaukaroms kalnų, skradžioms 
lėkiau čia į jus, sesulės. 
Kelią švietė man mėnulis.

KETVIRTOJI ĖLFĖ (ateina):
Sesers! !

PIRMOJI ELFE:
Sese, į suktinį!

VISOS (kartu):
Šokim šokį ratelinį!

KETVIRTOJI ELFE: .
Aš iš žydinčių klonių 
jums nešu labų dienų!

VISOS:
Sukim, sukime suktinį, 
šokim šokį ratelinį!

(Arnotas ima smarkiau žaibuoti. Tolimas 
perkūnijos dundėjimas. Staiga trobelės du
ryse pasirodo U n d i n u t 6. sunertom už 
galvos rankom, ir stebinsi į besisukančiąsias.

Menuo ją apšviečia).
UNDINUTE:

Elfes, ei! *:
PIRMOJI ELFE:

Lyg kas sušuko.
ANTROJI ELFE:

Ai! koks kelmas pasisuko: 
rubai mano ve sutruko!

UNDINUTE:
Elfės, ei!

TREČIOJI ELFE:
Ten kas dūluoja, 
mėtos šian ir mėtos ten; 
pilkas pats, galva boluoja...

(Bus daugiau).
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1 egi jos (two years of work in 
a college of liberal arts); 16 val
stijų, kuriose reikalaujama ke
turių metų vidurines mokyklos 

paliudijiimo ir vieno meto kole

J am- 
dakta- 

panašiai, butų 
r apie raupus

gijos; likusios valstijos reikalau
ja tik keturių metų high schoo- 
l’es pabaigimo. Iš to mos ma
tome, kad didžiumoje valstijų 
medikai daktarai yra priversti 
išsėdėti aštuonis metus pradinėj 
mokykloj (public school); kėlu
sius metus high school ir metus 
ar dvejus kolegijoje. Taipgi ke
turi us metus medicinos kolegi
joje. Išviso apie 18 ar 19 metų 
išbūna mokykloje ir tuomet tik 
drįsta pasivadinti ir tampa dak
taru.

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas netsrlšky, vyrišky, Ir vaiky ligų.
Ofisas Ir Gyvenimas;

J600 9. Halsted St„ kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

12th St. Tol Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12tb 
St., Chicago. Ill.

tų cholera sergantį žmogų, aš 
norėjau, kad jus pasakytute, 
kaip osteopatai kovoja su spiril
lum cholprae asiaticae gyvūnė
liu, kuomet jis apsigyvena žmo
gaus viduriuose. Medikai var
toja opium, du tn p b ora, rheum, 
capsicum, spiritus glycerylis ni- 
tratis ir kitus ’vaistus. Bet die

SLĄ. prezidento prakalbose bu
vo vos apie 50 asmenų. Tai jau 
nepakenčiama. Social-Patriotas

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

čionykščiai 
nuosavybes 
rūpinasi, kad per šį 
pravedąs taip vadinamų 
mobilių kelių 
sididinus judėjimui pasididintų 
ir biznierių pelnas.

Reporteris. *

moka vartoti vaistus 
me nely

Nelies
copaiba, šautai

up gi nei vic- 
daktaras” i'ie- 

Bet ir, tas 
FomaiT'bs mato

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Nc- 
v dieną. Taipgi Pancdflio, Scredos,

J s nuo 7 v. iki 8 v. vakare*

ar serga! 
ko Ii, kac 
“daktaro 
kūno viską užvaduoja!

Raupų ar choleros gydyme, 
tamsta sakai, kad osteopatai gy
do panašiai medikams, vartoda
miĮDr. Povilas Žilvitis I

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas X

B 3203 S Halsted St., Chicago. w
Tel. Drover 7179. Ž

Chiropraktikai, ar osteopatai 
negali daryli operacijų, kadangi 
prie aporccijos reikia vartoti ii 
vaisiai, kaip tai 
ctheras i 
skausmo 
duoti truputį morphino. O 
gal bevaistiniai daktarai nevar
toja ir čia vaistų. Pjaunat ir

Gegužes 20 d. SLA. 130 kp 
teatrališkas ratelis stato sceno
je du veikalu: “Kares Metu” ii 
“Jaunystes karštis 
į va i r i ų p a m a r g i m n i ų
pelno skiriama Rusijos revoliu 
cijai. Tikimasi skaitlingo pub 
likos atsilankymo.

tais
yra verčiami lankyt 
mo kursus, nes 
vielos! Taip lai 
yra geras pavyzdys, parodantis, 
kad medicinos daktarai stovi

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

BURKEBARBERSCHOOL 
£12 W. Madison St., Chicago, Ill.

S. G O R D O N 
Halsted St., Chicago

ueguzes 3 d. čia pasimirė vei
klus vietos lietuvis — Fr. Ta
mošaitis. Velionis paliko supu 
12 m. amžiaus. Palaidotas ta- 

•ažiaj, kaštais tos mai- 
mizacijos, prie kurios

nuo tokių 
džiaugiasi, kad 
daug, ( 
skaičių 
visuomene 
kyd'ama, “kažin 
n i u i, b e t 
(y p a t i n g a i 
tai tikrai mačys 
Ieties tik tok 
J iems

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7 
kare. Nedėliomla 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST 

CHICAGO, ILL.

chloroformas, 
k) . operacijos 

sumažinimui reikia

Paskutiniame tamsios atsaky
me (“N.” n r, 87) yra perdaug 
nesąmonių. Bandydami išsi
sukti, rašote kas tik papuola, 
kad lik prirodžius, jog “osteo- 
patas yra lygus moksle su me
diku.” Tečiaus, yra sunku ir

darbai 
eina gana gerai. Vielomis sto- 
kuoja darbininkų. Buvo rašyta 
laikraščiuose, kad! mainierių ne
ims 
šie m s nesunku darbas

is ne- 
intoritetas. 
“business” 

Jis negydo, bet lit
inio medicinos mo- 
ar kursus, kuriuose 

dak- 
dyvų, kad

bevaistiniai.
Daugiau paduokite man to 

kių vardų, kaip augščiau mine 
to daktaro, dar aiškiau pama 
tysime, ko yra verti “daktarai’ 
be vaistų! DR. B. M. BOSS, 3

Monroe St., . • • • • •
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant

H<*rgą ir sunykę >yrai susiipreja,Jieka ener- 

silpmmią arba ligą, eikite pas senų

lui—geriausias įrankis
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata 
rimais! ,

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

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
422 So. State Street, Chicago, Illinois.
Priešais Siegel Cooper and Company

Offiąo Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedaliomis 10 iki 2.

Priežastis nervų li
gos — Galvos skaudė
jimo — širdies arba 
Plaučių kliūčių — Ne
miegojimo naktimis ir

lūs dr neesamus daiktus. Ir štai 
kodėl ir tamsta negali apginti 
bevaištinių, kaulinių “daktarų.”

Aš sakau, kad medikai stovi 
moksle kur kas augščiau -negu 
osteopotai ir kiti bevaistiniai 
“daktarai.” Štai, jums ir fak
tai: šioje šalyje randasi: 17 val
stijų (statų), kuriose reikalau
jama, kad mokinys, pirmiau 
negu pradės studijuoti profesio- 
nalį medicinos skyrių, turėtų 
paliudijimą apie baigimą ketu
rių metų vidurines mokyklos

prophylactic?’ 
Hygienic lietuviškai reiškia hi
gieniškas, tokio vaisto nėra.

Higieniškas yra būdvardis ir
reiškia ar parodo ddikto ypaty
bę, o niekuomet ne patį dhiktą. 
Taip, kuomet mes sakome, kad 
jis gyvena hygieniškai (he leads 
hygienic life), mes suprantame, 
jog asmuo vengia viso to, kas 
kenkia jo sveikatai. Pavyzd
žiui, nedirbti persunkiai, valgy
ti sveikus valgius, užlaikyti kū
ną švariai ir t. p. 
cholera ar raupais 
privalo higieniškai gyventi, bet 
visi turi prisilaikyti higienos 
reikalavimų. Taigi, kuomet aš

Gi nuo bevaistinių “stu- 
ar v “daktarų” jis ima 

$100.00 už lokį pa t* kursą. Ka
me gi čia priežastis? štai ka
me. Jis žino gerai, kad medici
nos studentai stovi savo moks
lo šakose gana gerai 
pakartojimų 
binius kvotimus. Taigi, jeigu 

šimto dolerių už tuos 
, nedaug kas ims juos, 
su bevaistiniais “studen

tais kita. Jie turi arba 
pakarto ji

be jų — nei iš 
Foman’as ir

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu- 
oda Elgin laik- 

■UmL rudelius ir kitus 
auksinius išdir- 

f j k im u s ?
užganėdinti 

jMn auksoriaus bei 
\!|^įgjį' laikrodininko

da rba is ?
Ar užganėdinti 

kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsidės ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

K. NURKAITI
1617 N. Robey Str., Chicago. 

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Na, o su osteopatais yra ki
taip. Rasimą gal vieną, kitą os- 
teopatiškų mokyklų, kur reika
lauja pradinio prisirengimo, bet 
lik high school’ės ir nedaugiau. 
Daugumas bevaistinių “kolegi
jų” nereikalauja pradinio, high 
school’ės, prisirengimo. Bevai- 
stinėse mokyklose kursas tęsiasi 
nuo trijų metų iki trijų mene- 

Gi medicinos mokyklose 
metai, štai

Džiaugėsi tautiečiai, kad Dr. 
Šliupo vakancija tapo užpildy
ta ir lokiu'budu “progreso” dar
bas nesigaišina. Bet žmones 
užtektinai supranta jų “šventą” 
“idėją” ir kas karias vis mažiau 
ir mažiau į jų spyčius lankosi: 
antai gegužes 6 d. drg. Akelai
čio, socialisto, prakalbose buvo

DR. J. VAN PASNG
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Dlagnoza Ir Gydymas
Speciališkn medicina nuo 

užnuodijamo kraujo
Vandcxiuota Medega Slaptom Ligom

2221 8. KEDZIE AVĖ.
Netoli 22-ros gtv.

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

Aš padarau sergančius vyrus sveikais Ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir Ma- e • * j • •
no Ilgas Patyjchnas Išmokino Ma- Greitai ir Pastoviai

A3 noriu tos prčgos pasi
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki ji 
padarysime seikv ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

AŠ gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijinių kraujo, Stricturų, Pu- 
llavini!), Nutekėjimą, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jtegų, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
AS vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

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

vaistai, ir visi vaistai, ji 
tas. vaisius osteopatam 
stos esate bevaistiniai 
rai”. Tą patį, ai 
galima pasakyti 
ir daug kitų ligų

Prophylactic lietuviškai reiš
kia persergstantis. Prophylactic 
ar persergstantieji yra tokie vai
stai, kuriuos duodama sveikam 
žmogui, kad prie jo nebelįstų li
ga. Pavyzdžiui, įskiepijimas 
raupų yra vadinamas prophylac 
tie būdas gydymo, kadangi įs
kiepydami mes persergstame 
ar apgyname žmogų nuo raupų, 
{skiepijimai yra vartojami ir 
prieš nckurias kitas ligas. Bet 
jog osteopatams ir kitiems be- 
vaisliniams s daktarams ir tas 
būdas gydymo yra uždrausta 
Jog ir čia vartojama vaisias vi- 
rus vaccinicum. Na, o ką jau 
bekalbėti^ kuomet žmogus ap- 
serga raupais. Hygienic ir pro
phylactic jau pervelai, — reikia 
vaistų, čia, jau osteopatas be
ginklis. Reikia daktaro, kuris 

štai ka
inai tarp daktarų, 
yra prirodyįa, kadi 

cubcl, 
trymokir daug kilų vaistų už
muša gonoccocus gyvūnus, jei
gu tie vaistai lik susiduria su 
tais gyvūnais. Bet jeigu jie ir 
neužmuštų patį gyvūną, tai jie 
neleidžia jam veistis, t. y., sus
tabdo bėgimą. Teisybe, pasitai
ko, kad geras savęs užlaikymas

ii, nervnoh 
i ir sveiki-
Jęigu jus kpL, 

sjiecialisti)* 
darnios: kasdien 
: 10 v. ryto n' 1

ciaus
teopatų daugiau reikalauti, nes 
jiems yra sunku, labai sunkų 
surasti, ar žmogus yra sveikas 

Ir kam čia dar to iieš-

Vyriški; Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

gyduolių.” 
Jis turi taikintiės prie aplinky
bių ir pataikauti visiems. Taip 
jis ir daro. K 
nas bevaistinis 
lankytų jo kk 
pats Di
skirtumą tarp medikų ir bevai
stinių “daktarų.”

Taip medicinos studentas už 
$25.00 dabar, rodos, $35.00 ga
li lankyti jo kursus taip ilgai, 
kol pereina valstybinius kvoti
mus

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite Indi išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dyk
DOCTOR BOYD

£ TEL. Canal 2118 Z
ž Dr. A. I.. YUŠKA į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS JZ 1749 So. Halsted St., Chicago, III. AW Kampas 18-tos gatv. w

SIU 
mažiausia keturi 
kas verčia mane tikėti, kad me
dicinos daktarai turi daugiau 
mokslo, negu osteopatai ar kiti 
jų draugai, bevaistiniai “dakta
rai.” 'Turėdamas panašius fak
tus, aš turiu pamatą savo pasa
kymui ar tikėjimui.

Be to, nėra nei vienos medici- 
kursas 

butų trumpesnis negu 4 metai ir 
kuri nereikalautų pradinio ir vi
durinio, high school, 4 metų 
prisirengimo. Gi iš kitos pusės, 
yra daug bevaistinių mokyklų, 
kuriose nereikaalujama 4 metų 
high school’ės ir kuriose kursas 
tęsiasi apje 3 mėnesius. Ar tai 
toks dalykų stovis nerodo, kad 
osteopatai stovi moksle žemiau 
negu medikai daktarai!? 
Trumpu laiku aš paduosiu iš
traukas iš nekuriu bevaistinių 
mokyklų, tuomet ir ponas Juš
kevičius persitikrins, kad į tris 
mėnesius galima tapti patentuo
tu bevaistinių daktaru 
truputį kantrybės!

Tolia us
“duonos užtikš visiems. Ser
gančių yra užtektinai.” Neži
nau, ar tčkįu obalsiu va duoda
miesi eina žmonijon visi bevai
stiniai “gydytojai.” Jeigu taip, 
lai visuomene turčių pasisteng
ti kuogreičiausia nusikratyti 

daktarų”, kurie 
sergančių yra” 

nesistengia sumažinti 
nelaimingųj ų! Taigi 

neapsirinka, sa- 
ir mačys ligo- 
d a k. t a r u i 
bevaistiniam), 

Priseina gai- 
i “daktarų”, 

duonos yra užtektinai, o 
nis, jeigu nemiršta, tai pa- 

Bravo! vyručiai. Te
būtų neišmintinga iš os-

.1 aip man 
o jam buk 
kus, ir aš tam

AR JUS TURIT ŠIUOS 
A PS IR EI š KIM U S ?
Ai* jus miegate alda- 

ra burna?
Ar jus knarkiate miegodami?
Ar jus atbundate sausa gerkle ir 

blogu skoniu burnoje?
Ar jus greit pagalinate šaltį?
Ar jus turite katarą?
Ar jums tankiai skauda kaklas?
Ar jų.sų glytis varva iš gerkles?
Ar jus čiaudėjat ir tt ?
Ar jus sunkiai alsuojate?
Tas visa reiškia tūlą keblumą.
Neapsileisk tuo. Ateik'šiandien.

mano

sakė p. Povilaika 
įkęs pats p. šim 

pilnai (ii 
Šimkus la 

prakalbą Waterbury ir aš 
girdėjau, tai. taip lygiai phi 
kunigus ir socialistus, kaip Dr. 
šliupas, lik, žinoma, kitais žo
džiais, mat progresas. Teko ir 
saviemsiems, mat truputį per
daug buvo tautiško n 
rd prikvėpavęs; tai 
no ir visus pa laikė per 
nuosius.”

RUSSIAN
TURKISH 

iOXH WITH SA

1 Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedeliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILI

Bent taip nedaro medikai 
Dr. Samuclius Foman 

ra joks medicinos 
Yra tai paprastas 
žmogelis, 
ri pakarloj 
kslų klcsas 
randasi daug bevaistinių 
tarų.” Taigi nėra

osteopatams ir kiliems bėgy 
diuoliniams daktarams pąskuti 
nijo įrankio nevalia čiupinėti.

914 Pagerintas 606 
skausmo, be peilio

So. Dearborn St., Kampas 
........... Chicago, Ill. 

to augšto.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzafninuojam dykai.

\ • Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 

J Sėjimas.
lĮlBMr y Mes vartojame page- 

rintą Ophthalmometer 
TiET Ypatinga* domu atkrei- 

piama į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; ncdėlio- 
rnis nuo 10 iki 12 dieną.
1619 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labarator!Ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakaraU, Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Rafeted Street

VALANDOS: 8— 9 ryto, tiktai.

Jis negydo 
ryti gero diagnozo 
egzaminuos ir pan ,

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvaiuų 
šių pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervy Kebluin; 
peny betvarke, inkstų, pūsles, slapuumosi 
arba kraujo betvarke, ligos 
gydymo, neturi palu 
giausia patyrimo., 
klikos jis sugrąžino

Neapsileisk tuo. ; 
Aš suteiksiu jums 

0 metų patyrimo ir tūkstančiai Ii 
;onių išgydyta.

DR. F. O. CARTER 
Kalbama lietuviškai 

Akiu, Ausy, Nosies, Gerklės 
Specialistas

State St., 2-ras augštas

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudarrfas arbą silpnas akis, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

nuo 0 rvto iki 1 po piet.

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane iŠ 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
as esmi expertas specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane į laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus J sveikatą į trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

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

DYKAI

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

Prieš Siegel Cooper and Co.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO 
VYRAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso Hhnuose nuo $3.00 ir au- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždykų.

f Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku-
k mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir

tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuria gali
i /Z7'^x.\W būti prašalintos gerų akinių pritaiky- 

l A \ vivl xnu. Ištyrimas uždyką, jei perlti ar 
m \ m /1'm.^ skauda akis. Jei jos raudonos. Jei ral- 

1 I 'WvWf va sopa' Je^ blogai matai, jei akfs sil- 
K /ja psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos 

v aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-
kiniai uždyką. Atmink kad mes koi-

< natn arvarantuojami akinius ir klenkis-
narn gerai prirenkam.

_____ MESIROFF, Ekspertas Optikas,
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AM buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padalyti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš ssu 
draugas žmonių 8. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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Ateikit IfVf) II I Aš jus 
pas U I K Į1 I išgy- 

mane W I 11111 dysiu

I Podolskaja, 15 Petrograd, Russia j

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X=RAY EXAM1NACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite
Kl&ĮjJĮ---- .. but tikrai išgydytu,
? W-- fr AŠ jums pasakysiu, be spėlioji-

- JOR H | mų, kokia yra jūsų tikra ii^r
'X JJ Aš valioj u liktai vėliausias m o-

kshškas metodas ir įrengimus,
r ii 1 Aš turiu mano paties vaistų de-

. : ii partamentą ir laboratoriją,
1 WdH i vartoju tiktai tikrą Neo-Sal*
h l/n I- 1 varsen, 914 ir 606.

A AŠ išgydau, kuomet kiti atsisa-

<3^ ■’SSMr *>3^ < *3- IJII V 11

j x Patarimai Dykai

I iiyfti ir Moters 
| '-’v Piisilarli su Dr. ROSS
i \|| ištikimu gydytoju.
0 y, ? Nerizikuok sayo sveikatos ats
Z r4 damas j rankas naujų ir nepaty
A Z -daktarų. Mums malonu patarti 
X dienraščio skaitytojams, lUM JI®
S pasitarti nsu
S ' senas užtiki

speciali! 
krasą. « 

užrašyt sąžiningą gyd

ds, x i d u j i v ir Ke- 
H>philiu, 

i cilciluinmH i gero 
h)sv . 1 u j i tiriu dau-

< IIB I Ų jūrių pi a 
sveikata.
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3 ir 4. Apie tatai nieko dar

»

R-as, Akron, Ohio, klausia:

Buvo su kepure.

butų pamato, galėtų but inter
nuoti, kaipo Suv. Valst. priešų

dieną atvažiavęs, taip- 
galimaf paduoti laivo 
Kitaip ten vargu butų

f

5. Septyniems metams pras
linkus nuo pirmųjų popierų iš-

na.
jas 
permainyti. Paprastas i 
mas čia svarbią rolę lošia.

iu onių, kad butų galima panai 
kinti plaukų augimą kur nors,

dažnai jie vėl išžiuga; vaistų y- 
ra, bet nepatikimi, kartais ken
ksmingi.

Dr. A. J. Karalius.
2121 N. Western Avė.

NAUJIENOS

Redakcijos Straipsniai

MINERALIAI VANDENS.

Apžvalga
L

Atsakymas:

KOJŲ PRAKAITAVIMAS.

pači
A. Cž. Muskegan, Mich., klausia

Gerb. Mekįžiu paaiškinti, ar 
nekenkia sveikatai sustabdymas 
kojy prakaitavimo? Mano ko-

REVOLIUCINĖ VALDŽIA 
IR SOCIALISTAI.

| Pinui Lliluyij Dienraštis Amerikoje
&W£ia NAUJIENŲ BENDROVE inc. 
k & Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in* America
Published Daily Except Sunday

• V THt

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

revoliucijos atsilikimus, 
kitko tenai sakoma:

LIETUVIŠKIEJI
“BOLŠEVIKAI.”

Mineraliai vandens dalinasi r
į du skyrių: gamtiški ir dirbti
niai. Pjrmutiniai yra paimamipradės karo diktatūra viešpa

taut, bus sumindžiotos iško
votosios darbininkų klesos 
laisvės, demokratijos teisės ir 
kiti revoliucijos laimėjimai.

PetroviČas. išvadžioja, kad la
biausiai pageidaujamas revo
liucijos bėgis butų toks: jeigu 
socialistai nedalyvautų revoliu
cinėje valdžioje, bet verstų tą

ji daromi iš paprasto vandens, 
pridedant 
Gamtiški

žarnoms. Taip kad vieton sti
klelio degtinės daug geriau iš
gerti mineralio vandens prie 
valgio. Tik turintiems silpna

tina gerti tokio vandens.
Kas link dirbtinių mineralių 

vandenų, tai jų yra daugybė. 
Visuose randasi gana daug ang-

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. 
j—Massas-'i ■ , ■ „.'„"ZJ'T.1. , ..../.......................................................................................................................................  —................  r~
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li $3-50-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
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Matytoju ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
ti rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Jardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
failekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
jfce rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami atgal, iei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
M tr išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

utarninkas, Geguž. 15, 1917,

dėjo atleisti iš darbo darbinin
kus, reikalaudami bent kokių 
popierų parodyti, kad nesi vo- 
kietys, ir iš kurios valstijos at
važiavęs. To reikalauja ne tik 
iš vyrų, bet ir iš moterų.

(Šeidemano frakcija) esanti 
“kaizerio rėmėja?’

Stockhoįmo konferencijo- 
i ma

žumos atstovai, Vokietijos 
didžiumos ir Haase’s parti
jos (nepriklausomosios s.d. 
partijos) atstovai ir kone vi- 
;sų kitų kariaujančiųjų ir 
neutralių šalių oficialių so
cialistų* partijų atstovai. Tik 
ikaikurias tų partijų gal su
laikys nuo delegatų siunti
mo kokios-nors kliutįs.>

Amerikos socialistų parti
ja stoja už dalyvavimą kon- 

: fęrencijoje (konferenciją 
pasmerkė, kaip “vokiečių 
(kaizerio suokalbį”, čionai ti
ktai tokie ponai, kaip Wall
ing, Russell, Stokes ir pan.); 
bet jos delegatai vargiai su
spės nuvykti Stockholman. 
Vokietijos “nepriklausomo
sios partijos atstovams, kaip 
praneša telegramos, valdžia 
neduoda pasportų, — prieš 
ką Haase ketino užprotes- 
tuot reichstage. Tokios ir 
panašios priežastis gali už
kirst kelią konferencijon da 
ir kaikurių kitų šalių socia
listams.

Svarbiausis tečiaus daly
kas, kad tarptautinėje kon
ferencijoje žada dalyvaut ta

wwii TT £AlLn„^^£^^ TTh^filU- M™—. StocKnojjno Konieren tThe UtMBm wMf Iww > ketinaTuti Franci jos

Ponai biznieriai, 
kas bus?

Ką jus dabar manote, po
nai biznieriai, apie karę?

.tarėte jai. Jųsų idėjiniai va
dai ir atstovai, tautinė San
dara ir tautininkų laikraš
čių redaktoriai, sakė jums, 
ir jųsų vardu sakė visuorne-

..... .. -i
dalykai einą blogyn. Groser- 
nių, bučernių ir restoranų 
savininkai, rūbų ir rakandų 
pardavėjai, “real estate” a- 
gentai, spaustuvninkai—nu
liūdę mato, kad kasdien jų 
kostumerių skaičius mažė
ja. Mažesniosios dirbtuvės 
jau pradeda duot “vakaci- 
jas” darbininkams arba ma

Rusijos socialistų Srovė, ku
rt šiandie vadovauja Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryboje. Viename savo po
sėdžių ji priėmė drg. Skobe- 
levo rezoliucijų, kurioje išsi- 
reiškiama už tai, kad visų 
šalių socialistai susirinktų 
kokioje-nors neutralėje ša
lyje ir atnaujintų savo tarp
tautinius ryšius. Rezoliuci
jos autorius užreiškė, kad 
del Tarptautinės atgaivini
mo jisai nebijotų susitikt 
“ne tiktai su Šeidemannu, o 
ir su velniu ir jo močiute”.

Taigi atrodo, kad konfe
rencija turės pasisekimo. Ji 
daug padarys Internaciona
lo atgaivinimui. Visose ša
lyse žmonės šiandie labiau
siai trokšta taikos. Smar- /* ■ ■ . 
kiausiąi kovoja už ją sociali
stai. O taikos sąlygas jie 
pripažįsta visi daug-maž vie
nodas. Todėl jie gali išvien 
eiti. Kraštutinės frakcijos, 
kurios kolkas dar, kartu su 
musų Russell’ais, šalinasi 
nuo bendro veikimo, vėliaus 
irgi prie jo prisidės, kaip tik 
aplinkybės pasidarys dar 
prielankesnės taikos judėji
mui. Kovoje už taiką Inter
nacionalas atgaus savo jie- 
gas.

džios rankas, o šiaip jisai pripa- 
žusta, kad socialistai privalo 
remt revoliucijos pastatytąją 
buržuazinę valdžią, koliai ji nei
na prieš revoliucijos tikslus. 
Tai yra visai kas kita, negu mu
sų lietuviškųjų “bolševikų” šu
kavimai ir smerkimai.

Rusijos “bolševikai” jau yra 
taiip “radikaliai”, kad jų vadas 
Leninas neišsiteko (ar negavo 
vietos) -revoliucines Petrapilio 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos pildomam j am komite
te. Bet lietuviškieji “bolševi
kai” savo “radikalumu” nori 
“subytint” da ir tulus rusų “bol
ševikus”. Jie, kaip žinia, pus
antro menesio atgal, kairiųjų 
organizacijų konferencijoje, pa
raše ilgoką režoliuciją, kurioje

New Yorko kaslegarnes, kada 
esi atvažiavęs Amerikon. Kur 
reikia dėlto kreipties?

Barbora V. Jackštienė.
Atsakymai:

1. Sulig “selective draft” ak-

siėmimo jos žudo savo vertę

mų žmonių, I 
čių, liudijimu.

7. Reikia laišku kreipties į 
Commissioner of Immigration, 
Ellis Island, N. Y. Vis dėlto lai
ške reikia pažymėti, kuriais 
metais ir apie kurią maždaug 
mėnesio 
jau, jei 
vardas, 
surasti.

Petrui Norvaišai, Indianapo-

Serbijai liepos 28, 1914. Ant 
rytojaus, liepos 29, ji pradėjo 
jau bombarduoti Serbijos sos
tinę Bielgradą.

Vokietija paskelbė karę Fran- 
cijai, Anglijai ir Belgijai rug
pjūčio 4, 1914, ir tą pačią dieną 
p radėjo bombardavimą Liege’o .

Sveikatos Skyrius

/valo kariaut už šalies teises! 
ir laisvę.

panieka ir neapykanta žiū
rėjote j prieškarinę socialis
tų agitaciją. Tie socialistai, 
girdi, tai tik sarmatą daro 
(tautai savo šukavimais prieš 
■ karę. Jie, girdi, nenaudėliai 
arba stačiai parsidavę kai- 
'zeriui!

Gerai, ponai biznieriai. 
Jus ir jųsų idėjų skelbėjai,, 
tautininkai, dalinote kartu 
su didžiuoju kapitalu tą vil
tį, kad karė sustiprins biz
nį. Dviejų ir pusės metų pa
tyrimas rodė jums, kad, a- 
čiu karei, kapitalo pelnai 
milžiniškai padidėjo. Dalį 
tų pelnų tikėjotės ir jus gau
ti. Juk kada bus “prosperi
ty”, tai, jus manėte, bus vi
siems gerai.

Bet ar jus nesuklydote sa
vo išrokavimuose? Pažvelg- 
kite.

Karė tuoj pakėlė jau ir be 
to baisiai augštas maisto 
medžiagų kainas. Mėsa, ja
vai ir kitkas pabrango. Ir 
jie ketina dar labiau pabran
gti. Žmonės ima mažiau pi
rkti. Biznis mažėja^

Valdžia įnešė kongrese į- 
statymo sumanymą, pagal 
kurį bus apkrauta dideliais 
mokesčiais daugybė reika
lingiausių gyvenimui daiktų. 
Jų kainos, vadinasi, irgi pa
kils. Taigi sumažės biznis 
visų tų pirklių, kurie juos 
pardavinėja.

Kongresas rengiasi už
draust arba bent suvaržyt 
svaiginamųjų gėrimų gami
nimą ir pardavinėjimą. Ji
sai ketina įvest augštas mo
kestis ant krasos siuntinių. 
Valdžia daro pienus sumobi- 
Mzuot ir išsiųst Europon ši
mtus tūkstančių vyrų, pasi
remdama kanskripcijos įsta
tymu.

Visa tatai skaudžiai atsi
liepia ir dar atsilieps ant bi
znio. Ištisos biznierių kate
gorijos pateks į kebliausi pa
dėjimą. Daugelis jų bus ar
ba varu išvaryti iš biznio ar
ba patįs turės jį mesti.

Jau ir šiandie ne vienas, 
biznieris ima dejuoti, kad kietijc

Kas-gi bus toliau?
Taigi išrodo, kad jųsų iš- 

rokavimai buvo klaidingi. 
Ne gerovės jus susilaukėte, 
o bėdos. Didesnių pelnų ka
rė atnešė ne jums, o tiems 
ponams, kurių agentų pasa
koms jus patikėjote: stam- 
biemsiems kapitalistams.

Jie neapsiriko. Jų biznis 
kįla, kaip ant mielių. Amu
nicijos trusto serai pašoko 
į viršų. Plieno trustas, mė
sos trustas, anglių trustas, 
javų trustas, bankai, biržos 
spekuliantai — visi jie ne
spėja žerties auksą į savo 
delmonus.

Jie turi “prosperity”, o jų
sų laukia sunkus, sunkus lai
kai.

Matote dabar, kad ne vis
kas yra gera, kas didžiojo 
kapitalo kišenini tarnauja.

Tad argi ir dabar dar jus 
sakysite, kad žmonės, kurie 
priešinasi džingoistų užma
čioms, buvo kaizeriui parsi
davę?

Ar ir dabar dar jus pri
tarsite tautininku laikraš- v
čiams, kurie agituoja už Wil- 
soną ir konskripciją? Žiū
rėkite, kur jie jus nuvedė!

Rusų socialistų dienraštyje 
“Novy Mir”, kuris jau nuo kele
to mėnesių vedama kairiųjų ra
dikalų (“bolševikų”) dvasioje, 
tūlas I. Petrovič tik-ką paskelbė 
gana indbmų straipsnį apie Ru
sijos revoliuciją ir karę.

Jisai nurodo, kad revoliucijo
je proletariato uždavinys yra 
priverst buržuaziją išpildyt bent 
dalį savo klesinių reikalavimų. 
Bet kaip jam to atsiekt? “Novy 
Mir” bendradarbis sako apie tai:

To tikslo atsiekimui yra du 
keliu: arba proletariato atsto 
vai stoja į laikinąją revoliuci
nę valdžią ir dirba joje po 
Darbininkų Astovų Tarybos 
ir savo partijos kontrole, ar

Konferencija 
žada įvykti.

E ii’.. R.
sU

Neužilgio Stockholme turi 
susirinkti tarptautinė socia
listų konferencija. Joje, 
kiek galima spręsti, bus at
stovaujama daugiau sociali
stų partijų^ negu visose tos 
rųšies konferencijose, ku
rios buvo laikytos dabarti
nės karės laiku. Bet gaila, 
kad ir ši konferencija dar 
nebus visai pilna.

Nuo dalyvavimo joje atsi
sakė pirmiausiai supatriotė- 
jusioji Francijos socialistų 
didžiuma. Paskui atsisakė 
ir Rusijos “bolševikų” (kra
štutinių radikalų) frakcija. 
Pagalios atsisakė ir kraštu- 
tinysis Vokietijos socialistų 
sparnas 
kcija.
socialistai ir Rusijos ir Vo
kietijos kairieji nenori daly
ve ''ferencijoje del tos 

iasties: kad Vo
lios didžiuma

— Liebknechto fra- 
Francijos dešinieji

Mums rodosi, kad antrasis 
kelias labiau sutinka su pro
letariato reikalais. Social
demokratija, šituo keliu eida
ma, gali daug geriau suorga- 
nizuot poteheialę (dar neap- 
sireiškusdą. “N.” Red.) pro 
letariato galią, pasiremdama 

■ Darbininkų Taryba, o gal 
taip-pat ir. Kareivių ir Ūkinin
kų Taryba. Toliaus, ji, mu
sų nuomone, turėtų suorga- 
nizuot darbininkų suvažiavi
mą greta su Įsteigiamuoju 
Susirinkimu, idant galėjus 
per jį skelbt ir jo pagelba 
remt Įsteigiamamjam Susi
rinkime grynai klesinius ir 
demokratinius darbininkų rei
kalavimus.

Ji neprivalo organizuot sa
vo klesinės darbininkiškos 
valdžios toliai, koliai buržu
azijos valdžia palieka ištiki
ma prisiimtoms pareigoms ir 
vykina paskirtąsias reformas 
gyvenime. Bet prie pirmo 
laikinosios valdžios mėgini
mo išverst iš vėžių revoliu
ciją, social-demokratija turi 
but prisirengus paimt valdžią 
į savo rankas ir užbaigt seno
sios tvarkos perkeitimą spė
ka, prieš buržuazijos valią. 
O tuo tikslu social-demokra
tija neprivalo nė vienai mi-i 
nutei paliaut varius savaran
kišką organizacijos darbą tar
pe darbininkų ir kareivių. 
Ji nė vienai minutai nepriva
lo paliąut varius savo ypatin
gą klesinę propagandą tuose

Mes pasipiktinę atmetame 
Rusijos buržuazijos pastan
gas sučiupt revoliucijos lai
mėjimus ir, pačiupus į savo 
rankas valdžią, toliau tęsti 
nedoriausįią ir kruvinihusią 
imperialistinį karą. Mes pa
smerkiame tuos socialistus, 
kurie paturi tą buržuazinę 
valdžią ir karo tęsimą, nes, 
tą valdžią paturint ir imperia-

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo- ' 
nems, kurie nogėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimo. 
Kreipi anties į ji klausimais laiškai reikia adresuoti Šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 1840 S. Halsted St ’

sluogsniuosc, ant kurių rymo 
josios jiega.

Leiskime, po social-demo* 
kratijos intekme Įsteigiama
sis Susirinkimas nutarė įsteigt 
respubliką, konfiskuot dva
rininkų žemes, atskirt bažny
čią nuo valstybės, ir nemokei 
užsieninių skolų^ kurias už
traukė senoji vąltižia. Kada 
Įsteigiamasis Susirinkimas iš
siskirstys, jai l’eikės budėt ir 
saugot, kad tie nutarimai bu
tų vykinami. Prie mažiausio 
ministerių pasikėsinimo ati- 
dėt dalyką ilgesniam laikui, 
ji turi tuoj aus padaryt reikia
mą intekmę į valdžią, pakeist 
ministerius ir net paimt į savo 
rankas valdymo vadeles. Pas
kutinis atsitikimas labaii gali
mas yra ypatingai tuomet, 
kuomet konfliktas kils ant 
grynai darbininkiškų reikala
vimų arba taiikos darymo pa
mato.

Kad užtikrinus sau tokią 
galimybę, s.-d. — ja negali 
mėtyt į darbininkų ir karei
vių minias aplamą laikino
sios valdžios rėmimo obalsį. 
Ji privalo remt tą valdžią 
tiek, kiek ši to užsitarnaus.
Svarbiausios tų išvadžiojimų 

mintįs yra sekamdjs: 1) socialis
tai geriau gali patarnaut darbi
ninkų klesos ir demokratijos 
reikalams, jeigu jie darys spau
dimą į revoliucinę valdžią, bū
dami “ušlauko”, o ne viduje jos 
(valdžios); 2) socialistai turi 
nuolatos organizuot darbininkų, 
kareivių ir (prieinamų jiems) 
ūkininkų lųinias; 3) socialistai 
privalo budėt ir saugot kiekvie
ną valdžios žingsnį, kad reika
le galėjas tuoj pasipriešiint kiek
vienam kontr-revoliuciniam jos 
žingsniui; 4) kraštutiniame at
sitikime socialistai gali paimt į 
savo rankas šalies valdymą, kad 
įvykinus senosios tvarkos likvi
davimą; 5) socialistai negali 
skelbt ąplamą laikinosios val
džios palaikymo obalsį, bet jie 
privalo remt valdžią toliai, ko
liai ji to užsitarnauja.

Kaip matome, nėt ir “bolševi
kų” rašytojas, kuomet mėgina 
rimčiau įsigiUnt į painias revo 
liucijos problemas, tai yra pri
verstas atsisakyt nuo mylimojo 
radikalų šablono: “buržuazi
nės valdžios griovimo.” Jisai 
skaito tiktai kraštutinę ir laiki- 

galios pa* 
ėmimą į darbimiikiškos ydl-* valstijoj daug kompanijų pra

kįlimo kituose kraštuose, o 
atstums jį.
Palyginkite šiituos rezoliuci

jos žodžius su augščiaus paduo
tomis rusų “bolševiko” I. Pctro- 
vičo nuomonėmis.

rybos, pildyti proletariato ir de
mokratijos reikalavimus, kovo
jant prieš ją, kuomet ji tų rei
kalavimų nepildo, ir remiant ją, 
kuomet ji juos pildo. O mūsiš
kiai “bolševikai” visokį laikino
sios valdžios rėmimą skaito nu
sidėjimu. Jų žvilgsniu žiūrint, 
tai visa dabartinė Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba turės 
už savo griėkus kentėt amžinas 
kančias pragare.

Bet mūsiškiai “bolševikai” 
laikinosios valdžios rėmimą sta
to ant vienos lentos su tarnavi
mu imperialistams. Tuo-gi tar
pu Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba, kaip žinia, nors ir neeida
ma Lenino keliais, energingai

į va irių mineralų,
mineraliai vandens 

paprastai užtūri, apart minera
lų, gana daug angliarūgšties. 
Žemiau paduodu aprašymą 
svarbiausių mineralių vande
nų;

Apollinaris — iš Ahr klonio 
šaltinių (Prūsijoj). Užtūri 
chlorsodį, ir sodo, kalkio bei 
ihagnezijos angliadardruskę.

Rosbach — užtari apie 1.2 
gramų chlorodo ir pusę gramo 
a n glinda rd r u skęs 1 i t re.

v Johannis — užturi kalkį, so
dą ir chlorsodį.

Vichy (ctat) — šis vanduo už
tūri daug sodos ir dėlto naiki-

kaks. Aplamai imant, skaityto
jas gali matyti, kad visuose 
min. vandenyse randasi kalkis, 
chloras, sodas, geležis; kartais 
truputis fosforo sieros ir tt.; bet 
juose yra daug angliarūgšties, 
kuri pagamina paprastai mato
mus burbulėlius.

Kokia nauda iš tokių vande
nų? Pirmiausia, yra pripažin
ia, kad juose esanti angliarugš-
tis stiprina maisto virškinimą, Arba mazgojau t kojas 
sukelia didesnį tekėjimą pilvo

vau visokių apgarsinimų, kur 
siūloma vaistai nuo kojų pra
kaitavimo. Tamstai įdedu vie
ną tokių apgarsinimų. Meldžiu 
paaiškinti.
Atsakymas:

Geras klausimas, ištikrųjų. 
Daugelis nori sustabdyti kojų 
prakaitavimą, bet labai maža 
žmonių yra, •kurie paklaustų 
tai, ką A. C. čia klausia: ar su
stabdymas prakaitavimo kenk
tų sveikatai?

Kitados Naujienose esu pla
čiai rašęs apie koją prakaitavi
mą. Dabar tik kelis žodžius 
pasakysiu. Koją v prakaitavi
mas gali reikšti širdies ligą, ink
stų ligą, arba kpkį nors nervų 
suįrimą; todėl labai svarbu pir
miausia surasti priežastį perdi- 
delio prakaitavimo ir ją praša
linti. Aš kalbu apie perdidelį 
prakaitavimą. Kojos, kaip ir 
visas kūnas, turi prakaituoti. 
Kitaip mes negalėtume gyventi. 
Ir prakaitavimą trumpam laikui 
sustabdyti labai lengva. Mano 
korespondentas prisiuntė man 
iškarpąviš vieno apgarsininjiK 
kuris telpa visuose laikraščiuo
se; ten už vaistus nuo kojų pra
kaitavimo reikalaujama v $1. 
Tuo tarpu nusipirkus aptiekoje 

j už 20 centų formalinos ir po 
J truputį prie vandenio pridėjus 
ir kojas mazgojant tokiu skys
timu, prakaitavimas sumažėja.

uksusu 
(actu) prakaitavimas susimaži- 

Be to, patartina kasdien ko- 
lumazuoti, dažnai batus 

švaru-
stambių pergalių.

Vienok L. S. S -je randasi 
žmonių, kurie balsuoja už tą ne- 
sąmonišką Brooklyno didžiu
mos rezoliuciją.
r "•>      —  .......... —-----------—-

Atsakymai į klausimus.
1. Ar Amerikoj dabar Šauks 

kariuomenėn ir tuos, kur turi 
tik pirmąsias popieras ėmę?

2. Ar ateiviai, neturiu tįs pi
lietybės popierų, bus iš darbo 
pašalinti, jeigu karės laiku vi
sus fabrikus valdžia paims į sa
vo rankas?

3. Ar Amerikos valdžia gali 
nępiliečiųs ateivius grąžinti at-

4. Ar valdžia- gali įvesti pas- 
portus ateiviams kaip vyrams 
taip ir moterims?

5. Ar turint pirmąsias popie
ras išimtas dar 1910 metais, 
reikės registruotis (Ohio valsti 
joj), ar visai ne? O gal tos po- 
pieros jau nustojo savo vertės?

6. Kas daryti ateiviams iš 
Lietuvos, neturintiems nei met
rikų nei pasporto ? Dabar Ohio

gamtiški. Vienok sveikiems 
žmonėms patartina juos gerti 
vieton degtinės prie valgio. 
Svarbiausią vietą tarp jų uži
ma sodo vanduo, Pu ra lis, Salų- 
ta ris, ginger-ale, ir tt. Tūli jų 
yra- pasaldinti ir dėlto neretai 
suardo maisto virškinimą. 
Tiems, kuriems tinka pasaldin
tas vanduo, patartina jį gerti, 
nes jame randasi ir maisto. 
Cukrus mažina nuovargio pa
jautimą, suteikia energiją daž
nai daug geriau, negu alkoho
lius.

panašaus.
Su elektros pagelba galima iŠ-

Chicago. 
... .. ...... ■■■>!■■<

Jonai, ar nuneŠei mano lai- 
škelį kaimynui?

Nunešiau. Tik, man regis, 
jis negalės perskaityti*

—Kodėl ne?
—Kad jis aklas. Man beesant

pas jį kambaryj jis per du kar
tu klausė, kur esanti mano ke-
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Jaunuomenes Skyrius
Jau bertainis baigia plaukti, 
Kaip moksleivio pinigai — 
Visi protai ima tuokti, 
Kad čia gali but blogai.

Kurio bijo taip visi: 
šiaušulių užein kaleina 
Nes kvotimai jau arti.

Ir moksleiviai nelaimingi 
Knisa knygas, lapus varto;

Kaip kad buvo tuoj iš karto.

Oteli. ICKlUOl; JI LCl kULVllClj

Meilioj čyščiaus karalystė 
ir dūšia beveik kiekvieno 
Baisiai kenčia nežinystėj.

Bet aš kančių nerašysiu, 
Nes gyvent reikia linksmai.
Tik tą vieną pasakysiu 
Moksleiviams nėra gerai.

Mokytojai, kaip kipšukai, 
Tris dienas mus kankino,

Gavom žodį: sufhinkino.

A — studentas: kas jam rupi 
Sau kiti mano palytoms: 
Jis ant knygos tiktai tupi 
Da į mergaites - padilbom.

Iš dirbtuvių triukšmingų;
Ir mokslchiam dreb’ try- 

nyčiaj.
Nuo jausmelių baimingų.

Įžodis, ‘

Ir jis žinomas tik mums;
Nes garsus Labo žodynas, 
Neišaiškins prasmes jums.

Kad sekretą neišglausiu:
Tik už mus padusuokit
Susitikspa—ranką spausiu.

K. 17. Šarūnas.

Jaunimo Dirvonai
Komedija.

Dabartinį žmonių gyvenimą 
nepaprastai ryškiai atvaizdino 
žinomas dailininkas Bolsgofc- 
nas savo paveiksle “La com me
dia umana” — žmonijos kome
dija.

Puiki bažnyčia. Altoriai žiba 
auksu ir sidabru. Bažnyčia pil
na žmonių. Čia randasi ir jau
ni, ir seni, ir turtingi, ir biedni. 
štai mokslininkas su išdžiūva* 
siu, pageltusiu veidu: jis visas 
įsigilino į kokį tai senovišką 
raštą ir užmiršo visus ir viską, 
ir gyvenimą, ir žmones. Greta 
stovi burys biznierių. Jie so
tus, nutukę. Jų veiduose taip 
ir atsispindi gašlumo jausmai. 
Jie perka brangius dailės tvari
nius taip tik sau, del mados. 
Įžymiausieji dainininkai ir mu
zikantai — jų 
pusnuogės, 
pasidalinusios,
jų .Šoka eilė senių ir jaunuolių. 
Prie viso to reikia pridjurti dau
gybę nuskurusių, pamėlynavu
sių moterų su alkanais kudi-

taroai. Toliau 
brangakmeniais 
moters. Šalyj

Kitame kampe — išdidi dva
siškuos procesija. Veidai šalti, 
bukus, indiferentiški. Iš visko 
matosi, kad jiems jokie idealai 
nerupi. Šalyj jų stovi raudo
nuose rūbuose budelis. Būrys 
kaimiečių bailiai žvalgosi. Gy
vuliškas paklusnumas spindi jų 
veiduose.

Viduryj to mišinio sukinėjasi 
velnias. Ant jo lupų matosi 
pilna paniekos šypsą.

Visas jo veidas, tarytum, sa-

dija.
Jauti, kad padėjimo šeimynin- 

kas — tasai nelabasis, kad tai 
jis — vyriausis “žmonijos ko
medijos” režisierius.

Kada persiėmęs to paveikslo 
turiniu, pradedi žiūrėti į rcalį 
gyvenimą, tai išsineši ir iš jo 
tokius pat įspūdžius,.

Visur įstabiausi budinkai, su- 
dėtiniausios 
progresas.
šventinyčia.
liūdna, tokia ubagiška, tokia be
gėdiška savo turiniu “komedi-

mašinos, — tokis
Vienu žodžiu —

štai visa eilė fabrikų. Čia 
dirba čeverykus, skrybėles ir į-‘ 
vairius kitus dalykus. Viskas

Fabrikantai nenori praleisti 
dykai nei vienos valandos. Ir 
tuo budu skaičius visokių išdir-

Darbas tikras stebukladaris.
Jis viską pagamina.

Bet pa žiu rėk i m c, kokiose są
lygose gyvena dąrbininkai.

nantis. Bet darbininkai nepas
tebi to. Jiu apsiprato. Pripra
to prie dulkių, purvų ir tvan
kaus oro. Priprato prie to, kas 

gy-diena po dienai nuodija jų 
venimą, išlėto užmuša juos, 
darbas čiulpia iš jų kraują.

feno velniui? Ar-gi tai ne “juo-

eina per desūtkų darbininkų 
rankas, ji nuodija juos, ji iš 
kiekvieno jų atima keletą minu-

daryta, kuomet jau apleidžia 
darbininkus, ji, tarytum, juo
kais! :

-—-Sudiev. Tiek ir tematysite 
mane! Jus padarėte mane, bė
ga mindami mane nustojote dalį 
savo gyvasties, bet nešios mane 
kiti: aš — jūsų tvarinys, bet aš 
ne del jūsų,

Tokis pat paveikslas ir čcve- 
rykų dirbtuvėj. Desėtkai darbi
ninkų, diesėtkai įvairiausių ma
šinų. Čeverykų prikrauti kal
nai. O tuo tarpu darbininkai

verykais.
ra pati komedija — gyve

nimo. Velnias ir čia juokiasi.
—Skubėkite, vyrukai! Nuo

vargiui nėra vietos. Nėra laiko 
ilsėties. Nėra laiko ir mąstyti,

čeverykų, o patįs ką tik ne ba
si vaikščiojate.

Štai vėl kita 
dirba moters 
siuva, audžia,
kie vis serioziški, susiraukę vei
dai !

Daug jų.
Čia 
Jos 
Ko-

kokie suvargę,

priseina. gaminti gra- 
drabužius, o pačioms 

Skonis er- 
Atsiranda, taip sakant, 

tarpu 
Vilties

Jeigu versis sąžiningu 
- neįgysi nei

Joms 
žiausius 
— dėvėti skurlius, 
žinosi.
šampano skonis, o tuo 
esama alaus įplaukos.
jokios.
darbu, — neįgysi nei gražaus 
kaspino: valgiui ir šilumai tik 
tik pakanka. Pasilieka vienin
telis būdas, jeigu jis yra: jau
nystė ir kūno gražumas. Tas 
leidžiama į apyvartą.

Sunku prisirišti prie mašinos. 
Jaunystė trokšta laimės, nori 
linksmumo, o išėjimas tik vie
nas :

—Nenori visą amžių vilkti 
sunkų jungą, — parsiduok. 
Gėda, pardavinėjimas kūno da
bartiniame surėdyme apkainuo- 
jama brangiau, negu sąžiningas 
darbas.

Ir pardavinėjama jaunystė ir 
gražumas, o žmonija didžiuoja
si savo kultūra. Kaip čia nesi
juokti, velniui: ar tai ne “juo
kinga” komedija

Toki komedija, dedasi visur ir 
visame. Ir ji tęsis toliai, ko-

O gyvenimas? liai nesusipras darbo žmones, 
ne tai liūdna ko- Prašalinime tos ' komedijos

ytin svarbią rolę gali sulošti ryškiai parodo, kokiems tiks- 
j alinimas.

Jus, jaunuoliai (ės), atsime- 
’nate tą laiką, kuomet bėginėjo
te dar mažais vaikais. Jūsų 
drabužėliai buvo menki, šaltis 
kankino jus. Tuo pačiu laiku 
jus pa tėte, kad turtingųjų vai
kai yra visukuo aprūpinti. Be 
to, jus gal pastebėjote, kad tie 
vaikai savo,gabumais stovėjo

daug žemiau už jus. Bet laikas s
bėgo. Jums prisiėjo iš pat jau- 

f

lams tarnauja dabartinės mo
kyklos,

./

Sykiu su paskelbimu Vokieti
jai karės, vidurinėse valdžios 
mokyklose liko paskelbtas savo 
rųšies “manifestas.” Esą visi 
tie, kurie sutiks dirbti ant ūkių, 
bus paliuosuoti nuo kvotimų ir 
kitais metais galės pereiti į aug- 
štesiąius kursus.

Nesvarbu, žinoma, tai — ar 
jie bus prisiruošę, ar ne. Mat,

buvote priversti eiti į fabrikus 
ir dirbti prie įvairių mašinų. 
Nuolatos besukdami mašinas, 
jus ir patįs pradėjote virsti į
masinas. tuo tarpu turtingie
ji, su mažesniais gabumais, tu
rėjo progos lankyti mokyklą.

liko jūsų šeimyninkais. Jie ga
lės naudoties civilizacijos vai
siais, gales linksmai gyventi. 
O jus? Kas laukia jus?

Jums priseina gyventi nesvei
kuose kambariuose, vartoti ne
sveiką maistą. Ir apart rūpes
čio, kad užsimokėjus už purviną

pas jus laiko pamąstyti apie ką
nors kita? •c

Nejaugi ir jums priseis vilkti

dirbti visą gyvenimą tik dėlto, 
kad davus progos keliems išrin- 
ktiemsiems naudoties visomis 
gyvenimo gerybėmis? Nejaugi 
ir jums priseis atsisakyti nuo 
viso to, kad padaro gyvenimą 
vertu gyvenimo, del saujalės dy
kaduonių priseis išsižadėti žmo
niško gyvenimo?

Tatai priklauso nuo jųsų pa
čių. Jeigu jus, galvą nulenkę, 
pasiduosite likimui, — jus vilk
aite gyvenimo kryžių, gyveni
mas bus ta Rolsgofeno juokin
goji “komedija.”

V JUO

tai nėra abejonės, kad anksti nr

Teisių ir 
liuosu noru 
reikia iškovoti.

pagerinįmų niekas
neduoda — tatai

pats gyvenimas yra niekas dau
giau, kaip tik kova.

Del “tėvynės.”
Apšvieta, pilnoj to žodžio 

prasmėj, reiškia meną išvystyti, 
ištobulinti visus žmogaus gabu
mus. Siauresnėj prasmėj, — 
kokioj paprastai vartojamas tas 
žodis — apšvieta reiškia ištobu 
Įįinimą intelektualių (protinių) 
žmogaus pajiegų.

Mažai tesiras žmonių, kurie 
tvirtintų, kad mokslas, apšvieta 
nereikalinga. Mes žinome, kad 
geras auklėjimas, lavinimas pa
daro mus geresniais, o blogas 
— blogesniais. Mes, žinome, 
kad musų gerumas ar blogu
mas, musų žinojimas ar nežino
jimas, pagalios, musų charak
terius priklauso nuo auklėjimo, 
apšvietus. Jeigu minia butų 
daugiau išsilavinusi, augsčiau 
pakilusi intelektualiai, pasaulyj 
nebūtų tiek daug biauriausių 
prasižengimų, nebūtų vergų.

sokiais budais išnaudoja darbo 
žmones, o tie kenčia: nesupran
ta, kad jie yra naudojami.

Darbininkai nėra tinkamai 
auklėjami, šviečiami. Jiems į- 
kalama į galvą tokis suprati
mas, kad reikia aprūpinti pir
moj vietoj tranų reikalus, o ne 
bičių. Jie yra taip auklėjami, 
kad paskui pasidaro protiniais 
paliegėliais. Jiems nėra aiški
nama, kodui saujalė tranų min 
ta svetimu darbu, o tuo pačiu 
laiku darbininkai kenčia badą ir 
šaltį. Nįiekas jiems nesako, kas 
tai yra turtas, samdomieji dar
bininkai, pelnas, algos, maši
nos? Ir kodėl darbininkų ger
būvis priklauso nuo eksploatato
rių kaprizo?

Tų dalykų darbininkai negali 
sužinoti dabartinėse mokyklose, 
nes jos randasi po kapitalistų 
letena. Jąs kontroliuoja darbi
ninkų priešai.

Kad nekalbėjus tuščios kal
bos, paimkime pavyzdį, kuris'

pra n tanias daiktas, kuomet na
mai dega — niekas nepaiso 
langų. Didelio čia daikto, jei 
tukstančia/i ncsubrcndiusių vaikų 
turės žudyti savo sveikatą. Juk 
tai del “tėvynės” labo!

Vadinasi, kuomet, kapitalis
tams reikia girti savi reikalai, 
tuosyk nepaisoma į žmonių, 
nors ir savotišką, švietimą.

K. A.

Lavinkimės
arbaK,le ri k a 1 ų laike a ščia i,

teisingiau sakant, šlamštai, visa

lis; reikia mankštintis jauni- 
mui-vyčiams, nes... Lietuvai bu- 
siąz reikalinga kariuomenė. Ir 
jau dabar vyčiai, pasinaudodaj 
mi dabartiniu Suvienytų Vals
tijų krizių, — steų 
muštro mokinimas! 
neva gynimui 
prie ų ir kar 
Lietuvą, bvi xqlaiyjlm j*<>*ji*o, 

klerikalams, išlipi nė šita ša
lis ginti nuo kokio tai išlauki
nio priešo, nė Lietuva. Jiems, 
klerikalams tik rupi pasižeboti 
jaunimą, su kurio pagclbą gale*

“kariško 
skyrius, 

šios šalies nuo 
tu primena ir apie 

Bet ištikro tai jiems

, klerikalai, to atsieks.

ar nu, sunku pasakyti, nes ne- 
susipratusio jaunimo yra už
tektinai ir kol1 kas pasekėjų 
gauna. Bet; d&har galima tiek 
pasakyti, kad klerikalų pasise
kimas priklausys nuo to, kaip 
pažangusis jaunimas į tai atsi
neš. Ant nelaimės iki šioliai 
pažangusis jaunimas mažai at
kreipia atidžią į klerikalų tai
somas žabangas. Daugelis pa
žangiojo jaunimo tik ranka nu
moja ir sako, kad iš to nieko 
nebusią... Kad iš to vyčių triuk
šmo, iš to jų “kariško lavinimo
si” kas didelis butų, tai ir aš 
abejoju. Bet kad jie pakenks 
pirmyneigai, tai gali būti aišku 
visiems. Kad užbėgus tam už 
akių, kad ištraukus jaunimą iš 
klerikalų žabangų, turime ir 
mes, pažangusis jaunimas, su
krusti ir pradėti lavinties —*• la
vinti savo protą, kad galėtume 
stoti į kovą su tamsybės kirmi
nu, — su klerikaližmu, kuris 
kartas nuo karto mėgina pakel
ti biaurią savo galvą ir praryti 
jaunimą. Pažangusis jauni
mas turi pradėti sparčiau orga
nizuotis, nes tik organizuotas 
jaunimas, išlavintas jaunimas 
gali pasekmingai kovoti su pa
žangos priešu, su klerikalizmu.

Jaunime, atkrcipkie didesnę 
atidžią į Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lygos organizaci
ją ir pradėkie organizuoti Ly-

Valstijų šąlu. O kada Lygos or
ganizacija išsiplėtos; kada pa
žangusis jaunimas pasidarys va 
dovaujama spėka, tuosyk visi 
tamsybės apuokai nusilenks 
prieš pažangųjį jaunimą.

Štai jau turime ir priverstino 
kareiviavimo įstatymą. Ką tas 
įstatymas pirmiausia paliečia? 
Jaunimą! Gi prieš tą įstatymą 
kovoti mažai galime, nes ne 
organizuoti,. Kitas butų daly
kas, jeigu šiandie turėtume 
tvirtą Lygos organizaciją. Ta
da mums niekas negalėtų gyve
nimo įstatymus diktuoti. Bet 
niekada nėra vėlu, tik suk ras
kime, kad ir dabar*

P. Kaminskas,

Skaitykite is Platinkite 
“NAUJIENAS.” '

Musų Santikiai.
Nepersenai “Jau. Sk.” aš bent ( 

kiek kalbėjau apie visuomenę' 
ir moksleivius, bandydamas 
šiek tiek nušviesti nekurtuos ne
susipratimus. Daugiau iš mok
sleivių puses nesigirdi nieko. 
Rodosi, kad jiems visai neapei
na santykiai su visuomene, ar
ba išrodo, kad musų mokslei
viai dar ir toliau nori darbuotis 
tylėjimu. Visuomenė taipgi 
kąipo per amžius gaudžianti 
giria, nenorėdama perleisti pra
eivio, nei nesapnuoja kalbėti į 
moksleivius. Man sykiais at
rodo nesuprantama ir sykiais 
net keista. Nenustodamas vil
ties žengti toliau, manau, diar 
sykį pagvildenti šį klausimą.

Taigi, leiskite, draugai, man, 
šiuo sykiu pakalbėti apie jau
nuomenę ir moksleivius. Ma
nau, kad nereikės gilintis į pa
čias gyvenimo aplinkybes, ka
dangi daugiau arba mažiau su
prantame vieni kitų apystovas, 
tiktai mano galutini mieriai 
yra, kad nubudinti tą dvasią iš 
miego, kuri miegodama taip 
daug sapnuoja. Nors mano 
svajonės vargiai išsipildys, bet 
atminkime tiktai, draugai, kad 
mes bandome žengti pirmyn, o 
labai tankiai žmogaus- nepa
liaujamos svajonės išsipildo.

Nebūdamas jok is psycholo- 
gas, nematau ir didelio reikalo 
perdaug gilintis į pačią psycho
logy ą kaip jaunuomenės, taip ir 
moksleivių. Bet iš nekuriu aiš
kių apsireiškimų galima drąsiai 
daryti beveik teisingą išvedimą. 
Iš jaunimo pusės apsireiškė, 
nors labai neaiškus, “Bangos” 
projekto kritikavimas. Daugu
mas iš jaunuomenės tarpo pa
sakys, kad tie, kurie kritikavo 
projektą visai nesudaro visos 
musų jaunuomenes ir jų išsi
reiškimai negali atstovauti mu
sų visų pa žvalgos. Taipgi ir aš 
kuomet kalbu apie moksleivius, 
visai nekalbu visų vardan, bet 
mes kalbėdami kaip iš vienos 
taip iš kitos puses nujaučiame, 
kokia dvasia bei abclna atmos
fera viešpatauja ir kitų draugų 
(gių) tarpe- Ir tokiu budu be
veik visuomet pasitaiko, kad 
kaip vienas išreiškia per laik
raštį, kili pritaria toms min
tims. Tas, žinoma, nėra mums 
labai svarbu, kaip tie mąsto, 
kurie tyli, kadangi, jeigu atsi
duoti arba pasekti juos, tuo
met reikštų tylėti visiems. Bet 
mes juk tikime, kad kalbėti vie
šai ir stengtis prikalbinti tuos, 
kad kalbėtų, kurie tyli.

Dabar grįškime atgal prie tos 
nelaimingos kritikos, kuri pasi
rodo nelabai nusisekus. Sakau 
nelabai nusisekus ne dėlto, kad 
kritikuojama “Bangos” projek
tai. Visai ne. Kadangi mano 
mintis sutinka geriau su tuo, 
kuris kritikuoja tą projektą. 
Bet1 aš norėjau pasakyti neimsi 
sekus kritika dėlto, kad toji 
kritika nuo “Bangos” projekto 
nuvažiavo į kritikavimą ypatiš- 
kų žmogaus minčių, kurios pasi
rodė prielankios moksleiviams.

Drg. Pašulnietis “J. S.” duoda 
pipirų “Jaunuomenės Skyriaus” 
vedėjui, kad, girdi, tas perdaug 
glostąs moksleivius. Tas d. P. 
išsireiškimas ir duoda man 
progos kalbeli j jaunuomenę. 
Man atrodo, kad šis atsinešimas 
perstatų nelabai kokioj šviesoj 
musų jaunuomenės veidą mok
sleivių akyse. Nesakysiu visos 
jaunuomenės veidą, jeigu kas 
nors iš jaunimo tarpo butų iš
sireiškęs kjtaip, bet kadangi vi 
si tyli, tai reiškia musų gerbia
ma jaunuomenė nekaip žiuri į 
moksleivius. Bet mest mokslei
viai esame labai drąsus ir, ma
nau, bandysime susikalbėti su 
jaunimu.

Drg. Pašulnietis ir drg. Ka
minskas labai pritaria (taip 
bent man atrodo) įsteigimui 
“Bangos”, kuri susitvėrus gel
bėtų moksleivius. -Bet visa ne
laimė, kad “Bangos” projekte

Permainos Banko
Valandų
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nėra pasakyta, kad iš jos pašel- 
pa bus duodama tiktai socialis
tams moksleiviams. Sulig tų 
draugų nuomonės, tai kad, gir- 
d(i, gales pasinaudoti ir tokios 
ypatos, kurios bus visai prie*? 
šingos socialistams. Tą užgin
čyti niekas negali, kad socializ
mo priešai negalės pasinaudo
ti. Aš pilnai pritarčiau, kad 
“Bangos” projekte butų aiškiai 
pasakyta, jog nesocialistai ne
galės gauti jokios pašdpos iš 
to fondo. Delko aš pritariu? 
Dėlto, kad esu socialistas ir pil
nai esu atsidavęs sekti socializ
mo teoriją, kuri, man atrodo, 
remiasi ant principų išliuosavi- 
mo žmonijos iš šio supuvusio 
surėdymo. Budanlas tokių 
minčių, ųci kuomet nesutik
čiau daleisti, kad bent vienas 
galėtų pasinaudoti iš “Bangos” 
fondo, kuris priešingas yra so
cializmui arba veikia prieš so
cializmą. Jeigu butų tiktai ga
lima tai apsaugoti. Bet neuž
tenka pasakyti, kad “Bangos” 
projektas netikęs ir visi fu ūsų 
priešai galės pasinaudoti. Mes 
turime pažiūrėti bent kiek gi
liau ir gal surasime, kad jau taip 
blogai nėra. Jeigu jau nelabai 
gerai, tai geriau nėra galima, o 
jeigu galima, tai bandysime pa
gerinti. Pirmiausia d. P. neno
ri suprasti, kad “Banga” yra 
tveriama ne LSS., bet progre
syvus visuomenės. Progresyvė 
visuomenė dar toli gražu nėra 
visa susidėjusi iš vienų sociali
stų. Jeigu mes skaitytume tik
tai socialistus prog. visuomene, 
tuomet mes visai mažai teturė
tume. šiandie mes turime net 
kelias dešimtis tūkstančių prog. 
visuomenės. Delko jie nevisi 
yra socialistais - - nėra čia rei
kalo nurodyti, kadangi mes kie
kvienas galime suprasti, bet aš 
labai gerai žinau, kad beveik vi
sa prog. visuomenė yra socializ
mo žiedai ir milžiniškus darbus 
aukauja socializmui. Mos daug 
būtame linksmesni, jeigu ta vi
sa milžiniška dalis visuomenės 
prigulėtų prie Sąjungos, bet jei
gu mažu jų aplinkybės nepave- 
l:na prigulėti; jeigu jie darbuo
jas labui socializmo, gal dau
giau, kaip nekuriu iš socialist ii, 

ar-gi tuomet mes nuo jų turi
mu atsiskirti ir nepriimti jų 
tarnavimą socializmui? Ar-gi 
mes dabar turime bėgti nuo Iii, 
iš kuriu t ik imies sulaukti musu 

C ' C-
artimų draugų? Taipgi pažiū
rėkime ar-gi mes galime kaip 
nors išsisaugoti, kad kaip nors 
ncpagcl bėjus savo priešams? 
Jokiu budu negalime. Kadangi 
mes gyvename su jais ir tarp 
jų. Jeigu mes ncgelbėtum tie
sioginiu budu, tuomet netiesio
giniu, bet nuo jų išbėgti mes ne
galime. Paimkime, mes pada
rysime^ kad “Banga” nešclps 
ne socialistų, bet ar-gi gali bent 
vienas užtikrint, kad šelpiamas 
socialistas netaps musų priešu? 
Aš manau, kad to niekas negali 
užtikrinti nei užginčyti. Jog 
Sirvydai* Kučinskai buvo musų 
draugai. Mes juos butume gel
bėję nelaimei užtikus, šiandie

nuomonės, tai reiktų mums pa
mesti rėmus visas progresyviš* 
kas įstaigas, kurios tik nėra po 
Sąjungos skvernu. Bet mes 
juk to nedarome. Mes dirba
me su jomis sykiu. Dirbame 
už tai, kad jos neša naudą so
cializmui. Ir atminkime, drau
gai, mes pritariame toms įstai
goms taip ilgai, kol jus yra mu
sų šalininkes. Taip greitai, 
kaip jos pasirodys mums prie
šingos, mes paliausime rėmę 
jąs. Man rodos, kad mes darė
me taip per daugelį metų ir da
rysimu ant toliaus, tai yra rem
sime progresyviškas įstaigas 
taip ilgai, koliai jos bus ištiki* 
mos mums. Kadangi kitokio 
geresnio išėjimo mes nesuran
dame. Musų socialistų spėkos 
dar persilpnos kad viską galėtu
me paimt į savo rankas; gal at
eityje padarysime, bet ne išsy- 
kio. Socializmas įvykdinti — 
tai nereiškia kiaušinis suvalgyti. 
Jis reikalauja daug ir labai daug 
darbo, bet darbo apsvarstyto ir 
rimto. Ir koks gi dabar išnok a- 
vi m as užsipulti ant nelaimingo 
“Bangos” projekto ir atsisakyti 
jį rėmus. Ta draugija dirbs su 
mumis. 0 jeigu mes matysi
me, kad jos kelias skiriasi nuo 
musų, tuomet mes drąsiai pa
sakysime — sudiev, sesele, nes 
tu esi musų priešas. Bet pakol 
praktikoje mes dar neturėjome 
tokio atsitikimo, tai yra, nešei- 
pėme savo priešų, tokiu budu 
“Bangos” projekto neturime nu • 
sigąsti. “Bangos” projekte yra 
aiškiai pažymėta, kad tik tie 
bus šelpiami, kurie priklauso 
prie LAMS. Šis-gi susivieniji
mas yra progresyvi s ir prie jo 
nepriklauso tokių, kurie butų 
musų, priešai. Aš pilnai sutin
ku, kad gali prisirašyti ir pr e- 
šingi mums žmonės ir sykiais 
gali pasinaudoti, bet vis t.ek, 
jeigu padarysime ir vienų soci
alistų. gali pasitaikyti blogų V- 
patų. Ir jeigu mes butume taip 
bijoję visokių nenaudėlių, tai ir 
šiandie tebebūtume sykiu su 
visais katalikais.

Musų jaunimas gal stengsis 
arčiau susipažinti su pačiu 
“Bangos" projektu ir pilnai pri
tars. Taipgi gal perkeis šios 
“Bangos" projektą jo sumany
tojai. Aš tiktai bandžiau nuro
dyti. kad tie Įstatai nėra per
daug blogi.

Toliaus d. Pašulnietis, maty
li. nelabai užganėdintas, kad 
moksleiviai, prisidėdami prie 
prog. visuomenės nepasisakę ko
kiam socializmui tarnaus •— ar 
Valstijiniam ar tarptautiniam. 
Gal butų buvę geriau, jeigu mo
ksleiviai butų tai išaiškinę, bet, 
man rodos. jeigu jau mokslei
viai prisidėjo prie prog. visuo
menės ir sykiu sutiko darbuo
tis. lai reiktų klausti p. visuo
menės. kokiam socializmui ji
nai tarnauja? Jeigu p. visuome
nė darbuotųs dri tokio va Ii Uji
mo socializmo, tuomet butų 
vietoje klausimus arba geriau 
patėmijimas.

Kiek aš suprantu, tai pun 
rodo, kad moksteMai neriu
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sykiu su i šiandieniniais musu 
LSS. draugais, vaduoflamiesi 
tais pačiais principais, kaip tar
piau tiško socializmo principai 
yra nustatyti. Iki šiolai dar 
musų lietuvių socialistų tarpe
nepasirodė tokių, kurie butų 
tarnavę valstijinlam socializ
mui. Taigi dabar gal bus aiš
ku prog. jaunuomenei, kokiais 
principais moksleiviai vaduosis 
darbuodamiesi visuomenės tar
pe.

miau, atsakinėdamas į neku
rtus jaunuomenės priekaištus. 
Tečiaus man pasirodė reikalin
gu kalbant apie moksleivius ir 
jaunuomenę sykiu pataisyti ne
kurtas pažvalgas, kurios, mano 
supratimu, nėra užtektinai pa
matuotas. Visas prog. jauni
mas gal visai kitaip mano. Bet 
negirdint jo balso sunku žinoti 
Turime pasitenkinti balsais, ku
rie skamba.

Dabar eikime prie jaunuome
nės ir moksleivių ir peržiūrėki
me pamatinius priešus, kurie 
atitolina prog. jaunimų nuo mo
ksleivių. Ir tiktai galutinai per
kratę nekurtus svarbesnius da
lykus, gal mes prieisime prie 
gero rezultato.

Katalikiška ir atkakliai-tautiš- 
ka jaunuomenė suprato gerai, 
kad prog. jaunuomenės spėkos 
sustiprės prisidėjus mokslei
viams prie jų, ir tiktai jie ty
lomis laukė, Ufts iš to išeis. 
Progresyvė jaunuomene pasiti-

tika, bet išrodo, kad viskas nu
eis ant gero, kuomet mokslei-

kiu tikslu prisidėjo, 
butų išėję, tuomet 
daugiau apie tai nei 
daugi jaunuomenės 
pasirodė pusėtinai 
kuomet moksleiviai 
rodė savo veidų, o
jaunimas visai nenori parodyti 
savo veido, tuomet 
kįla klausimas: 
t is ?

ncreikėtų

ir

gerbiamas

nenoroms 
kame priežas- 

Gal musų prdg. jaun. tu- 
daug veikėjų? O gal jos 

bu-

mažu jaum- 
gero moks-

darbai visa nuveikti ir tokiu 
du tie nedaimingi moksleiviai, 
kure nori pagelbėti jai 'jau ne
naudingi? Arba 
mas nemato nieko 
leivių pusėje? Ir
nors reikalas pasirodytų jauni
nto tarpe, tuomet ji sakytų: 
dirbkime visi iš vieno. Dabar 
gi to iš jaunimo pusės nepasiro
dė, tokiu budu, priseina spręsti,

darbininkų visai bereikia, o mo
ksleiviai lai važiuoja savais ke-

kaip mes galime daryti išvedi
mų iš dabartinio elgimos musų 
jaunimo? Man rodos, kad mu
sų prog. jaunimas daug ir labai 
daug reikalauja darbininkų, o

nemato plačiausius neapdirbtus 
laukus; nemato, kad nuo amžių 
nearti dirvonai stovi prieš jo 
akis ir laikui bėgant reikės jo 
padaryti puikiausia d 
neš gausius vaisius, 
nai reikalauja daug
laiko ir neapsakomai sunkaus 
darbo, nes juose daug yra Me
dingų gyvūnų, kuriuos reikės iš
naikinti.

(Bus daugiau).

Tie dirvo-

Tulelis.

Teisingas Sapnas

sų, ir veidų suraukus žiurėjo į 
kairiųjų rankų, kurių nuplikino 
nuo mėsos užspragėję taukai.

šeši vyrai sėdėjo apie skobnį 
ir laukdami pusryčių jau baigė 
tuštinti po antrų bonkų alaus.

Kambario oras buvo pasmir
dęs ir pilnas mėlynų durnų pri
rūkytas. *

Tarp vyrų daugiau jokios 
kalbos nebuvo, kaip tik apie Ma
rę. Kiekvienam jų Mare kute
no liežuvį ir vertė jiems šį tų 
apie jų kalbėti. O ypatingai 
Kaziui, kuris taikėsi prie jos; 
dabar jis labiausia šukavo —*

Mare, Mare.
— Mare, kelkis pusryčių vai

— Marinka, tavo Benis atėjo.
Iš visų gerklės plaukė pana

šus žodžiai, bet tie šukavimai 
ėjo ant nieko; nieks ant jų ne-

Marės kambarėlis buvo užra
kintas ir nieko jame nesigirdė
jo. Kazys tankiai iš tyko pri
siartinęs prie jos kambario du
rų žiurėjo per rakto skylutę, 
bet nič nieko ten negalėjo ma
tyti, apart jos ir Benio paveik
slų, kurie p riešą is, ant mažo 
staliuko, po vienu rėmu stovė
jo. Jam labai dilgė jausmus, 
kam Benio, o ne jo stovi ten pa-

Ignienė padėjo mėsų ant 
skobnio ir visi laižydamiesi pra

ir Mare atsikėlė, — 
rydamas,

—Tai tau per naktis su Be
niu po teatrus daužytis, nei pu
sryčių pavalgyti nebeatsikeli, 
—į Kazį žiūrėdama, tarė Ignie- 
nė.

nesnė busi, — Kazys pavadino.
Marė eidama prie krano bur

nos prausti, pro dešinę pusę 
avį Kaziui 
pasielgimasparodė

meilės jam ta raudona liežuvu-

kaip Marė susilenkus prau- 
/eidų. Iš užpakalio žiūrint

ir plonas sijonas ankštai ap
tempęs |aikė bainų. kūnų. Kaip 
tik iš manydami kalbino jų, bet

šluostydama pradėjo švilpiniuo-

Marė įėjus savo kambarin 
užsidarė duris ir paėmus Benio 
paveikslų pradėjo ašaras brauk
ti. Ji praeitų vakarų buvo su 
Beniu teatre, meiliai kalbėjosi

Bet
kų tas baisus sapnas galėtų 
reikšti? Jei šių naktį per mie
gų prisisapnavo, kad Benis su 
Alena pabėgo. Jie su valizais

žiavo. Jai rodėsi, kad ištikrųjų 
taip ir yra, nes Alena nepapras
tai Benį mylėjo ir Alena kur 
kas už jų yra gražesnė ir labiaus 
už jų moka vaikinams įtikti, 
tik tas jos tankus, y t aveles gu
mos kramtymas negražiai nu
rodo...

—Gerų rytų! Dabar tik pus
ryčius valgote? — Benis vidun 
įėjęs linksmai prašneko.

—Tu, Benell, Marės neimk, 
Apsive-

dus pats turėsi išsivirti valgyti 
ir darban eiti. Karve, neatsi
kelia nei pusryčių pavalgyti. 
Šiandie vyrai kų nedarė, kėlė,

Ignienė juokdamosi Beniui

—Et, mama! Nuo tokios či
gonės ir žydas rankas kratytų,

ves kambario link.
Kazys persukęs lupų skerso

mis Benin žiurėjo.
Marė išgirdus Benio balsų, 

nuo kvėsės pašoko. Užsimovė 
sijonų, apsivilko naujų bliuskų

pudruoti.

rengus, — Beniui duris pabelde- 
nus Marė atsiliepė.
' —-Dar maloninus... —Benis

Marė atidarė kambario duris.
Benis įėjęs suspaudė jos šaltų 
dešinę.

—Tu čia užsidarius, tur but, 
raudojai. A? Benis pastebė
jęs ant jos veido kokį tai nepap
rastų nusiminimų užklausė.

—Chi, chi, chi I Tavęs rau
dojau... Kų tu čia dabar sap
nuoji?,.. — atsiliepė ji.

Jiedu kambaryje trumpai pa
sišnekėjusiu iš$|& pavaikščiotų.

‘ ’9 Seredos vakafą:Marė sugrį-

Buvo graži vasaras -diena.
Nuo saules karštų spindulių, 

oras buvo pripildytas malonių 
gelių kvapu.

Jovarų sode, kuris stovi palei
Fox upę, žavėjančiai griežė mu
zika. Jaunimas prakaitų nuo 
kaktos braukdamas šoko. Ir 
Benis su Mare atėjo sodan, pa
šoko vienų valsų ir vėl abudu, 
lyg ko j ieškodami nuslinko į li
pęs pakrantį.

Benis nuėjęs pas Valtininkų 
pasamdė ant poros valandų val
tį. Valtininkas atkabino valtį 
ir juodu pastūmė tolyn. Benis 
išlėto irklais varė vaitelį. Vai

ma skersai, vilnis, užpakalyje lai

vai teles bėgimas paliko.

mažų rankų žiurėjo ir klausėsi

kiniai čiurkšleno. Taip jai be
žiūrint vėl užsiminė ta§ nema
lonus praeitos nakties sapnas. 
Labai jų baugino tas sapnas, 
jos mintyje buvo, kad turės iš
sipildyti, — jau keletas jos sap
nų išsipildė... Marei atėjo 
mintis, kad pakalbint, arba už
minti Beniui apie vestuves. 
Kad kaip greičiau apsivedus, 
esu tada be rūpesčio, gi dabar

Beniui bežiūrint, kaip iš po 
jo irklų į augštį tikšta krikštolo

rėš ir Alenos paveikslai. Jis

jų but geriaus apsivesti. Kaip 
jis tik pamano, kad geriaus bu
tų apsivesti Alenų, tuojaus jam 
akyse stojas Marės juodbrovis,

kai. Gi kuomet pradeda mųs- 
tyti Marę apsivesti, tuojau jo 
ausyse pasigirsta Alenos meili 
kalba, ir šviesus, raudonas vei-

abiem rankom Benio pažasčius 
pradėjo kutenti ir nepaprastai 
juoktis. Jis kaip -buvo giliai 
užsimąstęs, Marės kutenamas, 
nei ne pasijuto kaip abu irklų 
iš rankų paleido. Vienas jų iš
sikabino ir pavandeniu pradė
jo plaukti. Benis prisivijęs pa
ėmė irklų ir vėl pradėjo pric-

—Suk čia, prie to kranto, ei- 
va į miškų pasivaikščioti, — 
valtelei plaukiant pro miško ša-

Benis prisuko prie kranto

šia u ant kranto ištraukė. Marę 
už raukęs paėmęs išlypdino 
ant minkštos miško pievos. 
Toliasu, nuo upes kranto paė
jusiu, susėdo.

Miške ^neapsakomai buvo 
malonu, nelabai šilta, medžių

žus iš po dienos darbo, tik prie 
qurų priėjus išgirdo kalba, kad 
Benis su Alend pabėgo ir savo 
gaspadorius apvogė.

Marei pradarius duris pasipy-

—Tavo mylimas išbėgo, tavo

Marė, išgirdus tuos skaudžius 
žodžius, ant vietos sustojo, yt 
popiera išbalo. Iš jos rankų iš 
puolė maišukas su saldainiais,!

Paskui, kiek atsipeikėjus, nu
ėjo savo kambarin, užsirakino ir 
apsirėdžius pakrito į savo lo
velę. Įsikniaupus veidu į padu
rkų iki pusiau nakties kugždėjo. 
Netekus jiegų nejaučiamai už
snūdo.

Jai dabar per miegų prisisap
navo, kad ji likosi visų panie
kinta, neapkenčiama, kad ant 
jos rankų mažas josios kūdikis 
rauejak..

Ir tas viskas išsipildė.

IšsikalbėjiAi

Pabusta: — Misiuke, mano I
pati serga; gal galėtumėte kuo- 
nors man padėti?

Šeimininkė: — Ateik už savai
tės, gausi darbo.

Pabasta: — Ak, tamstele, tai. 
jau bus pervėlu. Už savaitės ji 
bus sveika ir galės pati eiti dir
bti.

. ...... .... ....... ..... ............ ............. . ...........................

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

Gramatika
• ITA gramatika taip : 
^3 praktiškai parašyta, 
kad kiekvienas gali ir 
be mokytojo išmokti.
. Kaina tiktai 35c.
Galima gauti “Naujie- 
nų” Administracijoje.

1840 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. - :

ĄRIl METIKĄ

Lietuvių Domai
Schiff and Co. State Bank

12-tn gatve arti Halsted gatves, CHICAGO 
praneša, kad del parankamo nuolatinio didėjimo rė
mėjų, jie didina savo dabartinę vietą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdintą su 
vėliausiais moderniškais įrengimais ir geriausios įgi- 
jamos nedegamos medegos.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią 
modernišką architektūrą, specialiai pagerintą del jų- 
sų parankumo. Mes taipgi turime 20 atskirų kam
barių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu budu iš
vengsite neparankumo laukdami savo eilės.
3% mokama už visus padėtus pinigus 

ir su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame 
Valstybiniame Banke.

Parduodame Laivakortes.
Atdara Panedėlio, Utarninko ir Seredos vakarais 
iki 8 vai. Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

* ♦ I

Schiff and Co. State Bank
12-ta gatvė, arti Halsted gatvės, Chicago, III.

Draugijos ir Organizing Evoliucija
✓

Knygą parašė garsus publicistas Arthur 
M. Lewis, sulietuvino • Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

9.
10.r

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck. \
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
Wesmann'o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Speųcer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
r1 f Kaina 50c. » /

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

Kur ne-kur! .*'* • paukštelių'

bešnekant

saulėą spindulių, 
girdėjosi meilus 
čiulbėjimas.

Marei su Beniu
užėjo koki tai meilė, ji apkabi
nus karštai pradėjo Benį bu
čiuoti, nieko nesakydama. Be
nis iš tokio Mares pasielgimo 
nustebo ir iš sykio, lyg bejaus- 
lis, nieko nedarydamas, sėdėjo, 
paskui energiškai sukabino jų 
savo glėbyj...

Mažų, raudonu gurkliu, pauk
štelė ant medelio šakos tupėda
ma stebėjosi, kaip glamonėjos 
dvi žmogysti. Paskui abudu 
sustojusiu nuėjo prie savo val
ties.

Atgal grįžtant, Benis prižadė
jo sekančių subatų išimti pave
lijimų ir paimti šliubų su ja.

Marės veidelis nušvito. Ji 
buvo, yt ant elektros pastatyta. 
Įsikabinus Benio rankon, šoki
nėdama ėjo ir badė jo pašonius.

Benis kaž-ko jos ly^ gėdijosi. 
Jo širdį spaudė kas toks sun
kus, sunkus. Jam dabar beei
nant pasirodė Alenos kalba dar 
meilesnė ir jos veidas gražesnis, 
gi Marė dabar jam rodėsi biau- 
ri ir nemaloni, jam buvo noras 
stumti jų šalin nuo savęs...

Ženklas Lankos Saugumo.
Chicago Clearing House

revizoriai

Bankus pi iktausimėios prie Chdk
cagos Clearing House >ia po jos et-

l Laikas nuo laiko
tos. Clcaiing House 
ugniai ištiria savo
budą jii vedimo. Vi-

_ įskaitomi, notos, boa-* 
dai, mortgage) n kitos apsaugos pssr- 
žhiri.amamus ir patikrinamos; pink, 
gui kilnos hmikiKise. pstikiinti i» 
knygos ištirtos. 'J iktai tikra apsaw- 
gos vertė gali Imt knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba alsargum»% 
yra uedaleidžiamos. Jeigu bankui 
nustoja savo (Ji auii.p House teisiu, 
tai yra ženklas jo abejotina stovio.

'liktai 1 vi iciausios i)' saogiaiudoo

riais.

žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt mctii, ir mid to laiko nei vie
na Clearing House bunka riesųben* 
kruti jo. Reikalui esant, Clear!** 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank piikl**- 
so prie Cbicagos Clearing Mouse, p- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jota 
teisėmis ir išduoda penkias pilnata 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieit*- 
ra, yra reguliariškai tyrinėtam* far 
kas metą išduoda penkias punas at
skaitas Bankiniai Valdybai III i notai 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yr* 
išmokami ant kiekvieno pareik*!*-, 
vimo.

Čia galima gauti pirmus Auk** 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage 
Bondas po $ĮQ0.00 ir $500.00

Sis bankas yra atsakančiausis H** 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenki*, 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,00*M -

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Ke t vergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE

---------- ----------—a į

Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimą. Kaina tik 25ę. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
n menis tiesiai už “wholesale” kalnas. W 
Z Mes parduosime visiems.

-----------------:---------------------- -—>j

į Lovinthal Plumbing Supply Co., @
T 1637 W. Division St., Chicago, 
A Corner Marshfield Ave.

Kalbama lietuviškai.

Kas Išganys Liaudį?

Jus galite juos turėti. Kiekvienus | 
gali juos turėti. $5 iki $20000. '

! Moters ar merginos ,ar ved* ta* 
pavienios ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyard< 

; šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge- 
į ležinkelio

Paskola 
minutes. 

! Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos irengimtta 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bitu kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ky 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau- 

! šia mieste. Tas yra del k o jus tu- 
rite Neikti su mumis. Mes kvie- 

i čiame jus pasiteirauti musų ui- 
DMiiyinu. patirti ,kad mus patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAMI 
COMPANY i

B 
4647 So. Halsted Street,

Kamp.'ts 47 (us glv., 2-raw ’*
Telephone Drovrr 2116.

klerkams ir tt. 
ant
ant

algos padaroma i * 

i h k n ml u j 2 va- 

suteikiame pa skol< 
U. ap d raudos pw-

s g f (

fc

k

2.

5.

tis,

Knyga padalinta į skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky- 

'ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų
Amžių Bėgyje. ,
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
-Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.
tl

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

MACBETH
1840 S Halsted St Chicago, HL

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarke, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
- Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted St. Chicago, Illinois

Kleofo Jurgelionio
? veikalas turėtų raa-
•s kiekvieno scenos

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose 75c, be
apdarų — 50c.

1840 S. Halsted St,
Chicago, HL



p !• Utarninkas, Geguž. 1S, Wit.

NUO 18-tos GATVĖS.

Šitame apskrityje yra keletas 
tautiškų draugysčių, Bet la
biausia pasižymėjusi buvo drau
gyste G. L. Karaliaus Minda il
gio N 1.
• Nors tai yra da jauna draugy
stė, vos keletą metų atgal susi
tvėrusi. Nors pradžia jos gy
vavimo buvo sunki, nes atsisky
rė nuo senos bažnytinės draugi
jos išpradžios tik 4 asmens ir 
sutvėrė naują draugystę ant lai
svų pamatų, bet šiandie ši drau
gystė turi jau apie 200 narių ir 
virš $1000 turto.

Malonu dar pastebėti, kad 
kalbamoji draugystė turi gražų 
knygyną, kur galima gauti pa
siskaitymui visokių knygų, dau
giausia pirmeiviškoj dvasioj pa
rašytų. To negana: draugystė 
neužmiršo paaukauti nukentė- 
j ilsiems nuo karės Lietuvoje, 
prisidėjo prie Lietuvių Dienos, 
paskyrė $10 Liet, šelpimo Fon
dui. Pabaigoj 1916 m. draugy
stė turėjo balių ir tuomet taip
gi paskyrė $15 nukcntej tįsiems 
nuo karės.

Yni da paskirta $30 nupirkti 
knygų knygyno padidinimui.

Patartina todėl visuomenei 
remti šią draugystę. Draugystė 
rengia 20 d. gegužės Chernaus- 
ko darže, Lyons, 111. išvažiavi
mą. Jeigu bus pelno, dalis pini
gų bus suvartota svarbiems rei
kalams. Todėl kviestina atsi
lankyti į pikniką juo daugiau
sia publikos. Kareivis.

Iš West Sides.
Gegužės 6 dieną čia apsivedė 

J. Stalioraitis su p-lc šveduke. 
šliubą ėmė tautiškoj neprigul- 
m i ilgoj bažnyčioj ąn t Town of 
Lake. Jaunieji nuvažiavo Šliu
bą imti taipjau be didelių triuk
šmų-

Bet ve, kad Stalioraičiai ne
mokėjo 26 dolerių ar daugiau 
kunigui Sarafinui, kad vėl ne
samdyta eilių automobilių, tai 
dabar kaikurios Westsidej gy
venančios davatkos plaka liežu
vėlius pačios - nežinodamas ku
riems galams.

Gal davatkoms abiejų lyčių ir 
išrodo keista, kad Stalioraičiai 
ėmė šliubą tautiškoj bažnyčioj, 
bet Stalioraičiai yra žmones lai
svų pažiūrų ir nematė reikalo 
kunigą Sarafiną šelpti.

Anton J ūsas.

ROSELAND.

L. M. D. “Aido” vakaras.

Pereitą nedėldienį, gcg. 13 d. 
Brolių Strumilų svetainėj įvy
ko L. M. D. “Aido” choro va
karas.

Scenoje statyta trijų veiks
mų komedija “Daktaras iš prie
vartos.” Atlošė ją silpnokai, 
jiors nekurie lošėjai ir neblogai 
lošė

Po lošimui Juozas, Veronika 
ir Karolis Bigeliukai gražiai pa
skambino ant piano, taipgi pa- 
grieŽė ant smuiko. Be to, ma
ža mergaite Olga Dargi u te gra
žiai padeklamavo porą eilučių. 
Taipgi L. M. D. “Aido” vienų 
moterų ir mišrus chorai padai
navo keletą dainelių:

Vakaras užsibaigė šokiais.
Povilas.

Reikalauja maisto, kuro 
produkcijos ir išdalinimo 
kontrolės.

Illinois valstijos nacionalis 
apsaugos komitetas, į kurį įei
na tokie ponai, kaip J. Ogden 
Armour, F. Billings, John Hop
kins, Samuel Instil, trumpai 
kalbant, Chicagos piniginiai tu
mi, išnešė rezoliuciją, reikalau
jančią, idant Suv. Valstijų kong
resas išleistų ilgai neatidėlioda- 
mas įstatymą, įgaliojantį prezi

'-.-MM*

dentą Wilsona paskirti komisi
ją ir tai komisijai duoti pilną 
galę tvarkyti ir kontroliuoti iš- 
dirbystę, padalinimą, transpor- 
taeiją ir kainas maisto produk
tų, javų, kuro ir kitų pamatinių 
gyvenimo reikmenų.

Kaip matyt iš pirmo žvilgsnio, 
musų piniguočių siūloma rezo
liucija skamba labai radikališ- 
kai. Kiti trumparegiai biznie
riai net jau išsigando ją pers
kaitę. — Vaje, vaje, su ūko jie, 
šitokiomis priemonėmis su
griausite visą biznį.

Jiems tečiaus paaiškina kapi 
talistų spauda, kad tokia baimė 
yra nepamatouta. Girdi, jei 
valdžia kontroliuos maisto, ku
ro ir transportacijos kainas, tai 
visgi ne bėda, nes esą ar šiaip 
ar taip, o tie miliardai dolerių, 
kuriuos šios šalies kongresas 
paskyrė karės reikalams, kaip 
lygiai miliardai, paskirtieji ka^ 
rėš dievams Europos valstybių, 
galų gale pasiliks šioj, šalyj.

Teisingi paaiškinimai. Reikia 
tik pridėti, kad pinigai pasiliks 
Armourų ir jam panašių stam
biųjų kapitalistų kišeniuose.

ŠIA ii GĖRIAI Si A MOKYKLA 
mokina kirpimo ir (k-signing,

v y nj i r mote r ų <1 ra bu ? 
sis k'm
II1 Žinovu j trumpją laiką
in i didžin ir H)v it g < u i ; m '■
g n ing ir siuvimi j skyri
Ii nmc pi :s I I išką patyrir

Į Rusijos revoliucijos rė
mimo konferencijos 
delegatus.

GeH>. draugų komitetas, kon
ferencijos liepiamas, nutarė pa
rengti tarptautinį balių subatoj 
gegužės 26 dieną, West Sides 
Auditoriume, kampas Tailor ir 
Racine avė. Iki parengimui be
liko mažiau kaip dvi savaiti. 
Kad parengimas turėtų pasiseki
mą, reikalingą visiems delega
tams sukrusti, veikti, kitaip 
prisęis didelių nuostolių pakelti. 
Atidėti parengimą vėlybešniam 
laikuįlllnes negalėjom, kadangi 
bijojom karščių. Praneškit 
kaip galima greičiau savo kuo
pų sekretoriams, kad jie perspė
tų visus kuopų narius apie ren
giamąjį balių. Atsilankyki t pa
tįs pasiimti tikietų, o taipgi la
pelių seredoj, gegužės 16 dieną 
į rusų socialistų skyriaus butą, 
1371 Blue Island avė., ten bus 
laikoma skyriaus susirinkimai. 
Nuo jūsų, draugai, priklauso 
parengimo pasisekimas.

Draugiškai Konferencijos ko
miteto varde, Sekretorius.

skaitant raidės susibėga j krvv
spauda rodosi Tau dvigulxi,
tUiM uždegimą akių, 
tau skauu 

reikalingas
Duokite apžiūrėti savo akis
tyrimo šv. Vaitekaus
akiniai padaromi bei

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS
Ti.MYKII MANO 1VHAŠA

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras 
Valamlir,: jhio 9 ) \ i<i iki 9 vak. Ncdclmni mi<> i \ f.; jki 1

IK0I SOI nil ASHlvANI) A\ E.
Ant PlatPs Aptiekos 2-ru
vali . Ni'dėliom imi) ! ! 1 \ i ' ! il l

Reikalauja vaikams pigių 
pietų mokyklose.

Sveikatos departamento bule- 
tenyj nurodoma, kad daugybė 
Chicagos gyventojų vaikų eina 
į mokyklas alkani, nepavalgę. 
Departamentas todėl pataria 
stengties parūpinti mokyklas 
lankantiems vaikams suteikti 
pigius užkandžius po centą por
ciją.

‘ k H u s H
) I h I ?
i V I I V b <

Ui i. 1 -O 11) Ii
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Demokratų ir republiko- 
nų patriotizmas.

Demokratų partijos moterų 
lyga laikė Congress viešbutyje 
susirinkimą. Turėjo karštų de
batų. Mat kaikurios moters 
sumanę buvo tverti atskirą de
mokratų Raudonąjį Kryžių. 
Kodėl? Nagi todėl, kad da
bartiniame republikonkos, anot 
demokralių, turinčios geriausias 
vietas.

Geras patriotizmas, nėra ko 
sakyti.

IDaug automobilių 1 
nelaimių.

Nedėlioj nepaprastai daug ne
laimių atsitiko su važinęjusiais 
automobiliais. Taip, traukinys 
užšoko ant automobiliaus, ku
riuo važiavo šeši asmens. Visi 
užmušti. Nelaimė atsitiko ne
toli Midlotian kliubp.

Kita nelaimė atsitiko Hain- 
monde, Ind. čia užmušta du. 
Argo, III. taipjau užmušta du 
vėžiavusieji automobiliu.

! Atsitiko ir daugiau nelaimių*

SVIESTAS ATPIGO

COFFEE
Krasos dėžutė

37%

Daktaras WISSIG,
12%

Cinai 3243

A<U

4.00
5.00
1.50
1.50
1.50 
2.00 
5.00 
3.00
1.50
3.00 
2.00 
3.00

18,000 
1,500 

40,000 
7,000

6.50 
-4.00 
-2.50 
-3.50 
-3.00 
■1.85

9.50
9.45
9.35

5,300 
12,500 
7,500 
4,500 
9,800 
4,500 

10,000

16.25
15.00
15.25

1878
2054
1045 
1510 
2880

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

•5.50 
6.00 
-2.00 
1.75 
-2.00 
-2.25 
-5.50 
■5.00 
■2.00 
3.50 
■2.50 
5.00

Stengiasi suvaldyti 
vertelgas javais.4

gyvenimo 
pabrango.

7,000 
4,600 
1,000 
2,000 

500 
400 

3,000 
6,000

kent 
nuolatos T 
Tau Gskaud

North Av.
Unlisted St.
Hoisted St.
12th St.

L.S.S, VIII rajono 
konferencija.

m a ne
kartu

14.00
13.50
13.75
14.00—19.2^

... 23%
... 23% 
18—19 
13—16

Justyna Kaikarienė—Žlabyčia

Miesto Ofisas:
S27 H. Oearhorn SI. 

tm-lSUnltyBIdg.
Tel. Centro! 4411

... 24%

... 24% 

... 24% 

... 24%
30—34

35%-—36% 
. 33—34 .

Juozapas Maželis 
Frank Moška 
Stanislovas Wilimavičia 
T Strikol 
James L. Kostka « 
L Galvanauskaitė 
J. Duoba 
Košt. Bimkus 
Joe Stroll 
L. Klimaitė 
Jirii Petriš 
Awi

Paduodamos kainos:
Galvijai:

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

......... 17.30
........ 17.00
...... 16.80
........ 15.80
10.00—41.00

15—15% 
15%—17 
17—<18%

i tilri 15 metu pa- 
iUlig jųsų akiu ir 
liną.

algų. Bet bus reikalaujama, 
kad algos butų pakeltos propor- 
cionaliai gyvenimo reikmenų 
pabrangimui.

šinos musų siuvi

pavie
te ARDAS 

MOTERŲ BA- 
Užlaikau lietuviškų vaistų,

Nedėlioj, gegužes 13 d. 2 vai. 
p.p. Tautiškose kapinėse tapo 
palaidotas Jonas Dauginis.

Visiems dalyvavusiems palai
dojimo procesijoje — draugams 
ir pažįstamiems — tariame nuo
širdų ačiū-

Broliai: Juozas ir Franciškus 
ir sesuo, Julijona—Dauginiai.

persiskyrė su šiuo svietu Ge
gužės 11 d. 7 vai. 25 minutes 
vakare.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Žagarės parapi
jos. 28 metų amžiaus.

Paliko dukterį Pranciškų 2 
metų ir pusės ir sūnų 3 ir pu
sės mėnesių.

Kviečiu gimines, pažįstamus 
ir draugus atsilankyti į šer
menis ,po num 4037 So. Rich
mond str., Chicago, ir dalyvaut 
laidotuvėse Utarninke, Gegužės 
15 d. 9 vai. ryto.

Pasiliekam nuliūdime, vyras, 
Aleksandras.

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

> W. Madison St. 
W. Mad bon St.

ING SCHOOL 
p j inci pH I it g.
, Room 416-117

Buvęs mayoras Harrison 
protestuos prieš gatveka- 
rių kampanijų užmačias.

Buvęs pirm Thompsons Chi 
cagos mayoras Harrison 
ma, vyks Springfieldan
s n Chicagos gyventojų delegaci
ja protestui prieš Chicagos gat- 
vekarių kompanijų užmačias

----- 1—16.65
16.15—16.60
15.85_J6.5O
12.50

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge Ir Sabalo) 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

Mmtcm vakarais h nedMhmda fir
mas floras 15c, Balkonas 
MALSIED h O-m. GATVM

Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms:

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
resni*, negu J| 1 p 
kur jus ga-If. Į I. 
lite gauti .. 1 1 w

PIRMA NIKIU PIRKSI (ĮAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durųt Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplersi 

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

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

GARSI SANTOS KAVA 
Vism panhuxlaina )><» 2Kc i 
po 30c,...............................

Rengiamasi pradėti 
Ichicagiečių registravimų.

Kariuomenes ir civilės Chica
gos valdžios viršininkai laukia 
dar vakar atsiunčiant iš Wash- r
ingtono blankus, reikalingos 
registracijai Chicagos gyventojų 
amžiuje nuo 21 iki 30 metų. Iš 
tų gyventojų skaitliaus apie 15 
tuksiančių ypatų bus paimta į 
pirmiausia mobilizuojamą 500- 
000 Suv. Valstijų armiją.

Regis iruo j an t bus atkreipta 
daugiausia domos į tai, ar regi
struojami asmens turi žmonių, 
kurie nuo jų priklauso, kuriuos 
jie turi užlaikyti, 
^Registracija prasidės tuoj, 
kaip tik kongresas galutinai pri
ims konskripcijos bilių ir kaip 
prezidentas po juo pasirašys. 
O to ilgai laukti nebereiks

Joskava 
Kortkus 

John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis

N. Bless
Miss J. Prulia
M., $tockus

• A. Gustaitis
V. Milašius 
M. Sadauskas

, ,M. Stockus

Pirklybos tarybos direktoriai 
veikdami sutartyj, su federale 
valdžia, sustabdė vakar dviem 
dienom biržoje spekuliacijas 
ant javų, gegužio kornų ir avi
žų. Pavelyta tik užbaigti se
niau padarytus kontraktus. O 
ir tiems, kuriems pavelyta lik
viduoti, yra nustatyta kainos.

Pirklybos tarybos direktoriai 
tikisi šitokia priemone sulaiky
ti įsišeliojusius vert elgtis javais- 
Bet jeigu neduotų geistinų pa
sekmių, laukiama, kad1 valdžia 
uždraus daryti spekuliacijas ant 
javų ilgesniam laikui. y

12.25—13.70
9.00—12.00

11.00_.12.50 
,8.00—10.00 
9.30—11.25 
9.25—10.50 
8.60—12.00

kas miesto gatvekarius dar 30 
metų. Kaip žinia, nesenai mie
sto taryba išpildė kompanijų 
troškimus, išgirdama jų pienus. 
Dabar reikės kompanijoms 
gauti valstijos legislatures už
giri mą. Ot čia, kaip tik legis
lature ims svarstyti kompanijų 
pienus, tai ir rengiasi chicagie- 
čiai protestuoti.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

lluhna-i 002-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III. 

Tel. Central 6890-6891. Atdari*: Utar- 
ninko, ketverga ir auBatos vakarais nuo 

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

Tel. Humboldt 97.

12%
2.65—3.00
2.00—2.75

Hart Schaffner and Marx 
Joint Board Amalgamated Clo
thing Workers of America lai
kytame praėjusią pelnyčių susi
rinkime nutarė reikalauti iš fir
mos didesnio užinokesnio diar- 
bininkams, kadangi 
reikmenos labai
Darbininkų reikalavimai bus 
paduotį arbitrą ei jos teismui. 1

Darbininkai neturi tikrai nu
tarę, kiek reikalauti pakėlimu

us, kur 
na kuo-

Valgomieji produktai.
; ! CHICAGO, Geg. 14, 1917. 

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

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

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

Kiaušiniai:— ;
Extra .................
First ........ .... -..,
Paprastieji flTst . 

/Maišyti ........... ..
’Check 
■Purvinukai

Suris:*-
Twins .................
Daisies .......
Young American 
Longhorns ..... 
šveicariškas .... 
Lixriburger ..... 
Brick .;........

...........17.00
........ 16.80
14.00 415.80
11.00- 42.00

TELEPHONE YARDS 272)

DR. J. J ON IK AIT IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halslcd SL, Chicago

3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.50 
1.75

ROCKFORDIEČIŲ ŽINIAI
šiuo pranešu, kad aš užlaikau lie 

tuvišku knygų krautuvę ir paveik 
siu. Dirbu renius paveikslams. Už 
rašau laikraščius. Užlaikai 
nių numerių šių laikraščii 
NAUJOJI GADYNI 
LSAS 
šaknų, žiedų, uogų, lašų ir užlaik 
Grablausko išdirbystės vaistų.

Reikalaudami minėtų knygų I 
gyduolių, visados kreipki les pas:

F. A. MAŽUTAVIČIA, 
1410 S. Main St., Rockford.

20.50— 21.50
19.50— 20.50 
18.00—19*00
16.50— ^18.00

_ . . 17^0-^19.50
Prėrėjų, sulig rųšies 16.00—19.00 

‘ ‘ .1 ....<. 1040—11.50
Kvietiniai  ..................     8.50—9.50
Avižiniai ....................... 8.50—9.50 e šio menesio. 

dimdjiitH mokiniams
MASTEH 1)144 

j I . K;mnick

ADVOKATAS
Veda visokius re ikalus, kaip krimina t iškilose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisaa:
mi S. Halited St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

RYŽIAI
Geriausios 

rųSles, 10 c 
vertis, p ar* i f 
duoda už ••

Nedėlioj, gegužės 20 d. 9-to 
vardo socialistų svetainėj, 11009 
Michigan avė. (Roselahde) f- 
vyks LSS. VIII Rajono konfe
rencija. Jeigu kurios kuopos 
dar nėra išrinkusios delegatų, 
malonės išrinkti.

Konferencija turės išrišti 
daug svarbių klausimų. Te
čiaus vienas visų svarbiausia 
bus pasckmingesncs agitacijos 
varymo klausimas. Apie jį aš 
kviečiu pagalvoti kiekvieną dc^- 
legatą.

Svarbiausia musų organizaci
jos uždavinys tai agitacija: jei
gu ji gerai sutvarkyta, jeigu ji 
praktiška, tai ir organizacija 
labiau plėtojus, jei ne — nėra 
plėtojimosi ir organizacijoj.

Kad geriau tą klausimą ap
svarsčius, man rodos, reikalin
ga yra paškirstyti konferencijos 
darbą į sekamus punktus: 1 — 
socialistiška agitacija tarp pro- 
gresyviškosios visuomenės, 2 -— 
literatūros platinimas, 3 — rin 
kimų agitacija ir 4agitacija 
miniose.

Taigi, draugai ir drauges, pa
galvokite išanksto.

J. šmotelis, VIII Ra j. Sekr.

1644 W. Chloro Av 
1886 Blue Island Av 
2612 W.
1217 So

1882 So.
1818 W

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

3149 S. .Morgan Si. ker i e 32 h!
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 r.ylo, mm 12 iki 2 po picl 
ir nuo 8 iki 8:30 vak, Nedelio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

HkT *1Nuosavy bes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki C ivilizacijos.

.L Šeimyna ai
mas.

4. Feud a ] i sk a nu osa vy 1 > e.
5. Ruržuaziška nuosavybe.

fii knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

Komai .........................
Kviečiai ......
Rugiai ...........................
Miežiai .........................
Avižos ................. .. ...

'š LE N A S
Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No 1 .... 
Motiejukų Nq 2 .... 
Mot. No 3 maišytas .. 
Dobilų sulig rųšies ..

Šiaudai, ruginiai ....<.

Specialistas iš'
GYDO VISAS 

NEžIUIHN'i1 K Air Ilsisi 
SpecitiliMiiii pydo lipus pilvo 

odOHj r< Hitiid i’/iiUj,
»<•>))<•■ i h ii tiih'ii I ri!( ii p:,'- liljd 1 i.v > 
<’ )<■> ii )><•! f ii iv. I illl' i1»’, V !| ji-- jlilli 
iVv ydi (ijV i t:i nčiui Jiyoriių. )’ntn 

OI ISO VA) .ANUOS ■ nuo 10 
19(10 m.EE JSI-AND AVĖ,, h>on

Kiaulės
Smulkios (250-400 sv) 16.30
Vidut. 200-250 ...........C i:
Lengvesnėj
Paršai, geri

Avis:—
Mitūlės ....
Senės, geros
Avinai, geri 
Ėrai .............

Gyvulių rinka kitur
Gegužės 14, į sekamas vyriausias 

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

3,000 10,000 
84)0 

3,800 
2,400 
3,000 
3,500 
1,100 
3,000

Ibmdralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas,

piminingasai kolektvviz

north side 
406 w. ravish,i. 
720 W. North Ar 
2640 Lincoln Av. 
324 4 Uincokxj Ar. 
8411 N. Clark.

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

Paukščiai, i^dariitO^
Kalakutai (svarui) . 
Vištos ................... ..
Antįs ................... .
Žąsįs................. '..........

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų ”... 
90—100 svarų ” . 
150—175 sv.; kaul. .

Jautiena No.l
Ribs (svarui) .21 
Louis .27
Rounds .17
Chucks .15
Plates .13

Bulvės, bušelis ...... 
Saldžiosios, gurbas 

j .

Daržovės:—
Barščiai, statine ... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintine ,.. 
Agurkai, dėžė _____
Salotos, gav., burbas 
Cibuliai, pintinė ... 
žal. pipirai, pintine 
Ridikėliai, statine ., 
Salotos, gal v. gurbas 
Tomėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statinė ... 
Morkos, statinė ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ... 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžes ... 
Citrinai, dėžė....... 
Ananasai, gurbas ... 
žemuogės, dėžė 24

Cukrus, už 100 sv.:— 
Standard, maltas ....

. Standard ęane, smulkus 
Burokų, smulkus .............

M I LT AI
Vasarių kviečių:— 

Special Brand .. 
Patents ........ 
Straights...... ..
First Clears .... 
Prastosios rųšies.

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

Ruginiai
Baltieji ...............
Tamsieji .............

Gyvulių turgus.
CHICAGO. Geg. 11. Gyvulių iitgll 

benta-šiaip 
-Galvijų .

8102 W. St
SOUTH SID! 

io:-, v i M v. o> i > 
3427 So. Halsted

I /ysblfiiKi

rnjmntau 
tO- y varno 
tuot*, vertės
7 Oi- |-a > iH o- 

Od r i in P®.

REIKALAUJI AKINIŲ
galvos skaudėjimą,

Di MO1EH1.
NEIMA JOS Y Ji A

į J o. ujo, 
lonėjimą,

n.t-Uj ii
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Chicago, HL

RAKANDAIREIKIA DARBININKŲ DRAUGIJOS DRAUGIJOSSkelbimaiPranešimai
MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore

OREGON VALSTIJOJ

kasos globėjos<*»*'***'

NEBRASKA VALSTIJOJ

OHIO VALSTIJOJ

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

NAUJIENŲ AGENTŪROS

NAMALŽEMĖASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CHICAGO, ILL. MICHIGAN VALSTIJOJ

Grand Rapids, Mich

INDIANA VALSTIJOJ

WISCONSIN VALSTIJOJ!

RANDAI
ĮIEŠKO DARBO ILLINOIS VALSTIJOJ

CONNECTICUT VALSTIJOJ

WEST VIRGINIA VALSTIJOJĮIEŠKO KAMBARIŲ
PASKOLOS-MORGEČIAI

PARDAVIMUI

KIŠENINISREIKIA DARBININKŲ

151h Avė
AMATŲ MOKYKLOS Spring Valley,

ŽODYNĖLISKewanee, Ill

Pana, Hl

Angjiškai-Lietuviškas
Chicago

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

Montello, Mass

NEW YORK VALSTIJOJ

ave

NAUJIENŲ B-VĖS 
DALININKŲ DOMAI

NAUJIENŲ B-VĖS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS

Lowell, Mass

Portland, Ore.: Omara News Co

PARDUODU pigiai Čeverykų lai 
symo 
norite pirkti tą dirbtuv 
šiuo adresu: J.
637 W. 18 Str., .

REIKALAUJAME 
ga landytoji; 
greitai: 
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2131 W. 14th st., Chicago, Ill.

unišiei’ium. Kas 
kreipkitės

Galima gauti “NAU
J IENŲ” Administrad'

L. M. APSVIETOS DRAUGIJOS 
linos KUOPOS VALDYBA 1917m

A. MisČikaitienė, pirmininkė.

_ i. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat 
9 savaites. ,

Seredoj, gegužės 16 d. 7 v. 
vakare, 1379 Blue Island av., 
įvyks Rusijos išeivių sociali
stų konferencijos susirinki
mas.

Visi delegatai privalo da
lyvauti, nes reikia užbaigti 
klausimas apie sekretoriaus 
algą, kuriam konsulas pas
kyrė nuo 20 iki 25 dol. mė
nesyj.

Del išvengimo kliūčių ne- 
sivėluokite. A. Kemeža.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skaros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Sis yra re

PARDUODU pigiai ir greitai ar
il_1____ Čhicagos prapertes

/•i ERB. Naujienų skal
vi tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Indiana Harbor, Ind. LSS. 
217 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks šiandie, gegužės 
15 d. T. A. Ivanovo svet., — 
2101 137 ir Deodar gtv., 7:30 
vai. vak. Draugai, malonė
kite atsilankyti į susirinki
mą, nes bus renkami delega
tai į busimą XII rajono kon
ferenciją. Neužmirškite at
sivesti naujų draugų prisi- 
rašyt prie kuopos.

NuL rast., P. Matonis.

REIKALINGA ’jauna mergina arba 
moters prie namų darbo Atsišau
kite į savininką W, H. Fischer, 
3401 W. Harrison St.; Chicago, 

Phone Garfield 5475

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

M. Radzevičiūte, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave

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

E. Šatkauskienė/iždininkė, 
3423 So. Halsted St

O. Dobrovolskienė
A. Pabarškicnė

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Viskas vartota vos 
Parsiduos taipgi po vie

ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

80 akrų geros
* arti gra

in t labai lengvų

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

Cleveland, O.: A. Valenton,

PARDUODU barbernę lietuvių ir 
lenkų apgyvento] vietoj. Savininkas 
eina į kitą biznį. Atsišaukite: 
4604 So. Rockwell St., Chicago.

— už $50.
Vartoti vos 90 dienų.

3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Av* 
Chicago. Ill.

THE CRUCIBLE FUEL Compa- 
reikalauja penkiasdešimts anglių 

arba ne. Kasyklos 
, Pa., apie penkias-

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
z KUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PAJĖK, MOKYTOJA.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

T? Wfivnnlro
951 W. 19th Ši., Chicago, m

PARDUODU troki) labai pigiai 
Turi but parduotas trumpu laiku 
Visai mažai vartotas. Tinka bučer 
nei, grosernei ir tt. Kreipkitės į: 
1652 W 47th St., ' Chicago, Ill

Naujienas kasdien skai
to dešimtis tuksiančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika
lų. Jie įieško įvairių pro
gų. Tat pasisakykite jiems, 
ko geidžiate, ką turit jiems 
pasiūlyti.' Pasisakykite per 
Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

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

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

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

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

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh^ Pa.: Fort Pitt News C<M 

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

2809 Penn Av* 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

PĄRSIbUODA 40 
žemės Wisconsin valstijoj 
žios upės Pashtigo. 
išmokėjimų: įinokėt iš pradžios kiek 
gali, o likusius po $10 į mėnesį.

JOHN J. LIPSKI, 
4616 S. Western Ave., Chicago, Ill.

AUTO SCHOOL
1111 W. Harrison Street

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

Telefonas Monroe 5433
JOHN SUSKI, Savininkas.,

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, DETROIT, MICH.

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

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

Girdvainienė, iždininkė, 
3255 So. Halsted 

Dundulienė, kasos globėja, 
1915 So. Halslcd 

Kubutienė, kasos globėja.

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra gerų ■ šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to ąmato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname valsli- 
jinį laisn* W -z-*. *

MOTERŲ PROGRESĄ’

PAJIEŠKAU darbo bučernėj arbi 
grosernėj, arba už bartender; į sa
liuną. Kalbu lietuviškai, angliškai 
rusiškai ir lenkiškai. Joe Saikus, 
1840 So. Halsted St.,. Chicago

PARDUODU 2 augštų medinį na 
mą, 6 ir 6 kambariai; toiletas, ge 
sas ir tt. Narnas;gęrame stovyje. Par 
duosiu, pigiai 
947 Wl. ‘ "

’PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroje ,lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventoje, vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas. Greitu laiku atsišaukite. 

Pardavimo priežastis—pasitraukiu iš 
biznio.
,1731 So. Union Ave

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

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

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

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

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

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

Naujienų Bendrovės Dire
kcijos tarybos reguleriš po
sėdis įvyks seredoj, gegužės 
16 d. “Naujienų” Redakci
jos kambaryj. Pradžia ly
giai 8 vai. vakaro. Daug y- 
ra svarbių reikalų, kurių ap
svarstymas neatidėtinas. To
dėl visų Direktorių atvyki
mas į posėdį ir laiku būtinai 
reikalingas. Nesivėluokite.

P. Čereška,...

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
, 809 Park SL 

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette ave. 

Racine, Wis.: John Marais.

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

Sioux City, Jos. M. Budraka*, 
2510 Con cclionvllle R*

R EIK A LA U J AM A— i n t e 1 i ge n t i §ku 
jaunų, smarkių ir darbščių vyrų. Di
delė proga padaryti pinigus. Geras 
darbas. Ateikite į šį ofisą nuo 9 vai. 
ryto iki 12 dieną.

F. H. BARTLETT and CO., 
69 W. Washington St., Chicago.

Klauskite pono A. J. Tringali.

DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra taįs žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdome fli
gelius žemės plotus Wisconsino, 
Minnesotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuviu koloniją. Rašykite tuojaus. 
J. H. Coon, 220-221 Davidson Bldg., 

Sioux City, Iowa.

Pajieškau brolio, Petro Railo, iš 
Kauno g., Vilkmergės pav., Pagirių 
parapijos, (’.erelių kaimo. Pirmiau 
gyveno Worcester, Mass. Jis pats 
ar kas jį žinote, malonėkite pranešt 
šiuo adresu: Vincas 
12148 So. Lowe Ave

REIKALAUJAMA vyrų del visokio 
darbo foundrėje.

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

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

Tel. Canal

REIKIA moteriškės, kuri apsiimtų 
dabot 2 metų vaiką. Del platesnių 
informacijų meldžiu kreipties laiš
ku sekamu adresu: J. B.,
1009 — 3rd Ave., Rockford, Ill.

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis S*

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviui.
286 Wallace St

PARDUODU grosernę ir bučernę 
Gera vieta. Geri intaisymai ir san
dėlis. Verta $1000 — už cash $500. 
Turiu parduoti iki Gegužės 15 d 
Lenkų apgyventa vieta.
1403 W. Grand Ave., Chicago, Ill

PARDUODU vieną pusę teatro bi
znio, greitu laiku ir visai pigiai; 
250 sėdynių Pardavimo priežastis ta 
kad perku kitą, didesnį teatrą.

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

PARDUODU motorcycle “Exsel- 
sor”, dvigubas inžinas. 7 arklių jie- 
gos. $75.00 Savininkas, P. PJarpa , 
2712 W. Gladys Ave., Chicago.

Phone Seely 4841

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 1071h Sir.
J. M>. Varckojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd SI.
P. F. Grybas, prot. raštininkas, 

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

• 27 E 102nd place 
F. Shcdviląs, kasi ertus

341 Kensington ave.
Susirinkimai atšibuna kas pasku

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

L.S.S. 37 kuopa laikys sa
vo mėnesinj susirinkimą ge
gužės 15 d. 7:30 v. vak Ra- 
šinskio svet., 731 18-tos gtv.

Draugai ir draugės, malo
nėkite kuoskaitlingiausi'ai 
atsilankyti, nes turim daug 
svarbių ir neatidėtinų reika
lų aptarti. Taipgi ir naujai 
prisirašiusieji atsilankykit 
galutinai išpildyti savo apli
kacijų. Susirinkimas atsi
bus ne Chemausko, kaip per 
klaidą buvo: anksčiau prane
šta, bet paprastoj, Rašinskio 
svet. Nesivėluokite.

Rast.,K. Kazlauskas.

Naujienų Bendrovės pa
naujintos konstitucijos pro- 
jėktas jau prirengtas; pro
jekto kopija būtinai reika
linga įgyti kiekvienam Nau
jienų Bendrovės dalininkų 
delei peržiūrėjimo, bet ka
dangi daugelis jų yra per
mainę savo adresus, tad kon
stitucijos projekto kopijos 
bus siunčiama tik tiems, ku
rie atsišauks1 nevėliau kaip 
iki 20 d. gegužės.

Konstitucija eis balsavi
mui sekančiame visuotina-

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 6 ir 6 proc. 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate Ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS 

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

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

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

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas 
4601 Hermitage ave., Chicago

PAJIEŠKAU kambario Western 
Electric (’o. apielinkėj, apie 48 ir 
50ih su valgiu arba be valgio. Kas 
turite, praneškite greitu laiku:
A. L., 1840 So. Halsted St., Chicago

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

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

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

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

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

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

Balickicne, nut. raštininkė,
3443 So. Union Ave 

Paberelyte, finansų raštininkė,

"•lephone Humboldt 1278.
M. 6AHUD M. D.
Bena* Rusaa Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Speciali»taa Moteriškų. Vyriškų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:30 Iki 10 išryto; 
Kampa* North Ave., Kambarys 208 

1:30 iki 3 Ir 7:80 iki 9 vakare.

Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,
2228 Tustin Si 

Duquesne, Pa.: K. Lideka,
306 Hamilton av* 

Sčranton, Pa.: J. Teleysh,

J. Rimkus, pirmininkas, " 
1133 Indiana j 

Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 101 h 

Dambrauskas, protokolų rast.
1227 S. 8th 

Mikelaitis, finansų rašt., 
1128 N. 8th 

Makarcvičia, kasos

REIKALINGAS geras barzdasku 
tys. Pastovus darbas. $15 arba $21 
Greitu laiku atsišaukite 
1829 So. Halsted St

kasėjų, vedusių 
randasi Crucible, 
dešimts mylių nuo Pittsburgh. An- 
glįs astuonios pėdos augštume; nė
ra geso; elektrikinės lempos. Mes 
mokame 88c už karą 50 bušelių ir 
premiją $3.00 už kiekvieną 12 dienų 
sekantį darbą. Nauji namai. Mes 
apmokame persikėlimą ir iškaščius 
už pervežimą naminių daiktų iš vie
tų į Pennsylvaniją ir West Virginią. 
Rašykite rusų arba anglų kalboje, 
arba atsišaukite į H. OTTO, 
Room 2033 Oliwer Building, 
burgh, Pa.

siekti.
Tai liesa. Ir lodei pata

riame visiems, kurie lik tu
rite kokių reikalų, naudo- 
ties Naujienų tvarkomųjų

Atsišaukite į savinin- 
Frank Buchel,

1539 S. Homan ave. Chicago 
Tel. Lawndale 744

dPASARGA.—Draugijų praneSimus 
stelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va- 
Ikaro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 

tą pačia dieną, kada spausdi 
luinas dienraštis, nebegali but įdėti 
♦-“Naujienų” a dm.)

CHICAGOS 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 čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

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

Worcester^ Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury SI

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

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

Boumil,
50 Charles St

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

Stiga,
5 Arthur St

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819-Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas, 
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand ave 

St. Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jen n e St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narvs,

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

50 S.'JIawland, Ave.
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

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

158 Main St.

Pa.iieškau savo vyro Antano Če- 
saičio, Suvalkų g., Seinų pav. Prasi
šalino nuo manęs balandžio 24 d. š. 
m. palikdamas mane su 8 mėnesių 
kūdikiu, be cento, dideliame varge. 
Kas žinote, praneškite man. Jis 5 
pėdų juodų plaukų, juosvos akįs.

Veronika Česaitienė, 
3344 So. Rockwell St., Chicago, 111.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

Antanas Bertašįus, fin. raštininkas, 
349 E. 115 Str

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
s 352 E. Kensington ave.

Mitingai atšibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stes 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00: nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo Š5 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 melų.

PAJIEŠKAU darbo už bučerį. Esu 
gerai prityręs tame darbe ir su mar- 
rket apsipažinęs gerai, ir darbą at
lieku atsakančiai. Atsišaukite tuo
jaus: Joe Yudikaitis,
2059 W. 22 Str., Chicago, III.

So. Omaha, Nebr.; W. WaskeU
3223 O St

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

IIETUVI
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

-VALDYBA 1917m.
A. MisČikaitienė, organizatorė,

3500 So. Emerald

Pajieškau dviejų pusbrolių. Juozo 
ir Andriaus Kalasauckų, abudu pa
eina iš Svielušino gmino, Naumies
čio pavieto, Klangių kaimo. Jie pa
lįs ar kas juos žino malones atsi
šaukti už ką busiu dėkingas.

Win Kalasauskas, 
Box 65, Royalton Illinois.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liublnas, pirmsčdis, 
z *• 2229 W. 22nd St

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

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt, * 
W06 So< Union Ave

sirinkime, kuris įvyks 27 d 
gegužės.

Del konstitucijos projek 
to kopijos tuojaus atsišauki 
te Naujienų B-vės sekreto 
riaus adresu:

P. čereškai,
1327 N. Robey St.,

Chicago, 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. ATSISAUKIT IN 

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 36TH STREET, CHICAGO.

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

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

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

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

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

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagpje ir kitur.

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

4 skardžių . .
1 šaltkalvio (sliesoriaus)
2 prie autoinobįliąus taisymo
4 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
3 prie Gordon press fyderių
2 molderių ,
2 dažų dirbtuvėj
1 prie kaurų audimo
5 siuvėjų
3 prie rakandų apmušimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

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

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

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja- 
įvairiems dar-

REIKALINGA moteris prižiurėji 
mui vaiko. Gali .būti ir ženota šei 
myiTa 
pas akušerką, A. Shusho, 
3843 S. Kedzie ave. Chicago

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Račkeviče, 1012 S. Main St 
W. Pullman, Hl.: W. Pilypas,

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

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

1330
III.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St 
K. Valančiunas,

506 E. 7 St 
W. Petraitis,

210 W. Wash St 
Livingston, HL: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, HP.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

PARSTRANDAVOJA pigiai puikus 
kambariai ant Halsted st., tarpe 17 
ir 18-tos gatvių. Atsišaukite į:

K. Jamon tas, 
1840 So. Halsted St., Chicago.

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring Av*

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

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Static* 

*Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Bpx 594.

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

I.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard

J. Lilipovici, 
437 S. Paca 

.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas,) 
402 Lincoln St. 

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

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gausaitė, iždo globoja,

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičiar iždo globėjas,

, 14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubclis, teisėjas, 

313 Quince St.
Juoz. Jurevičius, velaunešis, * 

• 152 Main str.
Petras Milauskaš, velaunešis, 

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St.

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

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

Pirm. Pągėlb. -A P.’ Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave.

Raštinihkas — G. Blbžis,
3261 So. Halsted st.

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

Iždinikas, — G., Katilius,
1685 .Milwaukee Ave.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Plyer Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai. '
' Mrs Bobins,z
2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park. Chicago.

Elizabeth, N. J.: D. BoČkus, 
211 First SI 

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

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

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

Bayonne, N. J.: A. Sehwartzburg,
13 Wv 23rd St 

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

Šiose Naujienų skiltyse 
smulkieji, sulig jų rūšies 
tvarkomieji skelbimai yra 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingai usia biznio ar 
darbo žmonėms priemonė 
geidžiama iam tikslui - at-

lobėjas, 
1723 S. 9th Si. 

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 .Clara Ave.

A. Salsius, maršalka,
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis.

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą petnyčią.

Western Ave., Chicago.

TURIU paaukauti Š16B seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30/valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio.

ha išmainau ant C1 
bučernę ir grosernę labai geroj vie 
toj, tarp maišytų tautų. Biznis cash 
nėra knygučių. Priežastis.
kelties ant savo farmos, kurią trįs 
metai buvau išmainęs. Apskelbimas 
labai trumpas. Kreipkitės ypatiš- 
kai. WM. SHIMKUS,
1245 So. 48 Ave.j ? ęiccro, TU.




