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Kancleris atsisako kalbėt
aliuosuoti juos

PETROG

Pranašauja Vokiet. rezoliuciją

UŽGINČIJA GANDĄ

Gaivas tor
BADO ŠMĖKLA ARTINAS

monių sukilimo

Svarstysią taikos klausimą

Atėmė iš francuzu kaimą

VOKIEČIAI PRADĖSIĄ 
UŽPUOLIMĄ FRAKCIJOJ

NEBESTATYSIĄ DAU 
GIAU ZEPPELINŲ.

Talkininkai paskandinę 
paėmę nelaisvėn 100.

DAR VIENAS ANGLŲ 
i LAIVAS PASKANDINTAS

gyve- 
šalyse

Dirbtuvė veik uždaryta; da
rbininkai pasiųsta į karės

dar negana var
Vokietijos vie 

uždėti

Generolai A. Brusilov ir Gu 
rko prašot 
nuo koma

(REZIGNUOJA DU RUSI 
JOS KARVEDŽIAI.

aai prašymą 
s nuo pildymo 
pareigų. Va-

Tokių jau teisių manoma su
teikti kareiviams ir gyve
nantiems kitose šalyse An 
glijos piliečiams.

KANCLERIS ATSISAKO 
KALBĖT APIE TAIKĄ

PETROGRADAS, geg. 16 
—Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų. Taryba išleido šito
kį atsišaukimą į Rusų ka
riuomenę fronte:

Kareiviai ir Draugai fron-

kad tokia jo 
tuo tarpu nepa- 
abelnam ' šalies

DARBININKŲ IR KAREI
VIŲ ATSTOVŲ TARYBOS 

ATSIŠAUKIMAS.

LAIKRAŠTININKŲ SU 
VAŽIAVIMAS.

VEŽĖJŲ STREIKAS 
LONDONE.

neatsižadėkite užpuolimų. 
Kovokite, kariaukite už 
laisvę, ir kovodami, kairiau-

DAS, geg. 16 
— žinios Retrogrado sa
ko, kad Va^ 
to, kai rezįgiįhvo laikinasis 
Rusų kares friinisteris, gen 
Gučkovas

LONDONAS, geg. 16. — 
Vakar Anglijos ižjdo minis- 
teris, Andrew Bonar Law, 
pranešė atstovų butui, kad 
pagalios premieras Lloyd 
George pasirengęs kalbėti a- 
pie Airijos savyvaldą. Šian
die jis išdėstys valdžios pa
žiūras tuo klausimu, t. y. ko
kia savyvalda turėtų būti su
teikta Airijai.

NAUJAS FRANCUZU AR 
MIJOS VADAS. *

nepatarnausią šalies 
i reikalui.

TURI LAIMĖJIMŲ IR 
VOKIEČIAI

Chicago, Ill., Sereda, Gegužės (May) 16, 1917.

946,000) dolerių ! Prie šito 
diliaus, beje, priskaityta dar 
$400,000,000 įsteigimui Suv. 
Valstijų pirklybinio laivyno.

grupa. Belgijos socialistų 
s Vandervelde 

neišleidimas

GENEVA, geg. 16. — Iš 
Genevos pranešama, kad Vo
kietijos valdžia' veikiausia

Anglijos moters gaus baisa 
vimo teises

, NEW YORK, geg. 16. - 
Atvykę iš Europos pasažie- 
riai sako, kąd balandžio 24 d 
vokiečių submarįna paskan
dinusi dar 
lybjnį lai’ 
kandinta 
jos į Liver

ATIDĖS STOCKHOLMO 
KONFERENCIJĄ

PRANAŠAUJA VOKIETI
JAI REVOLIUCIJĄ.

TAIKOS KONFERENCIJA 
NEW YORKE.

VOKIEČIAI TURI 325 
SUBMARINAS

Generolo Neville komandoje 
palikta tik dalis francuzu 
armijos.

tapti spąstais. Neužmirški
te, revoliucinė kariuomenS 
turi teisės broliauties tiktai 
su kariuomene, kur taipjau, 
yra* revoliucinė ir kuri taip
jau yra pasirengusi mirti už 
taiką ir laisvę.

Vokietijos kariuomenė nė
ra revoliucinė kariuomenė, 
jeigu ji vis dar aklai klauso 
Vilhelmo ir Karoliaus, impe-

AMSTERDAM, geg. 16.— 
čia gauta žinių, kad Vengri
jos laikraštininkų susivieni
jimas nutaręs paraginti In- 
ternacionalį Laikraštininkų 
Susivienijimą tikslu sušauk
ti visuotiną laikraštininkų 
suvažiavimą kurioje nors ne- 
utralėje valstybėje. Mena
mame suvažiavimę tupėtų da 
lyvauti visų neutralių ir ka
riaujančiųjų šalių laikrašti
ninkai. Svarbiausias laik
raštininkų suvažiavimo už
davinys tūrėtų būti svarsty
mas taikos klausimo.

Anglijos valdžia nemananti 
paimti savo žinion svaigina

nčiųjų gėrimų pardavinė
jimą. /

Nepasitiki Scheidemanno 
grupa.

jai esą mokėsią apsiginti 
nuo valdžios užmačių — pn- 
sekant Rusijos žmonių pavy- 

revoHo-

GAISRAS MELDAŽIO
‘ SVETAINĖJ. z 

Padaryta už kelis tūkstan
čius nuostolių.
Vakar apie 2:30 vai. Nak

ties, kilo gaisras p. M. Mel- 
dažio svetainėje. Ugnis su
naikino skiepą ir svetainės 
grindis. Nuostolių padary
ta už kelis tūkstančių dole-

MILIUKOVAS KELIAUJA 
FRONTAN.

COPENHAGEN, geg. 15 
— Amsterdame gauta pati
kėtinų žinių, kad tarptauti
nė socialistų konferencija 
Stockholme, kuri šiomis die
nomis turėtų būti apdaryta, 
veikiausia bus atidėta—bent 
tūlam laikui. ; Vyriausia 
konferencijos atidėjimo prie 
žastis — nesuteikimas pas- 
portų Vokietijos Soc.-Dem. 
Neprigulmingosios Darbinin 

Į kų Partijos delegatams. Al

gas, kas atitraukia jus nuo 
jūsų priedermių^ kas demo
ralizuoja armiją.

Kareiviai, revoliucinė Ru
sija užsitiki jumis. Bukite 
verti to užsitikėjimo.

Gabena kariuomenę iš Rusi
jos fronto. . ;

WASHINGTON, geg. 16 
— Karės rateliuose kalbama 
kad Vokietija rengiasi prie 
naujo milžiniško užpuolimo 
Francijos fronte. Tai liudi
jąs gabenimas vokiečių ka
riuomenės iš Rusijos fron
to. Vokietija, girdi, galuti
nai įsitikįpus, kad jai riegrę- 
sia pavojus iš Rusijos pusės. 
Naudodamiesi ..tąja proga 
Vokietija taigi norinti išba
ndyti savo spėkas su ang
lais ir francuzais.

KALBĖS APIE AIRIJOS 
.SAVYVALDĄ

zeppelinų. Atėjusios į čia 
žinios sako, kad didžiuma ze
ppelinų dirbtuvė Friedrich- 
schavene netoli uždarymo. 
Nuo to laiko, kai miręs gar
susis orlaivių išradėjas, gra
fas Ferdinandas Zeppelinas, 
nebeužsakyta nei vieno nau
jo orlaivio. Dargi neužbai
giama ir pradėtieji statyti. 
Pranešimas sako, kad dide- 
lė didžiuma tos dirbtuvės 
darbininkų jau senai palei
sta iš darbo ir išsiųsta į ka
rės frontą.

Tatai liudytų, kad pa
skubusieji oro milžinai ne
teikia lauktų pasekmių vo
kiečių valdžiai dabartinėje 
karėje.

ANGLIJOS MOTERS
GAUS BALSAVIMO

TEISES

dU; žymiausieji 
kariuomenės įvadai rusų-vo
kiečių fronte; gep. A. Brusi
lovas Jr Gūrka, inteikę lai
kinajai vi 
paliuosuoti 
tuolaikinių 
dinasi, rezi

Brusilovoįy Gurkos rezi 
gnacija rišąĮįJ./ 1__ '
nisterio Gu 
grado apskričio kariuome
nės komandūotojo Kornilovo 
rezignacijomis. Reiškia, ir 
jie nepatenkinti Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos 
veikimu. ii

ginčijo oficialis Anglijos iž
do ministerio, Andrew Bo
nar Law, užreiškimas. Iždo 
ministeris sako, kad valdžia 
nėra padariusi tokio nutari
mo.

NEW. YORK, — ~
30—31 d čia šaukiama dide- giniųjų Vokietijos socialistų 
lė taikos konferencija. Kon- va(ju Scheidemannu ir jo 
ferencijoje dalyvaus įžymia- grupa. T 
usieji šios šalies socialistų,1 vadas Emile 
darbo unijų ir kitų panašių'užreiš’kė, kad 
organizacijų vadai. Svar-.kairiųjų socialistų iš Vokie 
blausias, konferencijos užda
vinys — siekimas visuotinos 
ir patvarios taikos. Toliau 
bus reikalaujama, kad šios 

paaiškintų da- 
5 tikslus ir kad

Vokietijos žmonės nori tai
kos, Tik valdžia nenori a 
pie tai pranešti pasauliui.

Pranešimas sako, jog ma
noma tiesiog atsisakyti tar
ties su Scheidemanno grupa

a su karės mi 
ovo ir Petro

LONDONAS, geg. 16. — 
Vakar Anglijos kolonijų mi
nisteris, Walter H. Long, 
pasiūlė atstovų butui bilių, 
kuriame tarp kita reikalau
jama suteikti balsavimo tei
sių ir moterims. Balsuoti 
galėtų visos sulaukę 30 me
tų amžiaus moters, Anglijos 
pilietės.

Valdžia, beje, rengiasi su
teikti tokių jau balsavimo 
teisių kareiviams i 
nantiems svetimose 
Anglijos piliečiams.

COPENHAGEN, geg. 16 
— Iš Vokietijos ateina labai 

' neramių žinių. Jos sako, 
kad Vokietija neišvengiamai 
artinasi prie visuotino bado. 
Maisto klausimas darosi vis 

'opesniu. Nors Berlino strei
ko metu valdžia ir užtikrino, 
kad duonos porcijos nebusią 

į daugiau mažinamos, — bi
jomasi tečiaus, kad valdžia 
nesulaužytų savo prižadų... 

. Tiesa, kol kas ji teikianti pa
žadėtąsias porcijas Berlino 
ir Westfalijos darbininkams, 

-bet už tai ateina aštrių pro
testo balsų iš kitų valstybės 
vietų. Reikalaujama, kad 
valdžia savo pažadėjimą iš
tesėtų netik link vienų Ber
lino ir Westfalijos darbinin
kų. Valdžia gi netik nepa- 
jiegianti patenkinti protes
tuojančius, bet rimtai susi- 
rupinus kaip čia sulaukus se
kamos pjūties. Nenumaži
nus porcijų vargiai bus gali
ma sulaukti jos. Gi sumaži
nimas porcijos reikštų eilę 
naujų streikų ir gal atvirą 
žmonių sukilimą.

Bet nuo tęsimo karės val
džia visgi neatsisako.

AMSTERDAM, geg. 16.— 
Pasikalbėjime su holandų 
dienraščio Telegraf kores
pondentu vienas vokiečių 
submarines U-58 jūreivis 
tarp kito užreiškęs, kad Vo
kietija dabar turinti 325 su- 
bmarinas, kurios veikiančios 
prieš talkininkų pirklybinius 
laivus. Tas pats jūreivis, 
beje, pasakęs, kad talkinin
kai iki šiol paskandinę ar pa
gavę į savo plieninius tikins 
apie 100 vokiečių submari-

PARYŽIUS, geg. 16. - 
Franęijos ministerių kabine
tas vakar paskyrė naują vy
riausi francuzu armijos va 
dą, dabartinį generalio šta 
bo viršininką generolą Pė 
tein. Buvusio armijų vado 
gen. Neville, komandoje pa 
likta tik dalis francuzu ar 
mijos.' •.

šalies valdži
barbinės kai
ateityje apie karės paskelbi
mą Spręstų ne diplomatai, 
bet patįs šios šalies piliečiai.

Iš socialistų konferencijo
je dalyvaus: Morris Hillquit,

rcvo
Rusijos laisvę
darbininkus i’

žuvo devyniosdešimts 
žmonių.

Laikinoji valdžia siunčia 
frontan ministerį Miliukovą. 
Jis turėsiąs matyties su ka
reiviais ir graudenti juos, 
kad jie nesilpnintų savo vei
kimo, bet kad tvirtai kovotų 
sū išlaukiniu priešu ir gintų 
nuo jų Rusiją, laimėtąją per 
revoliuciją laisvę, ir kad re
mtų dabartinę valdžią na
mie.

Nesenai darbinihkų ir ka
reivių atstovų taryba Petro
grade buvo smarkiai užata- 
kavus Miliukovą už jo išsi
reiškimą,'kad Rusija laiky
sianti! tų sutarčių, kurias se
noji caro valdžia yra pada
rius su talkininkais. Dabar 
Miliukovas keliauja frontan, 
kad ten susitikus su savo 
priešais ir pabandžius,-tur
būt, vėl laimėti juos savo 
pusėn.

Sykiu su laivu wAb devynios 
dešimtįs žmonių — keturios 
dešimts šeši pasažieriai ir 
keturi'osdešimts keturi jurei 
viai. Aboss turėjo 7,782 to
nų intalpos. Anglų valdžia 
apie paskandinimą to laivo 
nesako nieko. Kamgi butų 
cenzūra.

ilikdami savo ap- 
daryda- 
puoliniu

Reikalaus, kad Suv. Valstijų kų Partijos delegatams. At 
valdžia paaiškintų karės vykusieji Stockholman dele 
tikslus

Ir vėl gal reikėsią sumažinti
duonos porcijas; bijomasi į jau Aebestatysianti daugiau

Streikuoja 10,000 vežėjų; 
busią uždaryta nemaža 
dirbtuvių.
LONDONAS, geg. 16., — 

Vakar ir vėl išėjo streikan 
10,000 vežėjų. Streikas grę- 
sia dideliu pavojumi veik vi
soms amunicijos dirbtuvėm 
Londone: didelė didžiuma 
amunicijos darbininkų nega 
lės pasiekti dirbtuvių, o ku
rie ir pasieks jas, tai irgi su 
dideliu paąivėlinimu. Jei 
streikas tęsis, kelios dirbtu
vės turės laikinai užsidaryti.

Vežėjų streikas buvo pas
kelbtas pereitą savaitę. Te
čiaus vežėjai paklausę vald
žios pagraudenimo ir pane- 
dėlyj sugrįžę darban Va
kar tečiaus jie ir vėl nutarę 
mesti darbą.-

Vežėjai reikalauja algų pa 
cįidinimo. b

BERLIN, geg. 16. 
po to, kai kancleris 
mann-IIollwegas ats 
aiškini i Vokietijos karės tik
slus, soc.-dem. atstovas Ge
org!- Ix-debour atsistojęs ni- 
reiškė, kad Vokietijos vaki-

Atsišaukimas i Rusijos 
kareivius

BERLINAS, geg. 16. — 
Vakar Vokietijos kancleris 
Bethmann-Hollwegas atsakė 
į socialistų ir junkerių rei
kalavimą, kad valdžia paga
lios išdėstytų savo pažiurai 
kas del taikos, t. y. kokiomis 
sąlygomis Vokietija taikin
tus! su talkininkais. Beth- 
mann - Hollvvegas griežtai 
atsisakė kalbėti apie tai, pa
siaiškindamas 
deklaracija 
sitarnautų 
reikalui.

Vadinasi, 
go ir kraujo 
špačiai nori uždėti ant gy
ventojų pečių dar didesnę 
karės baisenybių naštą.

Pranešimai,, beje, sako,

WASHINGTON, geg. 16.
Vakar senato butui pa

siūlyta didžiausia visoje Su- 
vienytųjų Valstijų istorijoje 
karės samata. Senato komi
tetas užreiškė, kad valdžia 
reikalaujanti armijos, laivy
no ir kitokių su kare suriS* 
tų reikalų vedimui arti pus-

gatai labai sujudinti tokiuo 
vokiečių valdžios elgimosi. 

Gegužės j Stačiog nebepasitikima de-

LONDONAS, geg. 16. — 
Pora dienų atgal buvo pas- 
klydęs gandas, buk Anglijos 
valdžia nutarusi paimti sa
vo žinion išdirbimą ir joarda 
vinėjimą svaiginančiųjų gė- 

Wgen-WW*~ WWihSitu gairdą už-

Kalbame i jus Rusijos re
voliucinės demokratijos var
du. žmonės nenori karės, 
kuri buvo visų šalių carų, ka 
ralių ir kapitalistų pradėta, 
ir todėl, carui atsisakius nuo 
sosto, žmonės geidė, kad ta 
karė butų kuogreičiausiai 
pabaigta.

Neužmirškite, kareiviai ir 
draugai, kad kaizerio Vil
helmo regimentai naikina 
revoliucinę Rusiją. Neuž
mirškite, kad laisvosios Ru
sijos pragaištis butų didžia
usia nelaimė ne tiktai mums, 
bet viso pasaulio darbininkų 
kiksai. Ginkite, todėl, revo- 
liucin^ Rusija visomis "savo 
jiegomis.

Atskira taika negalima.
Rusijos darbininkai ir kai

miečiai trokšta taikos, bet ji 
turi but visuotina visų šalių 
žmonių taika, kaipo pasekmė 
jų bendro sutarimo. Atski
ra taika yra negalimas daik
tas ir neleistinas, kad jis su
trukdytų pasaulio atsitiki
mų bėgį. Aiškus dalykas, 
kad Vokietijos imperiaĮiz- 
ėmas, kaip veik jis nugalėtų 
musų vakarų talkininkus, 
tuojau visomis savo ginklų 
spėkomis pultų ant musų, 
‘užgrobtų musų šalį ir pasi
vergtų Rusijos žmones.

Kareivių ir Darbininkų 
Atstovų Taryba veda jus tai- 
kon kitokiu keliu. Šaukda
mi Vokietijos ir Austrijos - 
Vengrijos darbininkus su
kelti revoliuciją, mes vesime 
jus taikon, privertę savo val
džią atsisakyti nuo užkuria 
vimų politikos ir išreikalavę 
tokio pat 
kininkų valdžių. Betgi ne- 
užmirškite, kareiviai ir dra
ugai, kad taikos n(‘galėsim< 
pasiekti, jeigu jus nesulaiky
site priešų spaudimo fronte 
jeigu jūsų eilės bus sUlau 
žytos ir jeigu revoliucine Ri 
^sija kris negyvu lavonu pc 
kaizerio Vilk, kojomis. Jų.1 
ten ,apkasuose, neužm i ršk i 
,te, kad jus ginate j 
liuciją įgytą 
savo brolius 
kaimiečius.

Persergsti
Bet kaipgi galite jus gint 

visa tai, pa 
(kasuos ir nieke 
mi. Dažnai tik 
galima atmušti priešo užpuo 
limą; dažnai taipjau tie, kur 
laukia užpuolimo, žųva.

Kareiviai ir draugai, pri
siekę ginti Rusijos laisvę,
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virai bToliaujatės ne su prie* 
šų kareiviais, bet su priešų 
generalio štabo oficieriais* 
pprsirėdžiusiai^ paprastais 
kareiviais.

Taikos negalima atsiekti 
nei atskiromis sutartimis nei 
besibroliavimais atskirų re- 
gimentų ar batalionų karei
vių. Tatai vestų tik pragai
štin Rusijos revoliuciją, ku
rios išganymas yrą ne atskU 
roj taikoj arba laikiname ka 
rėš pertraukime.

šalinkitės, todėl, visa to*

ivariyjci 1$ ’ aviuejuo v 
kalbą dėlto, jog norįs palau
kti kol paaiškės dalykų sto
vis Rusijoje ir kokių pasek
mių duos dabartinė subma- 

C

rinu karė.

BERLINAS, .geg. 16. — 
Oficialis Berlino pranešimas 
sako, kad vokiečių armijos 
Aisne fronte, Francijoje, a- 
tėmč iš francuzu eilę stip
riai įrengtų apkasų Ste kai- 
me. .

:’•> .-.-'y-..į;,,., gH ....

First Lithu^ian Daily^ m

NATIONAL EDITION

zia nelaimėsianti narę p*- 
vergdama žmones savo na
muose. Vokietijos gyvento*

NAUJIENOS, 1840 SOUTH KALSTEI) STREET 
CHICAGO, II_JUINOIS 

TELEPHONE CAOL UOS



Iš Rusų Revo
liucijos.
Provokatoriai

po-Petrogrado slaptosios 
lirijos dokumentuose rasta 
-dabar sąrašas rusų “revoliu- 
~tnierių”, tarnavusių šni
pais “oclirankai”. “Novy 
Mir” paskelbia jų vardus se
kamai:

“černomazov, Miron Jefi- 
mos (“Moskvič”), gaudavo iš 
slaptosios policijos 200 rub
lių algos; buvo Centralinio 
soc, dem. partijos komiteto 
narys. Buvo vyriausias 
’’bolševikų” organo “Prav
da” vedėjas. Nušviečia ap
lamą partijos ir, išdalies, 
vietos organizacijos padėji- 

| mą.
“Abrosimov (šarov), Vla

dimir Moisejevič, metalų te
kintojas Prodamet dirbtu
vėj; gaudavo 75 rublius al
gos; centralinės iniciatyvės 
grapės organizacijos komisi
jos narys; išlavintas, labai 
atsargus. Tarnavo slapta
jai policijai ketverius metus, 

■^šurkanov (Limonin), Va
sily‘Jegoro vič, metalo darbi
ninkas, gaudavo 75 rublius 
algos; buvo social-demokr. 
partijos Viborgo rajono ko
miteto narys, “bolševikas”, 
metalo darbininkų sąjungos 
pirmininko padėjėjas; * go
dus; prašo daugiau algos.

“Bogdanov (Semionov), 
Nikolai Pavlovič, 100 rublių 
algos; sankrovos tarnauto
jas, inteligentingas; sankro
vų tarnautojų draugijos na
rys. Slapton organizacijon 
nepriklausė. Nervingas; o- 
chrankai tarnauja keturis 
metus. -

“Cabello, Vladislav Niko- 
politechnikos institu

to studentas nuo 1910 metų. 
Algos 50 rublių. Rekomen
davo jį žandanj valdybos vi
ršininkas Sevąstjanov. So
cialistas - revoliucionierius. 
Stropus ir gabus šnipavimo 
darbe. Duotas tinkamu in- 
atrakcijų gali labai daug pa
sitarnauti. 1912 metais su- 
lig jo nurodymais buvo are
štuota daug žmonių. Nein- 
tariamas.

“Bogdanova, Jelisaveta 
• Fiodorovna (vengrė), lanko 

Peterburgo žemės ūkio kur
sus, nuo vasario 1910 m., 50 
rublių. Kursuose žinoma 
kaipo soc.-revol. Turi užsiti- 
kėjimo ir pažinčių su parti- 

z jos nariais.
“Lipping (Krimskaja), A- 

malija Markusovna, lanko 
Cerniajevo švietimo kursus; 
40 rublių algos; priimta ven
grei rekomendavus. Vokie
taitė, rusiškai blogai kalba. 
Nori dirbti.

“Kasperovič (Pavlovič), 
Pavel Pavlovič, technologi
jos instituįo studentas. 1905 
—1906 metais švietė c.-r. par 
tijos Nevos rajono kovotojų 
barius ir propagandistų ko
mitetą prie Petrogrado ko
miteto.

4 “Vostokov (Ostaškov), 
Stach Aleksandrovič, univer 
siteto studentas; 30 rublių 
algos; bepartinis; tinka tik 
upui studentų universitete 

I nušviesti.
“Skulskaja (Konradi), Mi 

čhalina Aleksandrovna, mo
terų medicinos instituto stu
dentė; 60 rublių algos. Duo
davo gerų žinių apie soc.- 

į rey. partiją, bet prakrito.
t *^8ierova (UJjąnova), Ju- 
i ’ Ka Orestovna, tremtinio pa^ 

ti, bukinai pasitraukė. .
I “KUujev (Zabity), Ivan1

I I. ■' I" "L-Ll—A 
Jegorov, 75 rub., Putilovo 
fabriko darbininkas,, bend
radarbiauja vienuoliką me
tų, turi ryšių su anrchistais, 
jeina sąstatan Darbininkų 
Atstovų Tarybos nuo Nar
vos rajono.

“Michniuk (Laborio), Ol
ga Porfirjevna, lanko Loch- 
ivickos-Skalon ir Bestuževo 
kursus.

“Vitka, Nikolai Andreje- 
vič, lanko politechnikos kur
sus, 30 rublių. Buvo žino
mas visuose partijos darbuo
se Maskvoj. Gabus žmogus. 
Maskvoj buvo areštuotas už 
priklausymą soc.-dem parti
jai; sėdėjo tvirtovėj; dabar 
kursuose dedasi marksistu. 
Pasikalbėjimuose atvirai sa
kosi esąs įsitikinęs socialis
tas, ir aiškinasi, kad šnipu e- 
sąs tik dėlto, kad sociali ju
dėjimą apvalius nuo revoliu
cinių antnašų. Daro įspūdį 
nevisai nuoširdaus žmogaus. 
Suteikdamas žinių visados 
svarsto, kokios galėtų but to 
pasekmės ,ir kad del to ne
nukentėtų socialis judėji
mas. Jo perėjimas trumpu 
laiku iš soc. - revoliucionie
rių į marksistus, ir tas paste- 
biamas jo nenuoširdumas 
verčia but su juo atsargiam. 
Jeigu jį gerai perdirbus, jis 
gali bus labai naudingas sla
ptosios policijos darbui.”

Visi augščiau išvardytieji 
asmens tapo areštuoti.

Paryžiuj išeinąs rusų laik
raštis Novaja Epocha rišo, 
kad Mirono Černomazovo 
rolė slaptosios policijos re
korduose labai perdėta. Cer- 
nomazovas niekados nebu
vęs “Pravdos” redaktorium 
ir nuo partijos darbo senai 
buvęs prašalintas.

Durnus atstovas, socialde
mokratų frakcijos narys, 
Muranov, kurs kartu su ki
tais keturiais soc.-dem. atsto 
vais buvo nuteistas ištrėmi
mui, kovo 27 paskelbė rusų 
laikraščiuos, kad Černoma- 
zovas buvęs Pravdos bend
radarbių 1913 metais, bet pa
skui 1914 metais, įtartas, 
kad jis užsiimąs provokaci
ja, tapęs iš laikraščio paša
lintas. Vyriausiuoju Prav
dos vedėju, jis niekados ne
buvęs, jau vien dėlto, kad 
nuo pat laikraščio įsteigimo 
Pravdą vedė kolektyvis re
dakcijos sąstatas; kurin įė
ję centralio komiteto nariai 
ir Durnos rusų soodem. 
darb. frakcijos nariai.

Slaptosios policijos albomas

Maskvoj, Tverio kvartalo 
antrąjame učastke, rasta du 
dideliausiu albomu su politi
škai neištikimų žmonių fo
tografijomis, per ilgus me
tus Maskvos slaptosios poli
cijos surinktomis ir užlaiko
momis.

Albomai išlaikyti kuoge- 
riausiai. Juose galima rasti 
fotografijos beveik visų ru
sų revoliucijos veikėjų, pra
dedant nuo paveikslų užmu
šėjų caro Aleksandro II ir 
(baigiant paskutiniųjų' metų 
revoliuciniais veikėjais.

I Beveik visuose didesniuo- 
tee buvusios policijos učast- 
kuose rasta didelės kolekci
jos fotografijų ne tik revo- 
liucijonierių, bet taipjau as
menų, kurie šiek-tiek buvo 
įtariami kaipo “neblagona- 
dežnije” (neištikimi), kaip 
antai įvairių visuomenės vei
kėjų, publicistų, rašytojų, ir 
tt.

Komisariato posėdyj nu
tarta visus tuos paveikslus 
ir dokumentus sudėti laiki
nai muziejuje ir daboti, kad
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GERHARTO HAUPTMANNO

Paškendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 
Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A. LAWS.
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x (Tęsimas).

UNDINUTĖ (drauge su jomis): 
Susinerkim į suktinį, 
šokim šokį ratelinį! - 
Ei, elfut, Sidabruotoji, 
tokius rubus ar nešioja 
kas, kaip ipano: vortinklinėms - 
spindi gijoms sidabrinėms! 
Paveizėk, Rusvaveidėle, .
mano kūno lainumėlio! 
Tu, Auksui, žiūrėk: matai, 
kokie mano ve plaukai: 
viršun švystels gausiu krumu— 
driekias rausvo šilko durnu, 
o ant veido pabyrės— 
aukso srautu sužėrės!

VISOS:
Sukim, sukime suktinį, 
šokim šokį ratelinį!

UNDINUTĖ:
Varpas skradėms nusirito, 
ežero gelmėn įkrito. 
Ak, elfutės, žinot kas, 
kame guli varpas tas?

VISOS:
Sukim, sukime suktinį, 
šokim šokį ratelinį: 
mentės, ašaros dangaus 
musų kojų nepajaus!

(Iš už krūmų iššoka G i r i n i s_ ir artinasi 
strakčiodamas. Perkūno dundėjimai darosi > 
vis smarkesni. Laike sekamos Girinio kol" < 
bos—arti pabaigos—girdėtis smakrus perkū

no trenksmas ir lietaus ošimas).
GIRINIS:

Mentės, ašaros' dangaus 
mano kojų paragaus: 
ve, sutrypsiu į' purvyną!" 
Matot? Jos Girinį žino! 
Buku, boku! lb>, ho, ho! 
Bulius prunkščia, maudžia—ko? 
Gi telaitė netoliese 
mykia, buliun kaklą tiesia. — 
Musė, musinas—dviejuos 

-- siat-učia eržilo plaukutis^" 
apie uodegą sartoko 
mašalai suktinį šoka... 
Ei, la! Senas arklininkas . 
meilės žino jis dalykus: 
šiltas tvartas, prieblanda, 
pakraikai, glėbyj merga... 
Ei, žiūrėkit! koks gyvumas, 
koks gyvenimo karštumas! 
Kniaukia katinas katės, 
jieško pelinas peles; 
gaidys gužties vištą šaukia, 
galvą riečia, sparnu braukia; 
zuikis, stirna-, vyturys, 
brezlė, putpelė, garnys, 
varna, šarka ir kikilis, 
gulbė, sakalas, dagilis, 
drugys, rYipužė, varlė, ' 
blakė, kandę utėlė— 
Ei, sakykit, kas nemato 
meilės amžino gyvato!

(Pasigauna glėbin vieną elfę ir dumia su ją 
j girią. Kitos elfes išbegioja. Prošvaistoje 
pasilieka tik viena Undinutė, giliai susimąs
čiusi. Audra su perkūnija praeina. Ant šu

linio rentinio pasirodo senas 
Vandeni u s).

VANDENIUS: Brekekekeks—! Brekeke- 
keks—! Ei, ko tu ten taip susimąsčius stovi? 

UNDINUTĖ: Ak, mielas Vandenini! Man 
kažko taip liūdna, taip liūdna!

VANDENIUS (klastingai): fjrek'e-ke- 
keks! Katra akimi liūsti?

UNDINUTĖ (palinksmėjus): Kairiąja. 
Netiki?

VANDENIUS: Tikiu, tikiu. Kur neti
kėjęs! . -

UNDINUTĖ ’(pirštu paliesdama kairią
ją akį): Žiūrėk, kas čia!

VANDENIUS: O kas ten toks?
UNDINUTĖ: Atspėk, kas yra mano akyj? 
VANDENIUS: O kas gi ten butų? Pa

rodyk! - .
UNDINUTĖ: Kažikoks karštas lašelis ant 

jos užkrito.
VANDENIUS: Anavę! Bene iš dangaus? 

Duok šian, pasižiūrėsiu!
UNDINUTĖ (atkišdama jam ant piršto 

ašarą): §e, žiūrėk: mažytis, baltas, šviesus ir

VANDENIUS: Šimts vabalų! Koks gra
žus! Žinai ką?—aš pasiimsiu jį su savim ir 
įtversiu jį tau į rausvą kranklių dėželę.

UNDINUTĖ: Gerai. Padėsiu tau jį ant 
rentinio* Kas tai butų?

VANDENIUS: Puikiausias deimantas! 
Veizint į jį matai ten spinduliuojant visokią 
laimę ir visus pasaulio skausmus. Tai—ašara!

UNDINUTĖ: Ašara? Taip, tai ašara. Ir 
fiiano išverkta... Dabar aš jau žinosiu, kas yra.

ašara.—Papasakok man ką nors.
‘ VANDENIUS: Eik čia, mieloji. Arčiau 
prieik.

UNDINUTĖ: Ak, me. Gerai ir-taip. Ta
vo šulinio rentinis supuvęs, šlapias, pilnas vo
rų ir kirvarpų... šlykštus jus man visi—ir tu, 
ir jie!

, VANDENIUS: Breke-ke-keks! Ištikro, 
gaila man labai.

UNDINUTĖ: Štai vėl vienas toksai la- 
šelis!

• VANDENIUS: Lietus teškena. Tolumoj 
grumena Viešpats Perkūnas; melsvais žaibais 
nušviesdamas sunkius, pilkus debesius. Au
dros išgązdinti varnai, rėkaudami, lakioja 
dausėmis... Prisiklausyk tu, vaikeli! Ar gir
di, kaip godžiai geria Motina-Žemelė: kaip 
kiekvienas medelis ir žolelė, kiekviena muse
lė ir kirminėlis džiaugias, stebėdamies į iškil
mingą žaibų šviesą! (Žaibuoja). Kvoraks, 
kvoraks!—Tai klonyje! šauniai, Perkūne! 
Uždegkie sau Velykų ugnį! Tūkstančiai my
lių nušviesta. Bažnyčios bokštas griųva... var
pinė ugnyj! Durnai tik rūksta, tik rūksta...

UNDINUTĖ: Ak, nutilkie! Ar jau nesu
randi nieko geresnia.man papasakoti?

VANDENIUS: Brekekekeks! Sunku' gi 
tau įtikti. Kaip ne glamonėsi, kaip ne glostysi 
—vistiek: negeras aš tau ir gana. Ar gi ne 
tiesa? Na, ką gi tau papasakoti? -

UNDINUTĖ: Nieko. Gana man tavo pa- 
šokų

VANDENIUS: Nieko nenori išgirsti?
UNDINUTĖ: Nieko.
VANDENIUS (meldžiamu balsu): Nors 

vieną žodelį į mane pratark!
UNDINUTĖ: Ak, norėčiau tik bėgti, bėg

ti^ bėgti nuo visų jųsų! (Ašarų pilnom akim 
žiuri tolumon). ,

VANDENIUS: (su skausmu, įspūdingai) : 
Ką gi aš tau bloga padariau? Bėgti, bėgti... Be
ne tik į žmones nori bėgti? Beprotė butum! 
Klausyk! Žmogus—tai piktas, nedoras sutvė
rimas, ir vargas tam, kuris, pametęs laisvės 
šalį—kalnus—į žmones pereina ir su jais susi- 
sėbrauja. Tai prakeiktųjų veislė, nesveika 
pačianle savo branduolyj! Nesveika pati, ji 
nesveikus ir diegus leidžia, kaip ta rūsyje bul
vė užmiršta... Ištiestom rankom jie ilgisi, jie 
šviesos trokšta, bet Saulės, savo motinos, jie 
nepažįsta. Tikėk manim, nesiskverbk į jų 
eiles, jei nenori girnų akmens sau po kaklu 
pasikabinti. Nakties tamsa jie ten tave ap
sups, išmoksi verkti, verkti, kupmet čionai tik 

nksminties mokėjai ir juokauti. Jie prira- 
ns tave prie Amžinosios Knygos, ir Sauleš- 

Motinos tu busi prakeikta, kaip jie kad pra
keikti!

UNDINUTĖ: Senutė sakė man tave labai 
protingu esant. Tatai apsidairyk. Pažvelk 
aplinjc į visus trykštančius upelius: ar rasi 
nors vieną, dagi mažiausią jų, kurs nenorėtų 
ir netekėtų į žmones.

VANDENIUS: Kvoraks! • Breke-ke-keks! 
Ale tau nereikia į juos) Klausyk, tukslančia- 
metis ką tau sako: tegul sau vergučiai eina 
į žmones—jiems žlugto žlugti, girnų sukti, 
daržų ravėti ir valgyti—nepasakysiu ką. Brrr! 
net šiurpis ima. (Karštai ir įtikinamai): Bet 
tu, Undut,—-kunigaikštytė! Karaliaus sužie
duotinė turi tu būti. Žaibo kristalo turiu tau 
vainiką: augštuose aukso rūmuose, kur lubos 
ir grindis—žydro akmens, o suolai, stalai— 
raudono koralo,—tenai, Undinutė, tave vai
nikuosiu...

UNDINUTĖ: Kad ir brangiausio safiro 
butų tas vainikas—tegul.tavo dukterįs juo be
sidžiaugia. Mano auksiniai plaukai man gra
žesnis, meilesnis vainikas. Ir galvos jis ne
spaudžia. Kas iš tų koralo stalų ir suolų, jei 
aplinkui nieką daugiau, kaip driežai ir žuvis, 
turkliai ir varlės, viksvynai ir smirdančios 
pelkės! (Eina). , '

VANDENIUS: Kur nori eiti?
UNDINUTĖ (šaltai): Kas tau rupi.
VANDENIUS (su skausmu): Oi, labai, 

labai---- —Breke-ke-keks!
UNDINUTĖ: Einu kur man reikia.

.. VANDENIUS: Pasakyk, meldžiamoji!
UNDINUTĖ (rankas augšlgn pakėlus): 

Eisiu šian—ir ten, ir—į žmones, į žmones! 
(Greitai nubėga ir pranyksta girioj).

VANDENIUS (didžiausiu išgąsčiu): Kvo
raks! (Vaitodamas): Kvoraks! (Lengviau): 
Kvoraks! (Galvą linguodamas): Breke-ke- 
keks!’

' —GALAS PIRMOJO AKTO—

ANTRASAI AKTAS.
Varpą lie,jojo Andriaus namai. Didelis kambarys. 
Užpakalines sienos dalyj gili induba, kame įtaisytas 
židinys su dumalaku. Ant išvėsusią pirkšnių kabo 
varinys. Kitoj, priekyn pasikišusioj sienoj—langas, 

ties juo lova.
Abiejose šoninėse sienose durįs:/ kairiosios dirbtu

vei!, dešiniosios priemenei!.
Priešakyj, po dešines, stalas su kėdėmis; ant stalo 
pieno puodas, geriamieji puodeliai ir duonos kepalai- 

' tis. Netoli stalo praustuve.
Kambarį puošia naujoviški skulptūros vaizdai. Pir
miausią vietą užima dažyto medžio kryžius su Nu- 

- kryžiuotuoju.
Du Andriaus šuneliu, jienkių ir dervvniią metą am
žiaus, išeiginiais rubdiais paradytu, sėdi prie ątalo, val
go. Mai/dč ^^'jitadieniais rubais, pluoštu dan-

gaus raktelių rankoje. įeina kambarin pro dcsini^sias 
duris.

Ankstyvas ryto metas. Dienoja.

MAGDE: Žiūrėkite, vaikeliai, ką aš turiu! 
Už sodno visa pieva jomis nuklota. Pasipuo
šime visi, kaip pridera, iškilmingoje tėvo 
šventėj. -

PIRMASAI VAIKAS: Man...
ANTRASAI VAIKAS: Ir man gėlelę!..
MAGDĖ: Duosiu abiem po penkias gėle

les. O žinote, kad dangui atrakinti ir vienos 
jų pakanka. Dabar išgerkite pienelio su duo
nyte ir tuojau eisime. Į bažnytėlę kelias to
lus, ir tolus, ir labai status. Geriau anksčiau 
įišėjus. - -

KAIMYNĖ (Prie lango, lauko pusėj)!. 
Labo ryto, kaimynei! Matau, jau jus ir atsi- 
kėlusios.

MAGDĖ: Tai kaipgi! Aš ir per visą nak
telę akių nesudėjau. Ne iš rūpesčio, kaimy
nė!, ne!'Iš džiaugsmo! Užtat ir jaučiuos, ta
rytum bučiau geriausiai išsimiegojus. Die
nelė. regis, bus giedri.

KAIMYNĖ: Atrodo lyg į giedrą.
, MAGDĖ: Jus juk ir su mumis gal eisit? 

Su vaikučiais greitai nepaeisime, tat ir nepa- 
vargsime. Tiesą pasakius, kaimynei, aš ne 
eiti, bet lėkte norėčiau lėkti. Iš džiaugsmo 
savimi nesitveriu... ,
*' KAIMYNĖ: O ar jųsų vyras šiąnakt ne
sugrįžo? . . :

MAGDĖ: Kas duos! Aš ir taip džiaugiuos,, 
kad šiandien varpas bus jau bokštan įkeltas. 
Laiko nedaug buvo: sparčiai jam teko pa
dirbėti. Gerai, jei, ant žolės parkritęs, nors 
valandėlei akis sumerkti gavo... Tiek jau to, 
darbas jo buvo didis," ale ir nuopelnas daug, 
daug didesnis! Kad jųš žinotumėte, kaimynei 
le, koks skaistus, koks stebuklingai skambus 
to naujo varpo balsas!

KAIMYNĖ: Gal but. Gal but. Tik aš 
stebiuosi, kodėl ligšiol vėluko nematyti? Juk 
buvo taip sakyta, kaip veik bokštan busiąs 
įkeltas varpas, taip tuojau išpliektas busiąs 
ant varpinės vėlokas baltas. Iš musų angos 
bažnytėlė aiškiai matyt kalne, vėluko gi vis 
dar nesimato. „ -

MAGDĖ: Jus tik geriau įsižiūrėkite, iš- 
tikro pamatysit.

KAIMYNĖ: Ne, ne. Tikrai, bokšte vėlu
ko nėra. .

MAGDĖ: Gal but. Ale tai nieko. Jei jus 
žinotumėt, kiek darbo, .vargo kiek ir dieųomą 

’• •— i j© varpo.
\<u jus ’nVsrstenetuničT Visai, jeigu paskirtoj 
valandoj dar nesuspėta paskutinė vinįs spa
rai! įkalti. Pažvelgsite dabar, rasit jau ir vė
juką pamatysit.

KAIMYNĖ: Vargiai. Beto, paskly^ęs 
kaime gandas, buk ten kalnuose kas negera 
atsitikę. Ženklai, negara lemią, pasirodę... 
Taip, sako, vienas ūkininkas .matęs rugiuose 
pliką moteriškę ant šerno raitą jojant. Paė
męs akmenį jis ir šmėklon leidęs, ir tuoj, be
matant, jam iki alkūnės atėmę ranką. Tai 
žmonės mena, kad del to naujo varpo busią 
supykusios visos piktosios kalnų dvasios... Ar 
jus apie tai dar nieko negirdėjot? Seniūnas, 
o su juo dar keletas žmonių į kalnus jau išsi
rengė žiūrėti. Sako...

MAGDĖ: Seniūnas su žmonėms į kalnus 
net išėję?!.. Del Dievo švento, kaimynei, sa
kyk! Sakyk greičiau, kas gi ten atsitiko?

KAIMYNĖ: Tikrų žinių dar nėra. Jus 
nesikrimskite, gal nieko pikta nė neatsitiko. 
Sako tik, buk vežimas, kuriuo varpą vežę, su
lūžęs ir kažinkas ten su varpu pasidarę. Ale 
kas—nežino niekas.

MAGDĖ: Na, vežimas ir varpas lai dar ne
didelis daiktas. Kad lik mano vyras butų 
sveikas išlikęs, aš nė gėlių nuo krutinės ne
nusisegsiu. (J kad dar tikrų žinių nėra, gal 
kaimynėlė neatsisakysi valandėlei palaikyti 
pas save mano vaikelių? (Paėmus vaikus grei
tai iškelia pro langą).

KAIMYNĖ: O, žinoma, žinoma. Tik duo
kit juos čionai.

MAGDE: 'Taigi. O aš bėgsiu. Bėgsiu te
kina pasižiūrėti, kas ten atsiliko, gelbėti, jei 
reikia... (Bėgdama pro duris): Kame mano 
vyras; ten ir man reikia būti!

KAIMYNĖ (nueina nuo lango).
Scena valandėlę pasilieka tuščia. Girdelis 
žmonių balsai, paskui garsus, spiugiys Mag
dės riksmas, Greitai įeina kunigą s. al
suodamas ir akis trindamas. Apsidairęs jis 
skubiai atidengia patalą, bėga atgal ir duryse 
susitinka su m o k y t o j o ir b a r z d a- 
s k u c i o nešamomis kėšeiomis. Jos išklo
tos žaliomis medžių šakelėmis, o ant jų guli 
A n d r i u s. Paskui kėšėias seka M a g d ė, 
didžiausiame nusiminimu, kaip nustiebta, 
kuone protų nužudiusi. Ją veda v yrąs 
ir m o t e risk ė. Paskui juos spraudžiasi 
ž m o n i ų b u r y s. Andrių paguldo lovon).
KUNIGAS (į Magdę)- Nenusiminkite 

perdaug. Dar valia Dievo. Paguldei)) jį ant 
kesčių kaip negyvą, o pakelinį jis atsigavo. 
Ir gydytojas, jį apžiurėjęs, sakė, kad vilties 
dar esą...

MAGDĖ: Yra dar vilties! Ak, Viešpatie! 
Valandėlę, tik vieną valandėlę buvau taip lai
minga. Nesižinau, kas yra su manim... Kas 
čionai darosi?.. Vaikeliai mano kur?

(Bus daugiau).

dBM
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INDIANA HARBOR. IND

cevo paveikslas Iš lietuvių judėjimo

mas

Osborne

HR. W. VUSZKIEW1CZ
west Frankfort, ili

PITTSBURGH, Pa

Nušoko nuo tilto

Korespondencijos
PITTSBURG

nuoSocialistai nenustoja vilties

PADeKOS ŽODIS

MACBETH

INDIANA HARBOR, IND

MUSKEGON, MICH, 
žengkime prie šviesos

Iš mainieriu 
gyvenimo.

žodis harboriečiams, su
sitvėrus Vyry ir Moterų 

Apšvietus Draugijai.

klerikalams 
nes pereitą

Kuomet prisi-
pasišventusiai

MILIONUS DOLERIŲ ŽMONĖS PASIDIRBO* PER NAUJUS IR GERI \S IšHADI.Ml S 
gal but turite kokį išradimą del užpatentavinio 
IŠRADIMŲ, kn išrasti ir kaip užpatentuoti 
DYKAI ......... ............ *

čFIiiAŪSTA'SbklU mčkVkla 
CHICAGOJ ir BURNSIDEJ

jie nežūtų. Tai brangi me
džiaga rusų revoliucijos is
torijai. . ;

Viename učastkų rasta,

gal noiih 
kurj kiekviena 

Rašykite lietuviškai, bent j katrą musą ofisą.
AMERICAN EUROPEAN PA TENT OFFICER

Valandos: Nuo 
mis nuo 10 iki 
4649

Po draug 
gams 
nors 
bet-gi pasidarbavo jos 
atlikdami ilg 
"Ačiū ir draugams kuopiečiams

LSS. *120 Kp. Komitetas

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.

policija 
kad karės laiku tokios 
negal but dalėidžia- 

Gaila tų vargšų darbinin-

bą užsimano 
ant gelžkelio r 
darė, 
mirė 
amžiaus 
žmonės

tariam ačiū drąu- 
valparaisicčiams, kurie 

neprigulėdami prie kp., 
naudai 

sunkias roles.

koncertą, 
a p vaikščiojimui Pirmo- 
Gegužės. Paskirtu laiku 

žmonių ir, 
pradžios, labai 

Vieni vienaip, kiti 
o ir nežinojo kame

Dabartiniame gyvenime jau 
negalima niekam apseili be dar
bininkiško dienraščio.

• ' V. Vasys.

Draugai ir draugės, atminki
te, kad apšvieta yra darbininkų 
išganymas, ne gana tureli gerų 
knygų, reikia skaityti ir gerus 
laikraščius.

Rašantysis-šiuos žodžius yra 
įgaliotas 
laikraščių ir 
didžiausio 
dienraščio “ 
galima sužinoti 
politiką ir abclną 
darbininkų gyvenimo reikalus.

Kas užsirašys pas mane “Nau 
j ienas” gaus veltui knygą: “Ka 
re —Kodelei?” “

prisidėti prie šios draugijos 
Jau šion dr;

apie 50 ypatų 
dės daugiau ir 
'darbuosis bus
paskaitas bei spektaklius

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 
rewing Co

Lig šiam laikui čia daugiau 
šia veikė visuomeniškoje dir
voje LSS. 217 kp. Gi dabar 
susitvėrus Lietuvių Vyrų ir Mo 
terų Apšvietus ■ Draugijai” parei

DR. A. L EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir valką ligą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

Ūkininkų žygūnas pas 
Rodzianko.

1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?

2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
.. Nekaltybė bei Kūdikystė.

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

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

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

Amęių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti ši^ knygą.
Kaina 50c.

Valando
Nedėliu**^ A>agai suta.^u

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės,

Dr. C. Z. Vezelis
IŠCnūo iT ryto tif s va*.

120 So. State gatv., 2-ras augštas.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas.

1-mos durįs- į žiemius nuo “The Fair.”
Priėmimo valandos kasdien nuo 9 vai; ryto iki 7 vai. vakare. Nedėlio 

mis nuo 10 ryto'iki 12 dieną.

kų vargus ir kapitalistų sukty
bes, dėlto ir aiškiai išdėstė mai
sto pabrangimo priežastis etc.

Prakalbosna susirinko apie 
150 žmonių. Prie kuopos prisi
dėjo 3 nauji nariai. Aukų LSS* 
namui surinkta $22t()0.

Harjboro Korespondentas.

Gegužės 11 d. 7 v. r. Kazimie
ras Sendcrevičia eidamas į dar- 

nušokt nuo tilto 
•ėlių. Taip ir pa- 

• Rezultate žmogelis nu- 
Včlionis buvo 50 melų 

jo tokį pasielgimą 
motyvuoja tuo, kad 

Senderevičiuje kartais apsireik
šdavo stoka proto.

Moteris norėjo pakviesti kuni
gą, bet susikulusis atidavė Die
vui dusią kunigo nesulaukęs.

šventakupris.

Pas Valstybės Dūmos pir
mininką Rodzianko atvyko 
žygūnas iš Ovsiščų sodžiaus, 
Tverio gubernijos ,tūlas Os
mininas, sužeistas paaficie- 
ris. Siutnė jį kaimiečiai. 
Žygūnas įteikė Rodziankai 
duonos su druska ir>60 rub
lių „kuriuos kaimiečiai buvo 
sudėję. '

— Man didelė laimė, kad 
galiu jųsų -asmenyj pasvei
kinti kovotojus už laisvę, ly
gybę ir brolybę, — užreiškė 
žygūnas Osmininas.

Durnos pirmininkas priė
mė duoną su druska, pasi
bučiavo su žygunu ir prašė 
jo, kad jis, sugrįžęs, sveikin
tų taipjau kąimiečius nuo 

Valstybės Durnos pirminin-

šiame miestelyj yra nemažai 
lietuvių, bet laikraščiuose apie 
jų veikimą* tai visiškai negirdė
ti. Bet nereikia manyti, kad 
visi čionykščiai lietuviai tik ir 
užsiima girtuokliavimu bei kor
tomis lošimu.

Čia gerai darbuojasi LSS. 
217 kp. ir keliasi iš miego SLA 
185 kp. Čia susitvėrė viena pa
šalpos draugijėlė ir gegužės 1 
d. susitverė vyrų ir moterų ap- 
švietos draugija, kuriai priklau
so jau 38 bariau

Gyvuoja ir Liet. Pašelp. Kliu- 
bas, kuris išsijuosęs snaudžia.

Taipgi, gyvuoja čia ir šios 
draugijos: Švento Jono, švento 
Pranciškaus, švento Rožančiaus, 
Vyčių rota ir SLRKA. kuopa.

platinti progresyvių 
žurnalų, taip lygiai 
pasaulyj lietuvių 

Naujienų”, iš kurių 
visapasaulinę 
šalių, o ypač

. Buvusis čiajau Durnos at
stovas šulginas pastebėjo žy
gūnui, kad laikinajai vald
žiai reikia ne tiek pinigų 
kiek duonos. Sako:

— Agituokite, prašykite 
reikalaukite, kad vežtų duo
nos kariuomenei ir žmo
nėms.

• žygūnas trumpai atsakė:
— Senajai valdžiai neda

vėm nieko, o naujajai val
džiai bus ir pinigų ir duonos

Larch avė. bus LDLD. 83 kuo
pos mėnesinis susirinkimas, 
pradžia 1:30 vai. po piet., Na
riams prigulėjusiems nuo per
nai prie LDLD. bus dalinamos 
knygos: “Kare — Ko dclei.” 
Visi būtinai atsilankykite, o no
rintieji gauti tą knygą ne kuo
pos nariai ją gali gauti už $1.

Oc O» Blumenthal

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujieną” . metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicago]), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

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

Telefonas Yards 1546.

LSS. 217 kp. surengė prakal
bas. LSS. Sąjungos sekretėriui 
— J. V. Stilsonui, kuris kalbėjo 
temoje: “Kapitalistų įtekmė į 
visuomenę.”

Kaip jau visiems žinoma, drg.

Vietinis kupčius padari viską del apsergėjimo jusu javu. Jis 
bus dėkingas jeigu duosete savo užsukymo galimai anksčiaus ir per tai jis 
gales užsiimti su jusu susedais, kure trukdose. Pagelbekete jam.

Gegužes' J z d. JLSS. kuopa su 
rengė pasilinksminimo vakarą 
Susirinkusioji gražiai pasilinks
mino ir kuopai liko truputis pel 
no.

BE abejones galema tikėti, kad einanti metai bus 
geri del ūkininką, kuris tur del pardavimo grudu. 

Pasaulės akcijos stovą žemai. Javu, pagal gantu pranešimu, 
ne užteks del athgynųno stokos ir del aprūpinimo reikalo 
vieną metu. Nežurant kaip daug javu gal veisti Siaurini 
/Amerika, ženklai rodą gerą prekę.

12th St. Te! Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
11514 1G W. 124h SL, arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., nrti 121K 
St., Chicago. III

Deltogi yra svarbus dalykas pasirengti del piutes javu ir tu
reli rišėjus ir virves ir per tai gal būti apsaugboti visi javai, nežiūrant koks 
stovis rirfkymo gal būti. Geros, užtikamos mašinas ir virves, kurius Žinote 
po vardais Champion, Deering, McCormick, Milwaukee ir Osborne 
y.-o tas, kūrės turete pirkti šįmet. Žinote, jog tuos mašinos suvalis visus 
javus nors padėjimas ne butu tam atsakantis.

Nesenai, prie No. 1 Chicago 
Wilmington Franklin Coal Co. 
sprogo dinamitas. Tas pats at
sitiko ties kasyklomis No. 8. 
žmonių'užmuštų nėra. Darbi
ninkai b 
darbo dienas. Spėjama,
kad tai Vokietijos šnipų darbas.

Kasyklose darbai eina gana 
gerai, bet darbininkai nusipirk
dami darbą moka po 45 ir 50 
.dolerių. Mat visur išnaudoja 
nesusiprątusį darbininką,

Baisiai pabrango pragyveni
mas: už burdą mokama po 38 ir 
39 dolerius ir skundžiamasi, 
kad nekaip 
persu n k p b y rd i n gieria ms.

T. K. Pan-nis Mes LSS. 120 k p. ištariam 
nuoširdų ačiū draugams LSS. 
217 kp. Indiana Harbor, Ind. 
už taip •nuoširdų mums patar
navimą laike teatro geg. 5 d., 
lošiant “Gudri Našle.” Mes 
tvirtai pasitikim, kad .ateityj 
Jums, draugai, Imįįana Harbo- 
riečiai, atsimokėsim kokiu nors 
budu.

Reikia tarti žodis d. J. Kond- 
raškai 217 kp. LSS. organizato
riui, kuris, galima pasakyti, dau-

, Aš esu Okulistas
Gyvenu ant State gatvės 20 metų.

Išgydžiau tūkstančius sergančių akių ligomis.
Egzaminuoju kiekvieną akį kiaurai.
Turiu visus reikalingus intaisus ir kitus įrengimus savo ofise žinomus 

mokslui, kad jų pagelba suteikus savo ligoniams teisingą gydymą.
Pasitarimas dykai, jeigu jus atsinešite šį apgarsinimą. Ateikite šiandie.

daiktus del patąisymo, 
ti dabar. Gal bus sunku gauti 

pirkti daiktus del pataisymo 
, bet nueiti pas kupčio, nusi- 
del pataisymo mašinos, vadina-

Viena sau
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

Mugiole ir tikroje Baakoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozi 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE

e Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA ♦ 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALB?kMA LIETUVIŠKAI

.Gegužės 6 d. L.S.S. 6 kp 
rengė prakalbas 
kaipo 
sios 
prisirinko daugybė 
nesulaukdami 
nerimavo 
kitaip spėlioj 
to visa priežastis.

Priežastis, atsirado 
pranešė, 
iškilmės 
mos 
kų, juos engia ir engia kapitalis
tai su savo valdžia morališkai 
ir materiališkai.

Bet socialistai nenustojo vil
ties: jiė rengia prakalbas ir 
koncertą gegužės 20* dieną. 
Tačp kitų dalyvaus ir puikus 
“Aido” choras.

Jeigu šį sykį socialistų rengi
mas pavyks, tad 
bus didelė nosis, 
kartą jie sienomis lipo iš džiau
gsmo, kad socialistų’rengimą 
valdžia sutrukdė.

Sokietis.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminudjam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re 

į gėjimas.
r Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga dtfrna atkrei
piama į vaikus.

9 ryto iki 9 vakare; nedėlio 
12 dieną.

ASHLAND AVĖ., kampaa 47 St

KA IsRASTI, «i < ikalaukit 
issiysim dykai. Risuuk

Melter-
(Na) 25(i Broad\\

I Dr. Levitas Žilvitis | 
@ Lietuvis Gydytojas, Chirurgas J 

|| 3203 S Halsted St., Chicago, v 
z Tel. Drover 7179. jį

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

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nub ^9 ryto iki 9 vakare, 

n-'o 9 r5 to iki J po piet.

Telephone Drover 9693

Or. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS h (’ll I HI l((. AS 

Specialistas MoteriAky, VyriiLŲ, Vail-Ų 
ir visų čhronii'kŲ Hgų,

Valandos: 10... 11 ryto, 4 5 po pietų, 7- -8 va
kare. Nedaliomis 10 -1 po pietų.
3554 S. JIALSTLD ST.. ;t)fi 51 Si'.,

IA PROGA CALI Bi ll KIEKVIENAM; 
!r nuo uhisų d\kni patnrimy ir A ED10JO 
us u jn(td< liu:- l>a)idom< ir egxaininuojam

International Harvester Company of America 
(Incorporated) 

CHICAGO
Champion Deertnu McCormick Milwauke

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

____ KAPITALAS

DR. AL 1ILRZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuv

tų kaipo patyręs gydytoja*, c k rvrga 
ir akušeris..

Gydo aštrias 
rų, moterų ir 
metodas X-Ray 
ta taus.

Ofisas ir La 
St. netoli Fisk

J. KLGWAS, 
Tel. Canal 7270 

Prof. .
šokiai atsibarta kas pa^dčlį ir 

pėtnyčią, 7:45 vai. vakarei
Mes apsiimame išmokinti šokti j 

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

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

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

jRlIciu L^igos
Akis yra opiausias sąnarys žmogaus kūno ir kuomet syki suserga 

turėti geriausią priežiūrą — ir šią priežiūrą galima gauti nuo okulist 
Okulistas yra gydytojas ir chirurgas, kuris specializuojasi gydyme aki\

Daugelis žmonių daro klaidą, kuomet jie sirgdami akių ligomis ein 
optigus arba į jubilierių sankrovas ir perka porą akinių, arba patįs te 
šokiais patentuotais vaistais. Tas viskas klaidinga. Daug pavojingų 
ligų arba apjakimo buvo priežastimi neteisingo pritaikymo akinių.

Pirkete laiku. Pirkete reikalingus 
del virvių ir del rišėju. Tą viską galėto gau 
paskui. Mes patorame kož nam ūkininkui 
malinu ir virves ypatingai ir ne tik nupirkti, 
pirkti kiek reikia virvių ir reikalingu daiktu 
mos Genuine t H C ir atsinešti namo.

Kas Išganys Liaudį
Knyga padalinta į skytius: 

Parašė ir išleido K. šeštokas.

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane Išgelbėjo nuą varginančių ligų T 
Salutaraa Bitteria. A4 per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AS kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 

> skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg- 
i liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose 
Ą Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos, 
jgįįl Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
^4 teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 

9 pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
□r pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 

savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai. 
na $1.00. Galima gauti goresniuose galiūnuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis i:

i SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
1 Žolės nuo visokių blogumų.
J P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 * Chicago, III.

t Rusiškos ir Turkiškos Vanos

RUSSIAN ‘
TURKISH 75
gATH 20
OW WITH

tori j a

enrol11SKM?
ikų^ p 
kitokį

>agal 
us ele



$4,582,075 i $82,107,693

Chicagos mieste viena kompa
nija, kuri surenka įvairias at
matas nuo gyventojų pereitais 
metais (1916) iš tų atmatų tu
rėjo gryno pelno 325,600 dole-

Marksizmas yra revoliuci 
jos algebra. O “radikalai’ 
daro iš jo aritmetikų.

$5,122,703 $43,593,968 
Central Leather Co..........

$4,386,345 $15,489,201 
Crucible Steel Co..............

$4,905,886 $13,223,655 
Cuban Am. Sugar Co......

$ 356,887 $ 8,235,113 tino 
mas

i įvyks, tai taika pasidarys “Kova” sako, kad “Nau- 
išvengiama. jienos” neperdaugiausia rei-
Kiekvienam protaujan- kalaujančios iš tūlų sociali- ko”, Bostpnę, Mass

Konstantinas truputį pasikru- 
ir labai paraudo žiurėda- 
į aplink stovinčius.

(Bpsttaugteu). J

J ra
<:u

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

11 Redakcijos Straipsniai

Herkules Powder Co.

. Air Brake Co.

$9,250,000 $20,465,000

PASTABOS

VOKIEČIAI 
GERESNI.

Socialistų 
uždavinys.

Vagių 
mitingas.

First Lithuanian Daily h America
Published DatlpiExcept Sunday

• V TH<

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

. Kapitalistų 
pelnai.

General Chemical Co.

| Urmai LbM| Oianrailit Amerikoje 
vMHa NA UJIENŲ BENDRO VE Ine.
& Kasdien, išskiriant nedeldienius

$6,663,123 $13,898,861

“Karė tai vistiek, kaip blo
gas kalbėtojas, kuriam nega
lima duot pabaigti kalbos, 
nes jis nemoka jo? pabaigt. 
Karę reikia sustabdyt spė
ka.” ' Taip pasakė vienas iš
mintingas žmogus.

Rostove prie Dono buvo 
vagių mitingas. Reikia su
prast, kad tai tų vagių, ku
rie vagia slaptai. Tuos va
gis, kurie atvirai plėšia dar- 
ibo žmones, kapitaifetų spau
da vadina “garbingais ir do
rais piliečiais”.

Užsisakomoji kaina:
Chicago j e — per išnešiotojus 12 
iBtų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
hfcagoje metams $6.00, pusei me-

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

$81,216,985 $271,531,730
Užtenka mesti aki ant tų 

skaitlinių, kad pamačius, ką 
reiškia ^uropos karė staril- 
biamjam Suv. Valstijų kapi
talui. Tada darosi supran
tama, kodėl tie kapitalistai 
nori, kad karė kuoilgiausiai 
nepasibaigtų.

Bet jeigu kapitalistai da
ro tokį puikų biznį iš karės, 
tai jie turėtų mokėti ir Suv. 
Valstijų karės lėšas. Dar
bininkų pareiga yra privers
ti kongresą, kad jisai ap
krautų mokesčiais kapitalis
tų pelnus, o ne daiktus, kurie 
reikalingi beturčių gyveni
mui.

Jau vokiečiai Amerikos kapi- 
talistams yra geresni, negu ru
sai. Kapitalistų spauda kasdien 
vis neprielankiau kalba apie 
Rusijos revoliucija. Ji nepa
tenkinta tuo, kad Rusijos val
džia nepajiegia suvaldyt žmo
nių. Ir ji bijosi, kad tenai ne
prieitų prie galutinos anarchi-

Jutl. Nickel..............7;....... .

$5,007,120 $11,748,279 
Lackawanna Steel Co. ......

Chicagos “Tribune” -priro 
dinėja, kad Vokietijoje pa

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .......................... $3.00
įVims mėnesiams............ .. $1.75
Dviem mėnesiam.................... $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
(Nuropoję, metams .............. $7.00

Miliukovas pasakė, kad 
“kraštutiniai” padarė Rusi
jos revoliuciją. Mūsiškiai 
kraštutiniai priima tatai už 
komplimentą savo frakcijai. 
Juokdariai ! Jie nežino, kad 
buržuazija -vadina “kraštu
tiniais” visus social-demo- 
kratus.

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

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

Outside Chicago, by mail, one
year..................................  $*.00

Six months.........................•; «*01.00
Three months .....................  $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

mokratinę tvarką. - Na, tai 
kam tasai humbugas apie 
“karę vardan demokrati
jos”? r .

Senoji “Kovos” redakcija 
pereitais metais labai rekla
mavo, “Kovoje” ir “N. Gady
nėje”, socialistų partijos kri
tiką, Samons’ą. O tas žmo
gus šiandie “nukritikavo” į 
Milwaukee’s Tautos Apgyni
mo Lygą.

Phelps Dodge Corp.'........
$7,907,710 $21,974,263 

Republic Iron & Steel Co.
$3,101,300 $14,789,163

ino is policijos puocs. Mat, 
policija dalindavosi su va
gimis pusiau-; vagįs norėjo, 
kad “tvarkos saugotojai” 
tenkintųsi mažesniu nuošim- 

; čiu.
Dabartiniai Rusijos vagįs, 

matoma, jau nužengė žings
nį pirmyn progreso keliu. Jie 
kalbėjo savo viešame mitin
ge ne apie tai, kaip geriau 

, sutvarkius savo “profesijos” 
reikalus, bet kaip pasiliuosa- 

-vus nuo jos ir patapus, su 
visuomenės pagelba, “dorais 
piliečiais.”

Jeigu šis vagių žingsnis 
sutiks visuomenės prielan
kumą, tai neužilgio gal įsi
drąsins padaryt tokius-pat 
mitingus ir maisto speku
liantai, sukti pirkliai, palū
kanų lupikai ir kiti parazi
tiškų profesijų žmonės. Suk
tybė ir žulikavimas gerai 
sutvarkytoje visuomenėje y- 
ra nepatogus ir nepelningi 
užsiėmimai.

“Kas atliks'purvinus dar
bus socializmo tvarkoje?”— 
“Elihn Root!” atsakė Char
les Edward Russell viename 
savo straipsnyje keletas me
tų atgal. O šiandie tas pats 
Russell apsiėmė but “rusiš
koje komisijoje”, kurios pir
mininku paskirta Elihn 
Root.

i-espublkos progerso takų, iš- 
rodlo einą silpnyn, o ne stip
ryn. Lvov, Rodziansko, Mi
liukov, Gučkov yra konstruk
tyviai vyrai, bet mes girdi
me dabar apie koalicinę val
džią, — mėginimą įgyt kraš- 
tutiniųjų paramą laikinajai 
valdžiai. Ką tatai reiškia, 
tik ateitis gali parodyti. Bet 
pamato yra pakankamai 
spręst, jogei laikinoji valdžia 
ne be reikalo paskelbė iškil
mingą persergėjimą, kad 

. “tamsus, liūdnas kelias veda, 
per eivilę karę ir anarchiją

čiam socialistui šiandie tatai 
turi but aišku. Bėda tečiaus, 
kad suprast šitą tiesą yra 
daug lengviau, negu įkunyt 
jų gyvenime. /

Karė baisiai suardė soci
alistų judėjimą. Ji ne tik
tai ilgai laikė suparaližavus 
socialistų veikimą, bet ir pa
sėjo nesutikimą socialistų 
eilėse. Žymi socialistų dalis 
—kaikuriose .šalyse didžiu
ma — tapo nustumta į deši
nę; o kiti tapo pastūmėti į 
kairę. Partijų viduje įvyko 
skilimai; susitvėrė naujos 
frakcijos, kurios ėmė atkak
liai kovot tarp savęs.

Tą suirimą prašalint labai 
sunku. Frakcijų kovos re
zultate atsiradusioji neapy
kanta ir neužsitikėjimas so
cialistų tarpe neduoda jiems 
dabar sueiti į daiktą.

Jeigu “kairieji” šaukia 
tarptautinę konferenciją, tai 
“dešinieji” atsisako į ją eiti; 
jeigu “dešinieji” ją šaukia, 
tai “kairieji” šalinasi. Taip 
dėjosi visą laiką nuo tada/ 
kai prasidėjo karė; ir todėl 
iki šiol negalėjo įvykt joks 
tarptautinis socialistų susi
rinkimas, kuris butų repre
zentavęs visą socialistų ju
dėjimą.

Konferencija, kuri ketina 
susirinkti birželio mėnesio 
pradžioje Stockholme, bus 
tuo žvilgsniu pasekmingesnė 
už visus pirmiau darytus tos 
rųšies mėginimus. Bet šian
die yra vilties, kad, jeigu da 
ir ji nebus pilnai pasekmin
ga, tai neužilgio po jos tu
rės Įvykt visiškas socialistų 
jiegų susivienijimas.

Tos vilties teikia Petrapi
lio Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos nutarimas. 
Ji nutarė, būtent, paimt į sa
vo rankas Internacionalo at
gaivinimo darbą ir ji užreiš- 
kė, jogei jos tikslas yra su
vienyt visas socialistų sro
ves ir frakcijas. -

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba šiandie' lo
šia milžinišką rolę pasaulio 
'darbininkų judėjime ir ji į- 
gijo tiek autoriteto visų ša
lių socialistų, akyse, kad, jei
gu ji kvies socialistus į tarp
tautinę konferenciją, tai jo
kia srovė, jokia frakcija ne
drįs tą kvietimą atmeti.

O kada socialistai susi
rinks, tai jie ir susitaikys. 
Nes principai jų visų'vieno- 
di. Tikslas ■jų visų vienas— 
taika. Šiandie-gi aplinkybės 
visose šalyse darosi taip pa
našios, kad negalės but di
delių ginčų ir taktikos klau
simuose.

Socialistų uždavinys da
bar daryt viską, kad tos pa
stangos atgaivint Internaci
onalą kuogreičiausiu laiku 
butų apvainikuotos pasiseki
mu. Ne užsiimt kūdikiškais 
priešingų frakcijų “smerki
mais”, bet skleisti socialistų 
vienybės idėją — štai ką pri
valo dabar daryt kiekvienas, 
kuris nori pasirodyt draugu, 
o ne priešu. 
g- -   - . I ■ .. -   . - 

stų laikraščių. Ji, matoma, 
turi omenėje save. Nes, ne
žiūrint visų nesąmonių,, ku
riomis Vidikas pripildydavo 
“Kovą”, “Naujienos” ne tik 
ne bombarduodavo jos, o da 
ir apgindavo ją nuo priešų.

. Kada girdite dejavimus 
delei “anarchijos” Rusijoje, 
tai neužmirškite, kad atža
gareiviai vadina “anarchija” 
visokį progreso žingsnį.

Karės laiku labai pablogo 
darbininkų padėjimas. Bet 
kapitalistams ji atnešė rrtil- 
žiniškų pelnų. Kaip tie pel
nai padidėjo rodo sekamos 
skaitlinės, kurias padavė vie 
nas laikraštis:

Gryno pelno turėjo 
1913 m. 1916 m.

Armour & Co.........
$6,028,197 $20,100,000 

Bethlehem Steel Co..........

nuoja tarptautines tarybas, 
kad įvykinus taiką.

Revoliucija atsidūrė pavo
jingo sumišimo stovyje. To 
kaip tik ir reikia Vokietijai. 
Kuomet kraštutiniai radika
liai reformininkai Petrograde 
ir kitur skelbia ir piešia pro- 
le tarines utopijas, suirimas 
Rusijos organizacijos liekano- 

« se eina tolyn. Suprantama, 
kad Vokietija geistų separati- 
nės - taikos, kurią' užtikrintų 
atsakoma valdžia. Tatai rei
kštų, kad ne tiktai visas ka
riškas spaudimas rytųz fronte 
butų prašalintas, bet taip-pat 
atsidarytų maisto ir kitokių 
reikmenų sandėliai. Bet jei
gu to laimikio nėra, tai da
bartines sąlygos, sudemorali- 
zavusios Rusijos armiją, kai
po užpuolančių spėką, ir lei- 
dusios Hindenburgųi paimt iŠ 
rytų daugelį divizijų, kad su
stabdžius anglus ir franeuzus 
vakaruose, yra ne ką bloges
nis dalykas vokiečiams. To 
pilnai užtenka, kad padrąsi
nus centrales imperijas tęšti 
karę toliaus, ir mes čionai, 
Arąęrikoje, privalome turėt 
tatai omenėje ir suprast savo 
uždavinį..

Naujoji Rusijos demokrati
ja rodo mažai sugabumo tam 
reikalui, už kurį stojome mes 
demokratijos vardu. Tie 
veikėjai, kurie yra ištikimi 
reikalui ir geriausia sugebėtų

jos.
Štai ką sako apie tai Chicagos 

“Tribune”:
Tenai faktiškai nėra val

džios. Vadinamoji valdžia 
negali valdyt, negut tik kuo
met jai tatai leidžia arba pa
liepia kokios-nors gaujos va
lia arba fantazija. Laikino
sios valdžios autoritetas yra 
šešėlio šešėlis. Ji rašo atsi- 
šaukimus. Ji nedrįsta liepti. 
Ji nuolatos aiškinasi, teisina
si, maldauja ir davinėja jaus
mingus persergėjimus. Dar
bininkų ir kareivių taryba iš
rodo esant Jakobinų kliubo 
rųšies įstaiga ir tiktai laukia 
savo Robespierr’e, kad įve
dus terrorą. Iš įvairių buvu
siosios imperijos kraštų atei- 

_na pranešimai apie žmogžu
dystes, privatines turto eks- 
propriacijas, nepaklusnumą 
ir riaušės. Fronte kareiviai 
atvirai brolaujasi su priešu ir 
vaikščioja į jo apkasus. Pet
rograde, kada jiems tatai pa
tinka, kareiviai eina prie val
džios trobų ir grūmoja m mis
teriams, o tuo tarpu, kada 
reikia visiems Rusijos vado
vams statyt visas pastangas, 
idant sutverus tinkamą orga
nizaciją viduje ir sutvarkius 
apsigynimą nuo Vokietijos 
armijos, išsikarščiavusieji te-

Trejetas dienų atgal ‘‘Na
ujienose” buvo paskelbta ži
nia, kaip vieno Rusijos mies
to vagįs, naudodamiesi da
bartine laisve, sušaukė savo 
reikalu apsvarstymui vieša 
susirinkimą, j kurį atsilankė 
ir milicijos (policijos) virši
ninkas, o taip-pat-ir keletas 
darbininkų ir kareivių at-i 
stovų.

Reikia pastebėt, kad tokių 
atsitikimų buvo ir pirmosios 
revoliucijos laiku. Tuomet 
vagių “profesija” mėgino 
geriau susiorganizuot, ta
riant įsteigt savo “uniją”, 
kad, tarp kitko, galėjus ge-

NAUJI RAŠTAI. - 
......d . :

Redakcijai atsiųsta paminėti 
šie nauji 'leidiniai:

Juozo Rainio: Eilės-Dainos. 
Ateities spauda ir lėšos. Bos
ton, Mass., 1917. Psl. 32. Kai
na 20 centų.

Kas padarė Dievus? Pagal 
M. M. Mangasarian sutaisė ir iš
leido K. Rutkus. Detroit, Mich., 
1917. Psi. 32.

Apie Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. ' Rsl. 28.

Didesnis, negu Hindenburgas. 
(Vaizdelis iš gyvenimų). Para
šė Abstinentas. Liet. Blaivinin
kų Susi v. Leidinys No. 1. “Dar
bininko” spauda, Boston, Mass., 
1917. P^l. 15. Kaina 3c.

Pažinkime socializmų. Para
še P. G. — Psl. 16. Kaina 10c.

Apie Religijos Pradžių ir jos 
reikalingumų. Parašė Kun. J. 
židanavičius, Amsterdamo Liet. 
R. K. parapijos klebonas. Psl. 
16. Kaina 10c«

Vaizdeliai. Parašė Jonas 
Knitas. Psl. 64. I^aina 30c.

Visi trįs pastarieji painfletė- 
liai išleisti klerikalų “Darbinin-

Taika tada įvyks, kada vi
so pasaulio socialistai suvie
nys savo pastangas kovai 
prieš karę.

Taiką gali įvykinti tiktai 
socialistai, t. y. savo klesos 
reikalus supratusioji darbi
ninkų klesa. Bet ją negali 
įvykint nė vienos, nė dviejų 
šalių socialistai. Ją negali 
įvykint nė kokia-nors viena 
socialistų srovė, kadir jos ša
lininkai visose šalyse suvie
nytų savo spėkas.

Taikos vykinime turi da- 
lyvaut visų šalių ir visų sro
vių socialistai, kurie stovi 
ant darbininkų klesos reika
lų pamato. Susivienyt pri
valo visos socialistų frakcL 
jos — “mažumos” ir “didžiu
mos”, “zimmerwaldieciai” ir 
Tarptautinės Biuro šalinin
kai, “internacionalistai” ir 
“social-patriotai” (ne tie, ži
noma, elementai, kurie per
ėjo į buržuazijos eiles).

Kol to nebus, tol socialis
tų Internacionalas nepajiegs 
sulaikyt karės. Bet kada ta
tai įvyks, tai taika pasidarys 
neišvengiama,

Ar nesakiau, kad Yčo 
“ministeriavimas” tai buvo 
tik “bluff” amerikiečių a- 
kims apdumti? Pats Yčo or
ganas (“Lietuvių Balsas”) 
praneša, kad jisai buvęs tik
tai kokios tai komisijos na
riu tuo laiku, kada dar nau
joji valdžia nebuvo ir pa
skirta.

ĮUUhrtoįų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
jn rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
firdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
faiiekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Jbi rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
ML arba gražinami atgal, iei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
failr išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

NAUJIENOS
■F,

Tne Lithuanian! Daily News
LAUKUOSE.Apžvalga

Aš kur ir nebuvau, bet vis-

laiko reikės išauklėt Rusiją 
del demokratijos. Rusija dar 
nesugeba nė aiškiai išsireikš-

n u verti
ką daugi 
yra ap-

ji bus ne tokia, kaip 
mano. Ji bus socialistinė, 
šitos tvarkos Vokietija y 
biaus pribrendus, negu Rusija.

Vokietijos, kaip matote, išėjo 
labai neprielankus pirmajai. 
Vokietija stovinti visais žvilgs-

Tautiškas parkas Yellowstone; 
kuris randasi Wyoming ir Mon
tana valstijose apima 3,348 ke
turkampes mylias. Ilgio iš pie
tų į šiaurius 62 mylios, pločio 
iŠ rytų j vakarus 54.

tizmo politiką. Todėl, natūra
liu budu, jų ir simpatijos pra
deda linkti prie Vokietijos.

Iš to matote, kaip mažai išti
kimas yra Amerikos kapitalas, 
kaipo kaizerizmo priešas.

Bot
muose yra ir tiesos. .Ii neklysta, 
kada ji sako, kad Vokietijai ne
ilgai tereikės Jaukti, iki tenai

Tribūne” 
ric

Jis laike rankose aiškiai at- 
nialiavotą paveikslėlį, ant ku
rio buvo atmaliavotas kokis lai 
klioštorius bęi vien u lynas: ant 
kalnų, apaugusių medžiais, bal

sėm su piragaiičiais, jautė dide
lį kūno nuvargimą. .lis klausės 
keleivio pasakojimų ir išjiak-ng- 
vo krutino akis.

į savo-rankas šalies valdymą, 
nesuardydami Vokietijos gy
venimo siūlų...

Demokratija negali but to
li Vokietijoje, kadangi vokie
čiai yra apšviesti žmonės.

Tribune’os”

Kokie ten

Net ir demokratijos žvilgsniu ji 
šešiomis dešimtimis metų esan
ti pralenkus savo kaimynę!

Šitokių išvadžiojimų buvo ga
lima tikėties iš kapitalistų spau
dos. “Naujienos” jau xlaug kar
tų pastebėjo, kad juo Rusijos 
revoliucija labiau Apreiškia savo 
demokratinį pobūdį, tuo kapita
listų simpatijos linkui jos eina 
mažyn. O iš antros pusės, šios 
šalies kapitalistai, kaip mes se
nai nurodėme, tolyn vis labiau 
pamėgdžioja Vokietijos diespo-

Saulė v nusilejido. Raudoni 
spinduliai apdengė dulkėtą kai
mo gatvę, šviesiai baltos stubų 
sienos atrodė rausvomis, o lan
gai jose blizgėjo raudona lieps
na. Keleivis ir Konstantinas 
sėdėjo vienos stubos gonkose, 
aplink apsuptu gana skaitlingu 
buriu kaimiečių, o ypatingai bo
bų.

Ant stalo keleivis išdėjo visus 
savo šventuosius daiktus. Te
nai buvo akmeniukų iš “Negy
vųjų jurų”, • surinkti ant jurų 
kranto, įvairių šventųje paveik
slai ir paveikslėliai bei šventos

. Žodžiu, Rusijoje visai bloga. 
Kas kita Vokietijoje. Tas pats 
laikraštis antrame straipsnyje 
kalba apie revoliucijos galimy
bę Vokieti joje ir atranda, kad ji 
tenai yra negalima. <

Tatai (kaizerio

Vokietijos žmones 
šviesti žmonės. Jie turėjo 
progos ilgą laiką rūpestingai 
išbandyti savo valdžios siste
mą ir tas bandymas parodė 
kiekvieną kartą, kad sistema 
yra gera. Jie turėjo gyveni
me daugiau pragumų, kaip 
kitos tautos. Jų pasaulio 
pirklyba buvo pasekminga. 
Jų fabrikų išdirbiniai užka
riavo gerą vietą pasaulio rin
kose. Hohenzollernų vadova
vimas iki šios karės pasirodė 

, esąs geras? Da ir dabar jie 
nelaiko jį už blogą. Jie ne
buvo intraukti į šią karę prieš 
savo valią. Kuomet jų karei
viai rašė “Wilhelm II Kaizer 
von Europa” (Wilhelmas An
trasis, Europos kaizeris) ant 
kariškų traukinių, tai jie taip 

. manė ir tikėjo į tai. Vien tik 
dideli nepasisekimai priro- 9 \ e *• dys jiems, kad jų sistema yra 
negera sistema.

O betgi jie yra arčiau prie 
demokratijos, negu rusai. Jie 
yra apšviesti žmonės. Jie tu
ri gabumo valdyties save ir 
jie reikalauja vis daugiau ir 
daugiau teisės save valdyties.

kis darbas!
-—Dar tarškėsi, išskietęs gerk

lę! — piktai sušuko keleivis. — 
Štai kur kaimas, matai?... Aš 
ką tiktai pasakosiu, tu viską ži
nok ir žinoma tylėk: vis viena, 
tartu m nebyliu nusiduok. Per
nakvoti prašys, nepasilik: per
nakvosime kur nors miške.

Tolumoj, ant horizonto, mir
gėjo kaimo stogai ir žaliavo 
gluosniai. Prie'kaimo ant kak 
nelio inatėši sparnai lengvai su
kančio vėjinio ipaluno. »

III. '

ką nors, o dabar — “arbatos iš-~

—“Medžiotoju”... Pamoki n- 
tų-gi tave, durnj!... Na, vis vie
na, gaila man tavęs. Kur tu 
eisi, tokis... Augščiausis su ta
vimi, eikime sykiu. Ir man 
linksmiau bus, o taip neramu 
vienam... Tave kaip vadinti-gi?

—Konstantinu.
—Na, Konstantinai, kelkisl 

Trupučiukų atsilsėjome, štai 
jau kur saulutė. Greitai sodžiiis 
bus.

Keleivis prisitaisė ant nugaros 
ryšuolį, jie atsistojo ir pradėję 
eiti. Juodplaukis žmogus, mažo 
ūgio ir sudžiūvęs. Ėjo jis ma
žais žingsniukais, pasiremda
mas su lazdute, o sykiu su juo 
ėjo ir didelis, apiplyšęs bedarbis 
kaimietis.

Ar ištolo tamsta atėjote? —• 
užklausė nuo degtinės pasidrąsi
nęs Koilstantinas.

—Tiktai nuo stoties.
—Ar ilgai ėjote?
—Ten dar šiokie-tokie reikalai 

reikėjo atlikti, — patargavoti, 
arbatos užgerti...

Konstantinas balsiai prasi
juokė.

—“Reikalai”!...

Aplridomc mes maldnamę, 
išėjome ant valios. pasakojo 
keleivis. Pa sužiūrėjome į vir.

šų, ir ką-gi, broliai jus ma
note? Stovi ant dangaus pati 
Motina Dievo! Vis viena, kaip 
ir ant šito paveikslo... Su juo 
štai sykiu buvome! priduri 
jis savo paprastu balsu ir atsi
grįžęs į Konstantiną ir apžiurėjo 
jį žibančiomis ir maloniomis

" Ikf jo^^dėmoimnijns) kuši- 
jai dar veikiausia yra šešios

čios, o ant dangaus stovėjo Die
vo molina, leidanti savo mylis 
tas ant vienuolyno.

Keleivis pasakojo apie šven
tą, ramų gyvenimą palaiminta
me vienuolyne: jis pasakojo, 
graudingu, augštu balsu, kokiu 
skaito bažnyčiose kunigui. Kon-



(Tąsa)

Vertė K. A.

Ir štai kartą pasitaikė užeiti į 
jė dirbamąjį kambarį. Aš ge
riau papasakočiau apie tai kitu 
budu. Su pagelba muzikos, jei 
tai butų galima. Man sunku su
rasti žodžių, surasti išsireiški
mų perdavimui to viso. Ar ne
reiškia tai lapo j imą bėginančios 
žaizdos? Ir ar ne nuodėmė 
kartoti tai, kas buvo, kas buvo, 
tai buvo, švystelėjo ir pranyko!

Visi jo dalykėliai buvo skir
tingi, lųbai skirtingi, — įvairus 
motyvai, įvairus veidai. Bet 
man visa tai susiliejo į vieną. 
Tai moteris, kuri nori bučiuo
ti. Visas jos kūnas, tarytum,

ji nori bučiuoti taip, kaip kad 
tiaras užpuola savo-auka. Jos

v uosi u s savo darbus. Jie nepa
darė į mane įspūdžio. Jie pasi
rodė man ne originališkais. 
Kur-ne-kur buvo savitumo žv-•*

mas. liouetM, Kao jo as stengėsi 
išplahkti paviršium.

Bet paskui aš pradėjau ką tai 
pastebėti jo ekskizuose. Tarp 
jų buvo viena galvutė. Kaip tik 
aš pamačiau ją, man tuoj prisi
minė pirmas vakaras, kurį mu
du praleido va krūvoj, — ir ne 
tiek mudviejų pasikalbėjimas, 
kiek tai, kas dėjosi mano sieloj, 
kuomet aš sugrįžau namo. . Kaip 
aš tariau pats sau: Ji, Revekka, 
pasidarė manyje tokia esybė,

aš tuoj noriu bučiuoti; aš dabar 
nežinau, ar daug kartų man 
prisieis bučiuoti gyvenime ir lo
dei aš noriu bučiuoti, — aš no
riu, aš noriu.

Man lyg kas pervėrė širdį. 
Niekuomet pirma to nejuasda- 
vau. Ar buvo dar kitos moters, 
išihiant ją, kurios tokiu pat bil

du norėjo bučiuoti?
Ji, Revekka, nejaugi ji sto

vėjo hune kampe, numesdama 
nuo savęs drabužius, kaip tai 
daro modelinės moters? Vie
nintelė moteris, kurią aš laikiau

jo ją dar geriau negu aš; žinojo 
kiekvieną jos judėjimą, kiekvie
ną kimo liniją. Taip F Jis žino-

lap; tai buvo ji. Ji — pada- 
a iš molio. Stovy los veido iš- v/

Sveikatos Skyrius
Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia nmidoties maloniu vedėjo patąr 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtu gauti iš jo šiokių ar tdkių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Klausimai ir Atsakymai, 5. Kaip pažinti* kad žmogus 
pradeda iš proto eiti?

raiškoj, sąnariuose matėsi da- 
lis sielos gyvosios motesr.

Man norėjosi bėgti, verkti, pa
sislėpti kurnors. 0. tuo tarpu 
kokis tai kankinantis pasitenki
nimas buvo žiūrėti į stovylą. 
štai linija, kurią aš taip gerai

Jie persekiojo mane, tie žo- ■J v • ♦ ' \dziai. <■ ‘
Kodėl iš pirmo pasimatymo 

mane koki tai nežinoma spėka 
pradėjo traukti prie to žmo
gaus ? Ar tik ne todėl, kad ji su
lošė jo gyvenime svarbią rolę,

TKIKIM.JAUHIA IH CMIUAUBU
METU VJSJK A

| A |

pažinau — štai kita, kurios ne
pastebėjau, bet buvau tikras, jo- 
gei tai jai priklauso.

Aš ilgai klaidžiojau. Tary
tum, užmirštyj. Aš nemačiau, 
kur einu.

Staigu dinktelėjo man į galvą 
mintis: Tai tik fantazijos žais
las. Aš nesueinu su kitomis 
moterimis, mataus tiktai su Be

sukosi tik apie ją. Ją aš. ma
tau visur.

rų. Galėjo būti, kad ir kitos

•Revekkai. O galimas daiktas, 
kadi pas mudu buvo daug bend
ro, ir todėl B re do ir aš matėva 
moteryje vieną ir tą patį daly- 
ką.

buvo 
mas, 
ją visur!

priėjau prie fiordo. . Jis 
ramus. Nepaprastas jaus- 
apėmė mane: aš mačiau

Visos moters pavirs- 
Visas pasaulis buvo

kuriais ji
žiurėjo j mane! Gamtoj, dailėj, 
vyre, visatoj buvo tik vienas da
lykas, iš kur viskas išeidavo ir

sniai!
Aš sėdėjau ant suolo ir mąs-

F. A. Spack, Linden, Wis., 
klausia:

1. Koki vaistai gali pagražinti 
šlakuotą veidą ?

2. Ar tiesa, kad kartą persir
gus rauplėmis antru kartu jų ne
reikia bijoties?

3. Koki vaistai geriausi dan
tims plauti?

lį ūda m i mudu pirmą kartą pa- 
sibučiavova.

Kodėl būtent tas pats suolas? 
Kaip tatai‘galėjo atsitikti, kad 
aš, neatiduodamas sau atskai
tos, atvykau į šią vietą?

Anuosyk ji pasakė:
—Niekas pasaulyj taip nebu

čiuoja, kaip tu.
Perėjo per širdį skausmas. 

Ji apie ką tąi nią^tė. Ji prisi
minė kitų bučiavimų. Gali bū
ti,* kad ant to paties suolo ji bu
čiavo kitą. Ant to paties suo-

A įsakymas.

bsti; apsigimęs šlakuotu veidu 
paprastai toks ir palieka iki gra
bo. Galima daryti elektros ma

teli
žeja.

Kartais veidas pats pagra-

2. Tiesa.
3. Dantis reikia valyti šepe

tuką arba trinti šiaip kuo nors 
(labai gerai tani tikslui tinka 
zamšo oda). Paimkite kreidos 
arba anglies ir trinkite dantis. 
Kreidos aptiekoje galima gauti; 
prašykite creta preparata; ang

Atsakymas.
1. Amerikoje yra daug^blo- 

fo”: akinių pritaikytojas tvirti
na, kad akiniai vidurius pataiso; 
dantų taisytojas tvirtina, kad 
dauguma ligų paeina nou nege
rų dantų. Visur perdėta. Akįs 
dirba savo darbą, dantįs vėl sa
vo; ir jų suįrimai nors yra svar
bus, bet taip daug nereiškia, 
kaip kad tūli pasakoja. '

2. Nepavojinga; nevalgyk 
agurkų.

3. Tai yra savo rųšies prie
tarai.

4. Tas nepavojinga.
5. Gana sunku iš pradžių. 

Reikia ilgai žmogų temyli. Ap-

su ma-

atsirado

Aš priė-

prašykite cha reoa 1

Ats. Naujieną S k ai t. ir G. P. 
iš Chicago, Ill, Priduokite ad
resus; atsakysiu laišku.

X R. Rockford, Ill.
duokite savo adresą; parašysiu 
laišką, nes tokių dalykų laikraš-

Bet nejaugi aš buvau sau įsi
vaizdinęs, kad prieš mane ji 
nebučiavo nieko, nemylėjo nie
ko? Kas tai pasidarė 
nim?

Kodėl mano galvoj 
visos tos mintįs?

Ji atėjo pas mane.
miau ją. Tatai darydamas aš 
juk maniau: gali būti, jinai my
lėjo ir buvo su vilta, paniekinta 
savo meilėj. Aš tuo būtent ir 
didžiavaus, kad ji gali taip ra
miai padėti man ant krutinės 
galvą, būdama tikra, jogei aš 
neužduosiu nei vieno klausimo, 
kad| praeities nebus del manęs.

Juk aš norėjau, kad šalyj ma
nęs jai butų tik dabartis, puiki 
stebėtina dabartis. AŠ norėjau, 
kact apimta meiiės jausmu, ji
nai galėtų užmiršti visas praei
ties kareiąsias valandas.

Tai, žinoma, nebuvo aiškios 
mintįs, o tik kas tai instinkty
vi s. Dabartės aš supratau, kad 
to norėjau.

Kiekvieną kartą, kada mano 
ranką paliesdavo suolą, ant km

O tas slėpiningumas, kuris 
kartais apsireikšdavo tarp mud7 
viejų, — tai buvo ji. Jos hš,— 
jr pats to nežinodamas, — jieš- 
kojau jame; jos balso atbalsį aš 
jieškojau jo žodžiuose, jos sie
jos atspindį jieškojau jo nuola
tos besikeičiančiame upe.

Jeigu tai teisybė — ar nepri
derėjo man neapkęsti ją! Ne
apkęsti ją už tai, kadi ji nebuvo 
su manim atvira, viską slėpė 
nuo manęs? Juk ji žaidė ma
no gyvenimu!

(Bus daugiau).

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškus I
Naujienų Administracijoj 

laiškų šioms ypatoms:

Juozapas Maželis 
Frank Moška 
Stanislovas Wilimavičia 
T. Strikol
James L. Kostka 
L GalvanauskaitA
J. Duoba .
Košt. Bimkus 
Joe Stroll
L. Klimaitė 
Jim Pctriš 
Awgustyn Joskaya
K. J. Kortkus ‘ 
John Scliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis '

N. Bless
Miss J. Prulia
M. Stockus '

A; Gustaitis
V. Milašius

Sadauskas
Stockus 
Bless

Miss J. Prulia
M. Stočkus s

ki.
M.
N.

ra

M DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4317

i . .... . .. k .....................     —

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAS 

Vodeviliais Permaina;
PaaedSlyj, Ketverge Ir Subatoį 

Paprastomis dienomis pintus fiordu 
. 10c, Balkodo fee.

Subatos vakarais ir nedaliomis 
iiimsi floras 15c, Balkonas llhv 
HALSTED Ir »2~ra GATVM,

B KG M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. ’kerte 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS;

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir mm 8 iki 8:39 vale Nedėlio 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

Ef

Kuo Parankiau Tuo Geriau
KUO parankesnis telefono įrengimas, 

tuo geresnis jums patarnavimas. Jei 
jus turite kas kartą kilnoties nuo savo des- 
kos, kuomet norite telefonuoti, jus gaisinat 
laiką.

Apart to jus gaišinate ne tik savo laiką, 
bet ir tos ypatps, kuri jus saukia.

Telefonas yra greitas patarnavimas ir 
kiekvienas momentas sutaupytas nuosaviu 
telefono patarnavimu padidina ne tik tele
fono patarnavimo vertę jums, bet ir kitiems.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

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

CARR BROS. WRECKING CO.
.••slHM-ittISM H. Hulslrtl SL, Chit ngti, h),
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Canal 1256.
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MOKYKLA
Geo. M. Ciiernaucko
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv., Chięagoj.

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

vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas J. K. RŪBELIS, 

ir pagelbininkai.
Gyveninio vieta: 4037 So. Talmąn 
avė., Chicago, Ill.

East St. Ixiuis, Ill.
529 Collinsville Avenue

Turiu už garbę* pranešti Lietu
viams. gyvenantiems šioje apiel i Ti
kėję, kad mes atidarėme vieną iš 
didžiausiu lietuviškų aptieky Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus veistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, Irejes-devynėrės, žodžiu sa
kant, ko lik kam reikalinga. Musų 
kainos, prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. UžkvieČiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Aptiekoa Užveizdėlojaa.

r. Warmer
Telefonai Canal 3737

Aktiserka
Mrs. A, Vidikas 
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prsk. 
fi!o»vuai Permsvh niiijoH BosjuinJese h 

dphijoj. Pasekmingai patarnau 
Uždyką duodu rod 

moterim h ir 
Kaliui lietuviškai,, »ngHšk»i, 

lenkiškai ir idwviA išl įeL

įu prie gimdymo, 
visokiose ligose i 
noips.
fdšb si,

>nc) gi 
ri

8. IIALSTIŠp ,H’J

Specialistas ir Jft Vėliausios hiropiškos Metodus
kiti lupuli ifipydyfi, j.f#
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jum* pasakys pats, po npliurėjirno.

Br.„ C.. H. HAIR
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DR. VAN PAINS
Vyru Chroniškos Li^os
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4Į*|.O<) X-Ray
' šis specia

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti d 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip 1 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalė

Mano Diauiim del užrašymo Jusi) kraujo sjiaudimo, pajirgos stiprumo h gy> umo Jūsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai jpilnumą 

Kaip randasi jųsų kraujo sudyhai? Ar 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kr

sveikatės, energijos ir 
jie smarkiai didėja? /

\ j a

* Jm 
I 

•Ml 
-ji

M 
A

Ne mokėk rnan

gaus būdas persimaino: iš link
smo, energingo, gyvo ir daug 
kalbančio pasidaro nusiminęs, 
melancholingas, tykus, mažai 
kalbantis. Ir atbulai. Pirmiau 
toks žmogus ^niekuomet nesi- 
pykdavo su savo moterių, ka- 
žyruodamas visuomet apisleisda 
vo, gyvenime, biznyje, visur 
būdavo įžvalgus, viską tyrinė
davo./ Dabar jis su visais labai 
greitai susipeša prie kazyrų, jis

— Pri- visuomet sako, kad jo draugai 
jam kokią nors suktybę padaro; 
agentui, kurį jis pirmiau iš na
mų vydavo, jis dabar įduoda ke
lis dolerius ir padaro kontraktą 
niokoti pinigus už tokius daly
kus, kurie jam visai nereikalin
gi... Vėliaus jis pradeda įsivaiz
dinti esąs kokiu tai didžiuoliu, 
milionierium, ar kuo nors pana
šiu. Da vėliau jam pradeda vai- 
dinties visokį nebūti dalykai, ir 
tada jau visi jį pažįsta, 
tai aš kada nors plačiau 
šysiu.

Boston, Mass-,

1. Mano akįs nesveikos. Vie
nas žmogus man sakė, kad a- 
kinhis nusipirkus ir pilvas pa
sitaiso ir šiaip visam kunui esti 

Ar tiesa?
Jei aš užvalgan žalių agur

kų. tai tuojau pasirodo daug vi
sokių spuogų. Ar tai yra pavo
jinga?

3. Ar tiesa, kadi — vynas padi
dina apetitą ir duoda stiprumo 
kunui? Daug žmonių jį perka

Apie 
para

sdavau rankoj skaudėjimą: tai 
ji buvo tame inolyj...

Aš paklausiau jo, ar savą dar
bams jis naudojo vieną ir tą pa
tį modelį. Jis į tai atsakė man:

—Aš manau, kad tas modelis 
atsispindėjo mano darbuose 
priešais mano norą.

Tuose žodžiuose slėpėsi kas 
tai, kas kankino mane. Aš ne
mąsčiau apie jų prasmę, kuo
met jis ištarė juos. Bet. tų žo
džių tonas atsispaudė mano at- 
mintyj.

Po priėmimo egzaminaęijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėk ii man 
nė cėpto. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X Bay egzaminą 

ir daigi nėra reikalo jums nnsi 
i ‘drabužių. Užleidžiant ant už 

■iviesus aiškus paveikslas, paro

cija
vilk
dangos šviesus uiskun paveiKNias, parų* 
do ncnaturališką stovį, ir visai prašą -* * • M1 • f • 1 » . .

j) jmshni-

Aš dažnai jaučiu burnoje 
kvapą; išgeriu truputį 
paskui jaučiuosi geriau, 
nėra pavojaus?

M. F., Melrose Park, Ilk
Aš niekuomet netalpinsiu

NaujienoseNaujienose jokių aprašymų a- 
pie onanizmą ir šiaip visokias 
gimties (lyties) ligas. Tame da
lyke galima tiktai ypatiškai ar
ba laišku patartį. $

Dr. A. J. Karalius.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip kriminallUkuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popie

Namą Ofisas:
3121 S. Halsted St

Ant trečiu
Tel. U rover 1310

ras.

Miesto Ofinas;
127 N. Beartam St

TeL Central 4411

u (i;d, 13) iš):t vx;nuiD;iciją už į 1 J)0, 
d;uig opiHę ima nuo $5.00 iki $10.00. 
,hi\ nrlmnlc pi)\cislj gydytis. Aš duo
du L i< 1 \ i< ihiii) m-) ginčiam vyrui ir 
molrni šioje aiurlinkcjc progą žinoti, 
ai jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi puvatiškų vyrų ir 
uiutirą ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prielvarą, 
atsiraugėjimą guzų, skausmus pilve, 
murmėjimą žarnose, nustojimą apeth 
to, nuovargį, nusidėvėjimą, pajaiiHmąį’ 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.

liną visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X Ilay ištyrimo jųsų huno, jus neturė
tumėt praleisti to shJiėtino patyrimo, 
kuomet jus galite jsigyti vien tik nŽ 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis sperialis paaukavi- 
mas užsibaigs ir leiskit X Bay pasa
kyti tikrą teisybę apie priežaštj jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį. __________
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kini lengvai yra jums atsiekiama, jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt 
atsinešk!! šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesų prie X-Bay ir daktariškos egzaminai ijos už $1.00. ,

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

niekuomet pirmiau
* * * v « . * 1 plaudiy, 

reumatizmą,

ės? chroniškų ir nėr-

Valandos: 9 ryto iki 8 vaL vakaro.
Nedaliomis: 9 ryto iki piety

DR.C. R. LAYTON
14 So. IlalHted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augstas. Chicago.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVfiTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK------  
PASITEIRAUK
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Laiškai iš Lietuvos.

Nedėlioj, GegužioMay 20 d., 1917
Inžanga 25 centai porai.Pradžia 9 vai. ryto

Lietuvos LIkiriinko Draugija moka 
“džentelmenišką” pasilinksminimą, 
tikrintas, nes naujas, graž 
to pirmos klesos muzika, 
pavasario gamtos grožybė.

Kviečia

ro (Rumford, Me., 20 KahgarPajieškojimai giminių 
Amerikoj.

rėvynės** Redakcija gavo iš 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenan-

869. — Feliksas ir Julija 
Venckai, iš Keturakių, nuo Tel
šių, j ieško Mrs. Benignos Venc
kienės (Box 144, Nashua, N.

r

žįstamimes.
dianme tuos giminių pa j ieško
jimus. Tie, kurieps tie laiškai

Žemiau

nes’’ Redaktorių V. K. Račkaus
kų, 307 W. 30th St., New York, 
N. Y., nurodydami laiško nu
merį.

851. — Ona Tricis (Tritcis), 
išTarkunų, nuo Vilkmergės, įie
ško Igno Tricio (Tritcio), (Am
sterdam, N. Y.).

852. — Barbora Ungeris, iš 
Nekrašunų, nuo Beisogalos, įie
ško Jurgio Ungerio (Granby, Gt. 
Box 71).

853. — Ona UrmanoviČ, iš

Adomo Urmonavičiaus (Miner
sville, Pa.). Prašo pašalpos.

854. — Marė Usalis, iš Mižo- 
nių, nuo Laipunų, Alytaus pav., 
Post 208, įieško Juozo Usalio 
(525 Dickson St., Homestead, 
Pa.). Rašo: “Tėvas Juopas mi-
_rys.

855. — Marciona Urbienė, iš

tano Ražučio (ir Dom. Urbo), 
., Brooklyn,

ko Jono Venckaus
275, Mexico, Me.).

( P. O. Box
Prašo pa-

Vaičulionis, 
iš Kalvarijos, įieško „ Juozapo 
Vaičulionio (Flushing, Ohio).

872. — J. Valaitis,*iš Meištų, 
įieško Juozo Kundroto (Cleve
land, Ohio, 1127 E. 60th St.).

871. — Jokūbas

revizoriai nuodugniai

•j

ICNIC
Nedelioje, Birželio-June 17, 1917

Riverview' Park -Didelis Daržas
Western, Belmont and Clybourn Ave., and' Roscoe Blvd.

ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲŠIES ŽAISMĖS

|> IP, WWPW fr Wf wwwn Mr*

Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą. 
Vaikams žemiaus 12 metų įžanga DYKAI.

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.

užganėdinimas už- 
genuine” grindįs šokiams, prie 

Apart į vai riaušių pramogų svečius žavės

Lietuvos Ūkininko Draugija.
PASTABA: Važiuoti Archer avė. Limit karais iki sustos. Paskui Wil
low Spring arba Joliet karais iki Leafy darso. Išlipę prie Leafy Grove 
eikit tiesiai į While City daržą.

algos padaroma | B

ib 1 o 1 o i iro! mi • w: m i w rr t rr t ir > y - obh* •’t*
PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA I 

Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, g 
vyry ir moterų drabužių. i

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas B 
padarys jus žinovu i trumpą laiką. ?

Mes turim didžiausius ir geriausius kir- & 
pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur X 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- į 
met jus mokysitės. . . J

Elektra varomos mašinos musų siuvi- 3 
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama- 1 
tyti musų mokyklą bile laiku—dieną ir 8 
vakarais ir gauti spcciališkai pigią kainą j 
laike šio mėnesio. |

Diplomai duodami mokiniams. 1
MASTER DESIGNING SCHOOL g

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

Prieš City Hali. '

HD I WW W t W I IMP T ITf. T ■!-****'
. - s , I

Gegužinis Piknikas WhiteCityDarzcprie^si.cfyiirovei
? O . „ ___ W il low Spring, I IL '

rengia
LIETUVOS ŪKININKO DRAUGIJA

I iouse

873(. — Ona Vaitkevičienė,'! 
nuo Šėtros, įieško Adomo Vait
kevičiaus (Shenandoas, Pa., Ra
spberry Alley, 514 E.). Prašo

874. ___ K. Virbickas, iš Skir-

(288 Clinton St., Binghamton, 
N. Y.). Rašo, kad Feliksas 
Rainys miręs. - •

895. — Emilija žemaitis, iš 
Anvitiškių, įieško Juozo žemai
čio (73 Green St., Brooklyn, N. 
Y.). Prašo pinigų.

896. — Juozas Zubris, iš Uš- 
holių, nuo Alytaus, įieško Zig
mo Zubrio (Box 7, Camerton, 
Pa.). Prašo pinigų.

897. — Mariona žutalienė, iš 
Marviankos, įieško Jurgio žu- 
telio (Milwaukee, Wis., N. 
10955). Prašo pinigų.

898. — Antanas Zenkus, 
Žuleikių, nuo Pajūrio, ji
Jono Senkaus (Kansas City, 
Kansas). Prašo pinigų.

899. — Domicėlė Žebas, iš 
Višintų, nuo Kupiškio, įieško 
Jono žebo (306 Eowler Ave., 
Chicago, III.). Prašo pinigų.

900. —•, Mariona Vilkeliskis, 
iš Šakių, įieško Antosės Skilu- 
tės (1 Hopman Place, Roches-

h

1S

1904). Prašo pašelpti.
875. — Marija Vaišvila, is

Pasvalio, įieško Juozo Vaišvilo

876. — Jadvyga Vaičiukaus-

ve, įieško Vinco Drabovičiaus 
(Kensington, HL). Rašo: “La
bai reikia pinigų.”

877. — Elena Voikšnar, iš 
Gardino (ulica Mostowa, Dom 
Čackiego), įieško Stellos Gviei- 
nis (Cleveland, O.). Rašo*.

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ...... 3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št. *3.00—4.00
Apelsinai, dėžė ....
Citrinai, dėžė........ ..
Ananasai, gurbas .. 
žemuogės, dėžė 24

Cukrus, už 100 sv.:—
Standard, maltas......................... 9.50
Standard eime, smulkus .... 9.45

Burokų, smulkus .........................9.35

šo, kad turi dukterį.

pt

2.00—3.00
3.00—3.50
2.50—3.00
1.75—1.85

4

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

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

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

Ciyvoliiyt tuir|fWflw
CHICAGO. Geg. 15. Gyvulių 

benta šiaip:
Galvi'jų ................................ 4,000
Aeršių ...................................  6,000
Kiaulių ................................. 12,000
Avių ................................  10,000

........ 17.30
........ 17.00
..............16.80
........ 15.80
10.00—11.00

...........17.00
..... 16.80 
14.00—15.80 
11.00—12.00

13.40
12.10

atga-

Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji ., 
Kiek menkesni .....
Mituliai .......................
Sotckers and Feeders

t Veršiai, parinktiniai .
Karves, vidutiniškos 
Buliai .........................

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

IN T CRN ATI ONAL
Socialist-Press ■

cagos (nearing House yra po jos ai- 
sargla priežiūra. Laikas nuo'&fltaa*' 
būni s\ 1.1 j mrl us. ( n< iiiing Houx

Štiria savan 
vedimo. Vie

ši pinigai yra suskaitonri, notos, Ixm 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per 
Žilti i;iifi;iiniis ir pnl ii-; i i nmtios; pini
gai kituos bankuose patikrinti far* 
knygos ištirtos. Tiktai tiRTa apsau
gos vertė gali but knygose parodyta 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankai 
nustoja savo Clearing House teudht* 
lai yra ženklas jo abejotino

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

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirn< 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vioM 
na Clearing House banka nenlMMw 
kruti jo. Reikalui esant,, Ch^riMl 

i House bankos viena kitai pagdtMK^ 
The American State Bank priklaia- 

so prie Chicagos Clearing House* 
ra po jos priežiūra, naudojasi jo* 
teisėmis ir išduoda penkias pilnaat 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priethK 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama 
kas metą išduoda penkias pilnas alP 
skaitąs Bankiniai Valdybai IBinota 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje bankbje yrtt 
išmokami ant kiekvieno pareQdh|a 
vimo.

čia galima gauti pirmus AuIumž 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgagag 
Bondus po S1D0.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausis 
tuviams. •

čia kalbama Lietuviškai ir LenldHk 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600JMMb

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave^ Loonthv 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ket vergais Ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Iš RUSIJOS P A JIEŠKO:
Antanas Ungurys,

TURĖKITEme-

878.

Ant Ke-

Augustinas Kontvainis — pa- - į 2 va-

100

1:67—1:69

turgaus Žinios
į‘

Daktaras
Specialistas iš

36%

J. GRUŠO

24

Telephone Yards 5032

Komai 
Kviečiai

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

5,700
1,500 
4,000

16.10—16.40
16.00—16.25
15.75—16.30
12.50—14.00

Ladles ...............
Olcomargarinas:—

—35% 
32—33

Kepimui .
Kiaušiniai:—

. 36
32

31—32

Miežiai 
Avižos

29
30

s»

38 
37%

...22
... 23%
... 23%
18—19
13—16

24—28 
20—24

24—25
23—23%
18—20 '•
14—16

.... 2.40 
1.40—1.63 

. .73—.75

... 24% 
... 24% 
... 24% 
30—34 1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.

t—S"—

Motiejukų, geriausias 20.50—‘^L60 
Motiejukų No 1 ..
Motiejukų No 2 ’.
Mot. No 3 maišytąš
Dobilų sulig rųšies

Ribs (svarui) 21
Louis 37

.17

.15

.13

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

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

882. — Madona Mockus, iš
< menes, i ieško Ant. Čelkano

Ungurio (Scranton, 
: “Juozas Ungurys Elzbieta Vilkas, iš 

Janov bei 
Mikolo Vilko 

Hudson, Me.).

Antanas Kelečius, — Sužeistas 
kareivis, iš Abelių valsčiaus, 
Zarasų pav . Kauno gub., įieško 
giminių ir pažįstamų ir Edvardo 
Rimulio. Adresas: Moskva,

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

Avįs:—
Mitulės ....
Senes, geros 
Avinai, geri 
Erai.............

858. - Emilija Ulas, ntio Ly- 
•j ieško Juozo Ulo (Kings- 
Pa.). Prašo sušelpti.

859. — Kazimiera (pavarde 
neišskaitoma), iš Meaviliškių, 
įieško Wm. Virzbickio (?)

860. — Motiejus Vizbarą, iš

Vizbaro (Homestead, Pa.). Ra
šo, kad brolis miręs.

861. — Tekia Vaičiūnienė, iš 
įkutenų, įieško Mort. ŠVagž-

dienės (Du Kalb, III.). Prašo 
pašalpos.

862. — Petronėlė Vilkaitė, iš 
Medsėdų, nuo Vėžaičių, įieško 
Ant. Vilko (Sag. Harbor, N. J.)‘.

863. — Ona VilipaviČienė, iš 
Budziškių, nuo Triškių, įieško 
Povylo Skirko (Herrin, Pa., 
Box 42). Rašo: “Musų mamele 
pernai mirė.“

864. —* Anast. Vinis, iš Ku- 
arskinės, nuo Sudargu, įieško

Frano Vinio (515—2nd St., Li
ma, Ohio). Prašo pinigų.

865. — Juzefą Višnievska, iš

ciono Višnievskio (Rusija

Vasiliški, iš
Mr. H. Wies

siejevsk. d. 49. 
tėčius.

ty, Kans.).
880. - Simonas Vainorius, iš 

Raseinių, įieško Kazimiero Vai- 
norio (827 Bank St., Waterbu
ry, Conn.).

881. — Anastazija Veliona, iš 
Burbiškiu, nuo Raseinių, įieško 
Frano Velionio (827 Bank SI., 
Waterbury, Conn.). Prašo pi-

pavieto, Leckovos parap., įieško 
giminių ir draugų Amerikoje. 
Adresas: Moskva, seto Bogorod- 
skojč, Andrezcbelenskaja ui. 
dom. 4. Augustinas Kontvainis.

14.00—16.25 
13.50—15.00 
13.75—15.25 
14.00—19.25

Gyvulių rinka kitur
Gegužės 15, į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
t— Galviju Kiaulių Aviu

4,000 
6,000 
1,500 

500 
500 
200 
500 
500

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

8,000 13,000 
7,200 9,800 
3,800 1,2,500 
1J800 j 5,200 
2,500 4.500 
2,400

883. — Jonas 
Linkuvos, įieško 
no (Westernport, Md.). 
“Pinigus nuo tamstos 
mem.”

881. — Magd. Vališauskienė,

Vaitekūnas, iš 
A. K. Vaiteku- 

Rašo: 
prie-

Vincento Vališevskio

raso
885.

noro

866. — Ona Verling, iš Skir- 
stimonio, paj ieško Marijos Ver
ling (718 (ieorgenstrasse, New 
Haven, Conn.).

867. — C. Viliinovskis, iš Balt-

ško Mr. Ab. Williams (625 — 
10th St., Milwaukee, Wis.). 
Prašo pašalpos.

868. — Konstancija Vaišnoras 
iš Marųčių-Miedsedžių. nuo 
Gardžų, įieško Antano VaiŠno-

pinigų.
Eleonora Vainoras, iš 

gos, įieško Karolio Vai- 
(22931 Park Ave., Chica- 
.). Prašo pinigų.

886. — Mariona Virzbicki, iš 
Alkienikų, nuo- Merečo, įieško 
Andriaus Virzbickio.

I 887. Žilinskai, iš Pieškių, 
Gelgaudiškiu gin., įieško Miss 
Emilijos žibutis (1127 Elizabeth 
St.,■•Grand Rapids, Mich.).

888. - Domicėlė žigienė, iš 
Lykšių, nuo Alsėdžių, įieško 
Alekso Klenovskio

oro
Sutaisytas ti formula 

recepto; suteikto ifanintiu- 
Ku Egypto zokoninku,

•Pfkeiikla esąs ■tebctlnal pasekrmingru . 
nuo gėlimo pilvo ir įnrnu, yer~ 
kičą tkaudijimo, dutulio, galvot 
tkaudėjimo, nutojimo apetito, 
kaičia galvofe, ect., ect., Sutai
komas Udirbėju labai pagarsėjusio

PAIK-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo lelmy- 
nos, naudojamo visame pasau- 
IyJ&M>'r pusę šimtmečio—25c, 
už bonkutę visose aptiekose. 
Arba galite užsisakyti tiesiai ii

Valgomieji produktai.
CHICAGO. Geg. 15. 1917

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

Extra Creamery
Extra First . ..

889. Bronislovas želeviče, 
iš Rokiškio, įieško Povylo Gui- 
ko (Cleveland, Ohio). Prašo

19.50— 20.50
18.00—19.00
16.50— 18:00

____ _ . 17.50—19.50
Prėrėjų, sulig rųšies 16.00—>19.00

šiaudai, ruginiai ../... 10.50—11.50
Kvietiniai ........ 8.50—9.50
Avižiniai ....................... 8.50—9.50

AKIŲ SPECIALISTAS
* TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND A VE.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

Paprastieji first .
Maišyti ................
Check .................
Purvinokai

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

Vyriškų Drapanų Baigenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, ncdėliomis ir va
karais.

890. — Johana želeviČ, iš Jur-* 
barko, įieško Flijuno (Box 91, 
Thayr, III.). Prašo pinigų.

891. — Justina žukovska, iš 
Pilakonių, nuo Vilkmergės, įieš
ko Stimislovo Žukovskio (1304 
Huron St.,.Chicago, III.). Pra
šo pinigų/ . ,. . t

892,. — Marė Žemaitienė,' iš 
Vilkaviškiu, Virbalen Strasse, 
57, įieško Petro žemaičio (Wa
shington, N. J.)., Prašo pinigų.

893. — J. M. žabo, iš Ragu
vos, įieško Jono žabo (Cleve
land, O.). Prašo pinigų'.
' 894, — Teklė žalnieravičienė,

Izidoriaus

Viščiukai .......................
Antis...............................
Žgsįs ...........

Paukščiai, išdarinėti:—
Kalakutai (svarui) ..
Vištos ...........................
Antis ...............................
Žąsis ..................... ..

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

Jautiena No.l

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

✓

Ateikite arba rašykite.

612 W. Madison St., Chicago, HL

j

WISSIG,
Seno Kraįaus

* GYDO VISAS IAGATT vYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

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

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

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00< 

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu įr bile kitų užtikrinimu, JŪea 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvit^ 
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL loan;
COMPANY
4647 So. Halsted Street^

Kampas 47-tos glv., 2-ras augiUii 
Telephone Drover 2116,

rakandų -

suteikiame paskolą 
_ sankrovos įrengimų, 

vežimų, apdraudos pal>- 
•1 1 • a V » « 1 •• w m

VYRAI: AR JUS TU-

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 

' nesmagus? Ar jus turite pra-

mą, katarą,

regėjimą,

iŠ Kuršėnų, j ieško

No.2
.20
.23
16
14
f2% .11%

2.75—3.05
"5.00-^2.50

17—18% 
13—15

No.3
.13
.15

„ .12%
' .13

ORKESTRA-BENAS
3117 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674

ROCKFORDIEČIŲ ŽINIAI
Šiuo pranešu, kad aš užląikau lie

tuviškų knygų krautuvę ir paveik
slų. Dirbu rėmus paveikslams. Už
rašau laikraščius. Užlaikau pavie
nių numerių šių laikraščių: KARDAS 
NAUJOJI GADYNĖ ir MOTERŲ BA
LSAS. Užlaikau lietuviškų vaistų, 
šaknų, žiedų, uogų, lašų ir užlaikau 
Grablausko išdirbystės vaistų.

Reikalaudami įpinčtų knygų bei 
gyduolių, visados kreipkitės pas:

F. A. MAžUTAVIčIA,
Rockford,

ną ran- 
nugaro-

je, skausmus vidui hk»m-, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas. dusulis, spuogai, ni-

m;i' I, s jo. ' ii'.i unijinius uu- 
P’ iigaiš- 

jaučiatės 
jus lurė- 

) t n! a u jale
lie |;is ko), m
11) 111 cl ( ‘ f H i 1 I K JŲ'. J < i

Ja esate 
arba 

gniŠinti 
t I eikite

('< dyk He

A

Rounds 
Chucks 
Plates

Bufvės, bušelis '............ ?
Jaunosios, stat.............

Daržoves-
Barščiai, statinė .... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintinė .... 
Agurkai, dėžė ...... 
Salotos# gav., burbas 
Cibuliai, pintinė .... 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė .. 
Salotos, galv. gurbas 
Tomėtės. pintinė 
GrieŠčiai, statinė 
Morkos, statinė

4.00—5.50
5.00—6.00
1.50— 2.00
1.50— 1.75
1.50— ^2.00
2.00—2.25!
5.00—5.50 j
3.00—5.00
1.50— 2.00
3.00—3.50
2,00—2.50

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

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

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai Už ‘’wholesale0 kainas. 
Mes parduosime visiems,

„Levinthal Plumbing Supply Co
1637 W. Division St.# Chicago, 

Į A Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviSkui.

NAPOLEONAS NIŽINSKAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 15 d. 2 vai. po .pietų. 29 
metų amžiaus, Kauno pub., Pa
nevėžio pav., Alizavos parap. 
Kalnuočių kaimo. •

Kviečiame gimines, draugus, 
pažįstamus atsilankyti į šer
menis po num. 4206 So. Tal- 
mon avė., Chicago ir dalyvauti 
laidotuvėse, kurios įvyks ne- 
odčlioįc, gegužės 20 d. 1 valan

dą po pietų iš namų į lietuviš
kas Tautiškas Kapines.

X

Pasilieka nuliudime brolis 
Longinas, švogeris ir sesuo.

ANELIJA KANAPJETse 
persiskyrė su šiuo pasauli 
nedėl ii e, į pmiuduli 1(1 i ši \

dime vyrą Juozapą, dūki 
Bronislovą 15 metų, Zofiją 
metų, sūnų Juozapą 7 medų, I 
liūs: Joną, Antaną i

Kuprevičiutę

namų 1736 Wahansia 
Mykolo Arkaniuolo

Visus gimines, dra 
pažįstamus kviečiame 
kyli į šermenis ir < 
laidotuvėse.

visas li
nu savo

* ja-< ialiŠku- 
..’\d\li visas 
P'iruiian li
ksiąs ir pa
laiką d augo 
v\iiškų 11- 
nian daug

patarimas 
mv ■ jv j• .......... n j’IG įgyjdt®
1ik»ą mcdikališką patarimą ir 
g\dymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio- 

ite, jus busite vienas B dan
elio nelaimingųjų, kurie ilgai 
įgaileslavo, k nd jie nesimatė 
i gerimiMii daktaru pirmiau. 
Išgydyti Ligoniai gerinusias 

Hioihinus. Kuomet dėkingas 
gonis snkys jums, kad aš j| 

isgvdzimn jus Žinosite, kad aš 
išg\dži;m Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo lijpNk 
Pirbit ar i inas dykai. Vidau 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 <L

DR. SCHNEIDER
1045 W. 47 gatv.



Gegužės 12 d. naujas Cicero 
Pašelp. Klitibas turėjo pasitinka

CHICAGOS ŽINIOS

MELROSE PARK, ILL

ORAS

klauso

išdavė

Iš NORTH SIDĖS

Pavyzdingos vestuvės

kom

A. M;tsi ui is

NUO TOWN OF LAKE

CICERO, ILL IS VI

taryba pašalino mo

gyvenančioms 
tokiom tautų, 
įplinkybių yra

Apsivedė čfirg. Antanas Vilis 
p-le Konstancija Budryte. ŠI

Policija prieš 
anarchistus.

Per metus laiko Ciceroje ap
sivedė šešios poros ir visos be 
bažnytinių ceremonijų.

Kapitalistų laikraščiai skelbia, 
kad Chicagos policija pradėjus 
medžioklę ant socialistų ir L W. 
W. narių Chicagoj už neva tųjų 
priešingas valdžiai kalbas.

240 miesto darbininkų 
sustreikavo.

Paslaptinga 
mirtis.

Tokioj temoj skaitys referatų 
drg. P. Grigaitis gegužės 25 d., 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
place.

Klauso, kų didysis 
biznis sako.

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c i 

po 3Dc,...............................

MELROSE PARK, ILL 
Italas nušautas.

Sustreikavo 240 miesto darbi
ninkų, dirbančių miesto šiukš
lių ir atmatų sunaikinimo įstai
goje. Darbininkai reikalauja 8 
vai. darbo dienos ir $3.20 užmo- 
kesnio dienoje.

politikierius, gaudo didžiumos 
ūpų ir prisitaikydamas prie jo 
sako, kad ir jis yra priešingas 
karei.

Rene mano tik Thompsonas 
runyti antru kartu ant Chicagos 
may oro? N.

Sav. Paš. yra viena progresyvių 
draugijų. Pinigiškas draugijos 
turtas šiuo laiku siekia $4000.00. 
Narių irgi skaičius nemažas.

Todėl, kas norėtų tapti minė
tos draugijos nariu, gali parei
kalauti aplikacijos ir platesnio 
paaiškinimo nuo draugijos sek
retoriaus, J. Degutis, 2228 Cob
lenz St. Narys.

Nick. Uzalich, serbas, šios ša
lies pilietis, iškėlė vėliavų ant 
savo saliuno, Garyj. Michael 
Lasso kų tai neprielankaus delei 
to pastebėjo. Vėliau Lasso ras
ta negyvas. Uzalich areštuotas.

Gyventojai parodė 
savo norų.

nesakysiųs. Gi jeigu, esu, rink- 
šit Rusijos revoliucijai, tai jis 
areštuosiųs.

Rinkikai nenorėjo klausyti po- 
licmono. Tad pastarasis pasi
šaukė maršalų Bill Smith, ėmė 
pasakoti jam, kad svetainėj 
renkamos aukos Rusijos revoliu
cijai ir kalbama prieš Suvieny
tų Valstijų valdžių. Maršalas

RUSIJOS TAUTŲ LAISVES 
LYGA.

Pirmojo it antrojo Inter 
nacionalo pozicijų karės 

klausime.

grųzimmo
liko mokytoj
kalų atiduoti gyventoj
tpjo iš 11 ypatų komiteto nuo
sprendžiui.

Taip tvarkyti visuomenes rei
kalus turėtų ir kitose vietose 
gyventojai.

vie- gilumos sielos kalba (kasdieni-

Praėjusių Savaitę čia apsive
dė p. Strumilas su p-le M. Pa- 
leckaite. Abu jaunavedžiai iš 
Cicero, abudu laisvų pažiūrų 
žmonės, šliubų ėmė civilį. Lai
mingos kloties jaunai porai.

draugams socialistams, kad su
pažindinus su socialistų pozici
jų praėjusiose karėse, taigi, 
draugai ir draugės iš visų mie
sto kampų, įsidėmėkit, kad tų 
vakarų būtumėt liuosi ir visi at- 
silankytumėt. Taipgi mielai 
kviečiame ir visus, kurie tuo 
klausimu interesuojasi. Tai dar 
pirmu kartu toks svarbus refe
ratas bus skaitomas Chicagos 
lietuvių publikai.

Te myk i t tolesnius praneši-

syloją 
juoką. Kadangi dauguma mū
siškių deklamatorių mosikuoja 
rankomis nevykusiai, lyg ka
ringomis žarijas žarstydami, tai 
tokiems dek lama toriam s drau
giškiausias patarimas tegali būti 
tik vienas - kad jie kuo ma
žiausia gestikuliuotų. Daugian 
tegul atkreipia a lydos į intona
cijos įvairumų, ba pastaroji 
pas juos ištikto yra biedna.

Vakarų lankytojas.

Teisėjas Fred Sjnith 
injunction prieš miesto nutari
mų, kad automobiliai butų ap
rūpinti apsaugos prietaisais, kų 
metai atgal buvo patarus mies
to taryba. Mieste^ tarybos nu
tarimui ypač prie$jįtiQs Armour 
and Co., Consumers Co., Fair 
departamentinė sankrova ir ki- 

i' tos didžiosios Chičagos 
panijos.

pa buvo sušaukus nepaprastų su
sirinkimų, kurs įvyko Universi
ty Settlement svetainėj, 4630 
Gross avė. Delei mažo atsilan
kiusiųjų skajtliaus susirinkimas 
nebuvo atidarytas. Kuopon liko 
priimtas dar vienas naujas na-

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA SAVITARPINES 

PAŠELPOS.

Nedėlioj, geg. 13 d. italas ra
stas nušautas šluboje John Pior- 
la, ant 24-tos avė. ir 11 St. Po
liemonas radęs lavonų pradėjo 
j ieško šoviko. Piorlo — ketu
rių dešimčių metų senumo, pa
liko pačia ir tris vaikus Italijoj.

Naujienų Reporteris.

Vakare, susirinkus būreliui 
draugų, draugas Masiulis, gavęs 
susirinkusiųjų pritarimų, pap
rašė jų paaukauti, kiek kas gai 
Rusijos revoliucijos reikalams. 
Šliaukau ta išviso $22.30, Au
kavo šios ypatos: Anton ir Kon
stancija Wiliai $5.00; Alfonsas 
Masiulis, L. Vėžys, L. Žėkaitė, 
Ar žekienė, R. žekas, J. Wilis, 
M. Vėžys, J. Mantrynas, P. Jaku- 
bauskis, J. Wilis, K. šešelgis, A. 
Janonis, A. P. Wilis — po $1.00;
J. Jurgelionis, A. Jurgelionienė,
K. Makutenas, M. Makutenienė, 
A. Wilite, J. Tumėnas — po 50c; 
V. Valenčiutė 30c; K. Masiulienė, 
A. Wiliene, A. Sagadinmtė, P. 
Jurgelionis — po 25c.

Visiems aukautojams širdin
gai ačiū.

Linkiu jaunavedžiams ilga, ii-

Subatoje, gegužės 12 d. Lietu
vių Socialistų Sųjungos skyriaus 
Dailės Ratelis turėjo vakarų. 
Vakaras buvo su programų, 
kurs susidėjo iŠ prakalbėlių, 
monologų, deklamacijų ir Džan- 
Bambos spyČių.

Žmonių atsilankė vidutiniškai.

ir žvirbliai 
nebijo Lai

koma,

Na, vyrai ir moters, galite da
bar drųsiai mesti kampan sun
kiuosius, Šiltuosius žiemos rū
bus, su kuriais negalėjote lig 
šiol skirties, ir vilkite laukan iš 
klozetų vasarinius. Dėlto, kad 
šaltasai pavasaris išdundėjo, ir 
dabar jau prasidės šiltos, šiltes
nes ir šilčiausios vasaros dienu-

šeimyninių santykių 
teismai bus naktį.

Teisėjas Steiki kurs 
Šeimyninių nesutikimų bylas 
pranešė, kad Domestic Relations 
Court klausysiąs ateityj bylas 
vąkarais, idant darbininkams, 
kurie dirba dienomis, parankiau 
butų atsilankyti į teismų.

Taip nulėmė ir paskelbė oro 
pranašas, kur vyriausiojo pač
io rūmų bokšte tupi.

Jau vakar turėjome Chicagoj 
vasarai artimų dienų, nei karš
tų, nei vėsių — tikrų piknikinę.

Šiandie taipjau gražu ir šilta.

kliu. Teisingai lodei
d mm graudingo ik

lik vienas žingsnis.
kurini dabar omenrj visų, kas 
vo pasakyki, re ikia padaryti 

dimų: tinkama ges- 
adeda sužavėti kiau

ne vvkusi iššaukia

Nebeduos daugiau 
sųliunams laisnių.

Mayoras Thompsonas užreiš- 
kė, ka4d jisai nebesugrųžinsiųs nė 
vienam uždarytųjų saliunų lais
nių. Saliunai tie buvo uždaryti 
už laikymų saliunų nedaliomis 
atidarytais.

šių šalį karėn. Dabar jisai už- 
reiškė, kad valdžia visupirma 
turėtų rupiu ties, idant šios šalies 
gyventojai butų sotus, o jau 
paskui, jei atsirastų atliekamo 
maisto, siųstų jį Europon.

Klausant šitokių Thompsono 
žodžių, išrodo, kad jis yra dide
lis biednesniųjų šios šalies gy
ventojų — smulkiųjų biznierių 
ir darbininkų — draugas. Vie
nok klaidinga yra taip manyti. 
Ne žmonių gerovė mayorui 
Thompsonui rupi. Kad darbi
ninkų būvis jį mažai apeina,.pa* 
rodo jo atkakli kova prieš dar
bininkų unijas.

Mayoro Thompsono malonių 
darbo žmogaus ausim žodžių 
prasmę išaiškina geriausiai jo 
išsitarimas apie socalisto John 
S. Kennedy išrinkimų ir aider
man us absoliučia balsų didžiu
ma. Užsiminus apie Kennedy 
laimėjimų, Thompsonas pasa
kė: Kennedy patekimas į miesto 
tarybų reiškia, kad žmonės ne
nori taikos.
. Ir ištikrųjų, mayoras mato, 
kad didžiuma žmonių nenori 
katės. Jis todėl, kaipo patyrus

pelno.
Laike ptogramo-vakaro norė

ta parinkti aukų Rusijos revoliu
cijai. Pradėta aukos rinkti, 
kaip staigu pribėgo lietuviškas 
‘/Čeplin” poliemonas ir liepia su
stoti aukas rinkus, nes, girdi, 
tai priešinga Suvienytų Valsti
jų įstatymams. Tas poliemonas 
paliepė rinkti aukas RaudOna-

Mašinistų streikas.
800 American Can Co. maši

nistų tebestreikųoja. > Continen
tal* Can Co., viršininkai, kur 
streikas tęsias taipjau, turės pa
sikalbėjimų su unijų viršinin
kais. Gal ir susitaikys.

minimo vakarų Tamoliuno ir 
Gudgalio svetainėj. Vakaras 
buvo paprastas. Pasakyta kele
tas trumpų prakalbėlių.

J. Aceris.

Mayoras Thompsonas 
nori ambargo ant maisto.

Mayoras Thompsonas jau ko 
lėtų kartų užreįškė Chicagos gy
ventojams, kad jisai neremia

Karė ir
injunetionai. % _

Illinois valstijos legislature j 
šiuo laitai yra bilius, kurs rei
kalauja, kad teisėjams teisės iš
nešti injunetionus prieš strei
kuojančius darbininkus butų 
aprubežiuotos. Kapitalistai tam 
labai priešinasi. Jie savo prie
šingumų pamatuoja tuo, kad 
dabartiniu karės momentu rei
kalingi aštrus įstatymai, var
žantis darbininkų teises strei- 
kouti. Girdi, duodant darbinin
kams nevaržomai streikuoti, rei
škia kenkti karei. Karės neva 
išrokavimais, valdžios, norima 
persekioti darbininkus.

Jus matote, kokios policijos 
susilaukė Melrose Parko žmo
nės — žiauresnes, negu Rusijos 
kazokai. Lietuviai, nepamirš
kite šito tamsaus žmogelio, lie
tuviško poliemono ir reikalau
kite iš miesto valdžios, kad to
kiam poliemonui vietų duotų 
gatves šluoti, o ne svetainėj 
tvarka, daryti.,

J * ’ h c . I '

Ir aš tikiu, kad Melrose Parko 
susipratusioj i žmonės užprotes
tuos prieš miesto valdžių, idant 
policija nekištų nosies ne į savo 
reikalus, nes nėra tokio įstaty
mo, kurs draustų rinkli aukas.

Naujienų Reporteris.

va i me neatskiriamai nuo žodžių 
išsiveržia iš deklamuotojo sielos. 
Gi jeigu to nėra, jei gestikulia
cija yra dirbtina, tai ji ne tik 

deklamuojančiam, ji 
amžinai tą įspūdį, 

kurį kitaip darytų nors vien jmi- 
eto žodžiai. Ištikrųjų, gaila ir 
pikta darosi matant, kaip koks 
asmuo deklamuoja nevykusiai 
gestikuliuodama^. Išrodo, lo

tos. Tam pasipriešino didžiu
ma gyventojų. Bet ažuot snau
dus ir tylėjus gyventojai, didele 
minia — daugiau kaip 1000 
žmonių — atsilankė prie moky
klos, kur taryba laike posėdį ir 
ėmė reikalauti mokytojos su- 

Taryba priversta 
prašalinimo rei- 

išrink-

Pajiedelio vakare, Bergs pri 
rengiamoj mokykloj, 2058 W 
Division St., įvyko tveriamos or 
ganįįpcijos vardu Rusijos Tau 
tų Laisvės Lyga, Dalyvavo su 
sirinkime daugiausia ukrainie 
čia i. Jų tarpe buvo daktara 
Grineveckis, jo žmona. Grine 
vėckio brolis, daktaras Siemeno 
viez, advokatas Orlovski, ukrai 
piečių neprigulm ingos para pi 
jos šventikas, rusų neprigul 
mingos parapijos šventikas Pet 
rov ii' keletas kitų asmenų.

Augščiau minėtieji asmenįs 
yra žmonės progresiviai.

Susirinkimas buvo šauktas ti
kslu paliesti pamatų tokiai 
organizaijai, kuri stengtųsi pa
gelbėti Rusijoj 
tautoms, arba 
kurios istorinių 
suskaldytos į dvi ar tris dalis, 
sudaryti čielas tautas, susijun
gusias tarp savęs federatyvių 
respublikų pamatais, arba, jei 
kurios tautų svajoja apie visiš
kų neprigulmybę, tai paremti ir 
tuos jųjų troškimus.

Kadangi susirinkiman atsilan
kė nedaug žmonių, kaip mano
ma del to, kad nebuvo atsakan
čiai išgarsinta, tai nutarta šauk
ti ateinančių savaitę kitų susi
rinkimų. Plačiau pagarsinti a- 
pie sekamų tveriamos organiza
cijos susirinkimų ir supažinti su 
josios busimais uždaviniais su
sirinkimas paskyrė tris ypatas. 
Tos ypatos apsiėmė išpildyti su- 
lyg išgalės uždėtas ant jų par
eigas.

Kokių reikšmę gali turėti tve
riamoji lyga? Sunku pasakyti. 
Iš panedėlio susirinkimo galima 
buvo patirti tik tiek, kad suma
nytojai ukrainiečiai turi už sa
vęs Ukrainos išeivių minias. 
Nuo lenkų buvo tik vienas as
muo — kokio tai laikraščio at
stovas. Nuo rusų organizacijų 
buvo du ar trįs delegatai, kurie 
tečiaus kalbėjo ne kokių nors 
organizacijų vardu, bet tik už 
save.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, kad 
geistina butų surengti tveriamos, 
lygos vardu didelė demonstra
cija Coliseume ar Audi toriu me. 
Vienok pripažinta, kad demons
tracijos pasisekimui reikalingas 
yra minios pritarimas. O ka
dangi to, kaip žiuri minios į su
manytąjį darbų niekas susirin
kusiųjų tikrai nežinojo, tai ir 
liko, kaip jau minėjau augščiau, 
nutarta atidėti demonstracijos 
parengimo klausimų, o taip-pąt 
tolimesnį Lygos organizavimo 
darbų iki sekamo susirinkimo.

Norėjp užtarti mokytojų 
organizacijas.

Aldermanas Kermer buvo įne
šęs miesto tarybon rezoliucijų 
reikalaujančių, kad miesto tary
ba užreikštų parėmimų Sonne- 
mano biliui (valstijos legislatu
re j e), kurs reikalauja, kad mo
kytojai, nebūtų persekiojami už 
priklausymų prie organizacijų, 
jei tos organizacijos nėra prie
šingos valstibci. Bet atžagatei- 
vįškieji aldermanai pasiuntė 
Kermer rezoliucijų į komisijų, 
vadinas atidėjo jos svarstymų 
neaprybotam laikui.

SVIESTAS ATPIGO
BANKĖS 

COFFEE

ai ha, kuri geriausiai 
klausytojo sielų ir pro 

nosikavimas (ge
stikuliacija) yra reikalingas ir 
eiles pasakojant Bet tinkamas 
mosikavimas bus tik toks, kurs 
išrodo naturali.škas, kurs lyg sa-

kunigas mišias kad skaito. Bet 
kas iš to bus?
eilės nepadarys jokio įspūdžio j 
klausytojų. Deklamuojančiojo 
žodžiai atsimuš j klausytojo au
sis, lyg žirniai į sienų.

Kas kita, jei eiles bus pasa
kytos jautriai, širdingu balsu, 
papildytu rankos posterėjimu ar 
kitokiais gestais, kuomet vien 
balso tikram poeto minčių ar 
jausmų išreiškimui stoka- ši
taip pasakytos eiles gali klausy
tojus sujudinti
Lubos gali pakilti aukštin nuo 
aplodismentų.

Taigi, nuoširdi, plaukianti iš4 rytum kokia baidyklė kanapė 
deklamatorius kilst ranka

Mes norime, kad jus pamatytumėt kepant ir ver
dant ant lango musų krautuvėj ' -

KETVERGE, PETNYČIOJ ir SUBATOJ. 
Gegužio 17,18 ir 19 dd.

Mes norime, kad jus atėję pabandytų! skonį kep
tų tuomi pečium pyragaičių, pajų ir duonos, ir norim, 
kad patėmytumėt paprastų vartojimų šito pastebė
tino pečiaus. Kiekviena moteris pastebės pamačius 
vyrą taip puikiai atliekant darbą. Atsiminkite, kad 
ir jis taip negalėtų puikiai padaryti su paprastu pe
čium, bet jis vartoja tą pečių, kuri yra vienas iš 
geriausio išdirbimo, taip kaip šitas Moore kepti ir 
virti, be jokio permainymo dalių.

SUBATOS VAKARE parengsim septynių sky
rių pietus visai trumpu laiku ant parengto musų lan
ge MOORE pečiaus.

Tamstos esate visi užkviesti atsilankyti ir busite 
maloniai priimti. ..

Kas pirks vieną iš tų pečių laike šios parodos, 
mes atrokuosim $5.00 už jųsų seną pečių ir duosime 
puikias dovanas

Kulis

Ar Jus Esate 
Vyrą Kepant ir Verdant 

Pasekmingai.
žįmogns bus atsiųstas speciališkai iš dirbtuvės 
(demonstruoti) parodyti JV1 o o re p e č i ų 
(combination), su gesu ir angliais.

l'» ntuniMU 
► Mt, KvxraJi 
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Od* po

Musų 
deklematoriams.

Norėčiau atkreipti musų dek
lamatorių domų į vienų ydų, ku 
rių didžiuma jų dare. Toji yda 
yra jų netikęs mosikavimas 
rankomis. Ir pabriežiu — ne 
patsai savimi mosikavimas yra 
yda, bet netikęs mosikavimas. 
Reiškia, galima deklamuojant 
mosikuoti rankomis, bet tik tin
kamai.

Kokis gi mosikavimas bus tin
kamas, o kokis ne?

Štai kalbėtojas laiko prakal
bų. žodžiai, kuriuos jis taria 
yra tie patįs, kų ir mes visi var
tojame kasdieninėj savo kalboj* 
Bet klausykit, kaip mainbs jo 
balsas. Kartais jis pakelia bal
sų, kartais taria tyliai, kad vos- 
vos galima girdėti; o štai šau
kia stipriu balsu ir iškėlęs kumš
tį grūmoja kam tai nelemtam, 
aįpie kurį jis pasakojsc. Jaučia
si, kad visas jis perimtas užsi
degimo, visas nuo galvos iki ko
jų. Ir nė nepajunta klausyto
jas, sėdėdamas suole, kaip jis 
pats užkanda žadu ir įsispiria 
akimis kalbėto j in. Klausyto
jas patsai tampa užžavėtas ir 
kartu su kalbėtoju dega kerštu, 
arba j jeigu kalbėtojas liūdi, liūdi 
draug su juo ir klausytojai.

Kas sužavi klausytojų? Kal
bėtojo žodžiai? — Taip, bet 
ne vien žodžiai. Tie žodžiai pri
valo eiti iš gilumos širdies, jie 
turi būti ištarti visa siela. Vie
nok ir to negana. Vis dar bied- 
ha musų kalba, ir nors ir pui
kiausias kalbos žinovas bus kal
bėtojas, jam tečiaus truks žo
džių išreikjšti pilnai tų, kų jis 
jaučia. Jis todėl priverstas yra 
vaizdingesniam dalyko persta
tymui daryti tam tikrus mbsi- 
kavimus rankomis, linguoti 
galvų, judėti visu kunu ir tt. 
Trumpai kalbant, vaizdinges
niam savo jausmų ir minčių iš
reiškimui kalbėtojas apart žo
džių griebiasi dažnai mosikavi- 
mų (gestų).

Ne kitaip dalykai stovi 
deklamacijomis. Galima 
kyli labai puikias eiles nuobo

Dąonkepykla 
subankrutijo.

Thė Sloan Baking Co. suban
krutijo. Priežastis — miltų 
pabrangimas., Shulze kompani
ja pradėjo kepti 15 centų duo
nos bakaniukus^ Dabar kepami 
po 10 centų duonos bakaniukai 
yra tokio pat didžio, kaip kad 
pernai pehkcentiniai bakaniu-

Nedėlioj, geg. 13 d. laikytame 
susirinkime, svarstant bėgan
čius draugijos reikalus pasiro
dė, khd vienu susirinkimu ne
galima tinkamai apsvarstyt 
draugijos vidujinių reikalų del 
pažymėtinai spartaus augimo 
draugijos narių skaitliaus. Tai
gi, kad pasekmingai viskų butų 
galima apsvarstyt, liko nutarta 
laikyt du draugijos susirinkimai 
— viėnų North Sidėj, kaip kad 
paprastai buvo laikoma iki šiol, 
o antrų Brighton Parke — kiek
vieno mėnesio paskutinę seredų.

. Taipgi nutarta naujus narius 
priimt užsimokant jiems po $1 
įstojimo. Taip lengvai galima 
bu$ įstoti sekančius tris mėne-

Chicago* Lietuvių Draugija
r, • ■ ’ .''K *’< • ’ )' . '■' ' t
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SVIESTAS
Goriausios

Smetonos ge- — 
resnis, negu^ j m 
kur jus I I. 
lite gauti .. * •

WEST SIDE 1644 W. Chicago Av.
1878 Milwaukee Av. 183G Blue Bland Av
2054 Milwaukee Av. 2612 W. Noth Av.
1045 Milwaukee Av. 1217 So. )l»)ste<i St
1510 W. Madison St. 1HH2 So. Halsted st
2830 W. Madison St. 1818 W. 12th St.

3)02 VS. 22 nd Street

SOUTH SIDE 
8082 Wentworth 
3427 So JJahted 
4729 S. Ashland

NORTH SIDE
406 W Division
7/0 W. North A*.
y 6 40 Din co In Av.
8244 Lincoln Av.
8413 N. Clark.
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Pranešimai Skelbimai REIKIA* DARBININKŲ RAKANDAI DRAUGIJOS DRAUGUOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

tFASARGA.—Draugijų pranešimus 
Skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karą laiškeliu arba telefonu. Pri- 
fcoti ta pačią dieną, kada spausdi- 
Stamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
♦^“Naujienų” a dm.)

NAUJIENŲ B-VĖS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS

Naujienų Bendrovės Dire
kcijos tarybos reguleris 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,......
N-nu B-vės Sekret.

NAUJIENŲ B-VeS
DALININKŲ DOMAI

Naujienų Bendrovės pa
naujintos konstitucijos pro
jektas 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 
6us siunčiama tik tiems, ku
rie atsišauks nevėliau kaip 
iki 20 d. gegužės.

Konstitucija eis balsavi- 
Mnui sekančiame visuotina
me N-nų B-vės dalininkų su
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,

smulkieji, stilių 
tvarkomieji sk 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemonė 
geidžiamajam tikslui at
siekti; . ■*'

Tai tiesa. Ir todėl pata
riame visiems, kurie tik tu- 
rite kokių reikalų, naudo- 
ties Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų skiltimis.

Naujienas kasdien skai
to dešimtįs lakstančių 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, 18M) 
S. Halsted SI., asmeniškai, 
pačiu, arba telefonu: Canal 
1506.

rųsies 
bimai yra

REIKALAUJA DARBININKŲ. ' 
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 šaltkalvio
2 prie automobilių taisymo
4 .mašinistu
2 prie saldainių dirbimo
3 prie Gordon fyderio
2 molderių
1 prie kauru audimo
5 siuvėjų , v
3 prie rakandų apmušimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokicjns darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio •darbininkų prie j- 
vairių-įvairiausių darbų i fabrikus 
ir dii-ntuves. Taipjau ūkio darbams. 

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

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

REIKALAUJAME— mašinų peilių 
galandytojų. Patyrusių. Atsišaukit 
greitai: š
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 W. 14th st, Chicago, Ill.

4... *■ "■*.. ■"» '.*■■■---- ...............„j . .i

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

III.

Seredoj, gegužes 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. Ketneža.

Ketverge, gegužės 17 d., Mil-

deles nepaprastas prakalbas, 
kuriose kalbės drg. A. Montvi
las, bus rodomi paveikslai ir 
aiškinama apie tų paveikslų rei
kšmę.

Visi kviečiami atsilankyti į 
minėtas prakalbas. Inžanga vi
siems dykai.

Kviečia LSS. 4 Kp. Komitetas

T. M. D. 1-mo apskričio su
važiavimas atsibus gegužės 20 
dienų, Mildos svetainėj, 32 ir 
Halsted Sts., ant antrų lubų. 
Prasidės 1-mą vai. po piet.

Kviečiame T. M. D. kuopų 
valdybas ir atstovus dalyvauti 
suvažiavime iš Illinois, Indiana 
ir Wisconsin valstijų.

T. M. D. 1-mo Apskr. Valdyba.

Ciceco, III. — Lietuvių koope
racijos valgomų daiktų krautu
ves extra susirinkimas įvyks 
petnyčioje, gegužės 18 d. Tama- 
1 iii no ir Gudgalio svetainėje, 8 
vai. vakaro.

Visi še rin'i tikai nesi vėluoki t ir 
būtinai dalyvauki!, nes labai 
svarbu.

Kvočia Liet. Kooperacija.

*«lephone Humboldt 1273

Sena* Rusu Gydytoja* Ir Chirurgą*. 
Specialist** MoteriAkq, Vyriškų tr 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:8d ikf 10 Išryto: 
Kampaa North Ave., Kambary* 208

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio, Petro Railo, iš 

Kauno g., Vilkmergės pav, Pagirių 
parapijos, Cerelių kaimo. Pirmiau 
gyveno Worcester, Mass. Jis pats 
ar kas jį žinote, malonėkite pranešt 
šiuo adresu: Vincas Raila, 
12148 So. Lowe Ave., Chicago.

RANDAI

Pa.jieškau savo Antano če- 
pav.' Prasi

šalino nuo manęs balandžio 24 d. š. 
m. palikdamas mane su 8 menesių 
kūdikiu,*be cento, dideliame varge. 
Kas žinote, praneškite man. Jis 
pėdų juodų plaukų, juosvos akįs. 

Veronika česaitienė.

ndro Šimaičio ir Marijos šalkausky-
Šiaulių pavieto, adresas:

JIEŠKO DARBO
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, Ill.

P/KJIEŠKAU darbo bučernėj arba 
grosernej, arba už bartenderį į sa
liuną. Kalbu lietuviškai, angliškai, 
rusiškai ir lenkiškai. .Joe šatkus, 
1840 S6. Halsted St, Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJ IEŠKAU kambario Western 

Electric Co. apielinkėj, apie 48 ir 
50th su valgiu arba be valgio. Kas 
turite, praneškite greitu laiku:
A. L., 1840 So. Halsted St., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA 2 patyrusių langų 

plovėjų. Atsišaukite į Reliance Buil
ding, S. W. kampas State ir Wash
ington st., T. J. Roscoe.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui vaiko. Gali būti ir ženota šei
myna—be vaikų. Atsišaukite greit 
pas akušerką, A. Shusho,
3843 S. Kedzie ave. - Chicago.

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

REIKALINGAS tvirtas vyras ma- 
puoli svetaines (halls) ofisų budin
guose. Atsišaukite į Room 333.
69 W. Washington str, Chicago

REIKALAUJAME gabaus vyro 30c 
į valandą; 3 porterių į saliuną, gera 
mokestis, elektra arba plieno kūjų 
mušėjo, pagelbininko prie išsiunti
nėtojo, mašine šapės inspektariaus, 
dviejų sargų, $60—70 į mėnesį; 2 dai- 
lydžių ir pagelbininkų, pastovus dar 
bas, 2 janitorių $65.00 iki $70 į mė
nesi; 2 garo taikytojų pagelbininkų, 
'pečkurio pagelbininko į hotelį $45, 
kambarys ir valgis, 2 pečkurių 65 iki 
$108 į mėnesį. Apysenio žmogaus 
prie eleveitoriaus, darbininkų 30c 
į valandą, vaikų mokyties mašinis
tais, $12 į savaitę. Darbininku į bu
telius ir restoranus prie įvairių dar
bų.

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

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

REIKALINGA jaunų vyrų 18 iki 
22 metų, mokyties austi divomis. 
Darbas rfuo šmotų, $12 į savaitę už
tikrinta. Su dviejų mėnesių patyri
mu galima uždirbti iki $20 i savaitę.

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

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

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 36TH STREET, CHICAGO.

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

K. Jamontas, 
1810 So. Halsted St., Chicago.

ATIDUODAMA randon: vienas 4 
kambarių fialas ir keletas ofisų. A- 
tiduodama* randon ofisai vieniems 
vyrams del miegamų kambarių už 
prieinamą kainą. Garu šildomi, ir 
karšias vanduo. Atsišaukite į salin
ių) arba 731 W. 18 str. Telefonuo- 
kite: Mr. Nettcr, Main 4609.

PARDAVIMUI

PARDUODU bučernę ir grosernę, 
labai geroj vietoj.. Biznis išdirbtas. 
Savininkas parduoda iš priežasties 
nesveikatos. Vieta apgyventa lietu
viu ir- lenkų. Atsišaukite sekančiu 
adresu: .L SINKUS,
3151 So. Halsted St, Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.
951 W. 19(h St, Chicago, D»

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 Avė Chicago.

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. Plarpa , 
2712 W. Gladys Ave., Chicago.

Phone Seely 4841

PARDUODU froką labai pigiai. 
Turi but parduotas trumpu laiku. 
Visai mažai vartotas. Tinka bučer- 
nei, grosernei ir tt. Kreipkitės i: 
1652 W 47th St, Chicago, III. 
*"" 1 ■ ... .. ; —fay i_ IĮ lĮĮiiiiij

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

PARDUODU pigiai čeverykų tai
symo dirbtuvę su piiiišierium. Kas 
norite pirkti tą. dirbtuvę, kreipkitės 
šiuo adresu: J. M.,
637 W. 18 Str., Chicago, Ill.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora \ priversta paaukauti 
savo puikiuš, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveninio 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave, arti 22- 
ros gtv, Chicago, Ill.

šis yra retas pigumas ir 
okčs patirti nežiūrint kur

yveninio

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Plyer Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs Robins
2910 North Ave.,' 
Humboldt Park.

mas augštas prieš
i Chicago.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO 
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at- J. 
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 

" gvaran- 
phonogra- 
rekordais,

taipgi $450 pianas, 10 metų 
luotas, už $120, ir $200 pi 
fas, su pagražinimais jr k 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
mėnesių.
1520 N. Western Ave., Chicago.

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

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200,00; $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill. .

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINGTON, ILL.
Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 1071h Str.
M. Varckojis, pirmininko pageli)., 

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

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

• 27 E 102nd place 
F. Shcdvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

P. Balickienė, nut. raštininkė, 
3443 ,iSo. Union Ave.

K. Paberelytė, finansų raštininkė, 
1315 GiiMU'd St.

M A R Y1 >A N D V A LST1J O J:

J.
D. Girdvainicnė, iždininkė,

3255 So. Halsted
M. Dundulienė, kasos globėja,
A. Kubutienė, kasos globėja.

St.

Baltimore, Md.: J. Alckncvicz, 
650 W. Ivombard

Baltimore, Md.: J. Filipovicx, 
437 S. Pact

Baltimore, M d.: F. J. Lažanskas,
637 Lombard

St

SL

NAMAI-žEMe

PARDUODU 2 augštų medinį na
mą, 6 ir 6 kambariai; toiletas, ge- 
sas ir tt. Namas gerame stovyje. Par
duosiu, pigiai,. :
947 W 18 St. Atsišaukite į savinin
ką — Frank Buchel,
1539 S. IIbm.Ru ave. Chicago.

< Tel. Lawndale 744

PARDUODA savininkas 1642 15th 
avė, arti Grant st., 
Ind., 2 flatų namą, 
mėnesį. Geriausias
Nupirksi į 10 dienų mažai įmokėjęs. 
Likusius kaip randą. Atsišaukite: 
kampas 15th ir Grant St., šaliunas, 
Gary, Ind. v *

Toleston, Gary, 
Randas $30 i 
paaukavinias.

*... •įju... fa.......................... ■>...... . .......... 'ii,....  ... n.....■■—■į

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, Nutarimų sekr.,
.. 2228 Coblenz 

Pranas A. Druktaini^ thrtų sekr.
1604 North ave.

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

Str.
str.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trefiiu mortgage sutelkiama pa- 

Hkola nuo $100 iki. $5000.00 po B ir ® proo. 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir. reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN ųnd COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North' La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 484*.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU vartotą Packard, 7 

sėdynių automobilių, viskas gerame 
stovyje. Priveiktas parduoti grei
tai ir labai pigiai. '

Kulis Furnittire' House, 
3224-26 So. Halsted St., Chicago.

Pasirandąvoją. automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir t t . . 1 5

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.’

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SI&T MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

, 1850 Wells gatvė.
' SARA PATEK, MOKYTOJĄ.
.........................*..... . ■ r--*...-fa—»■■■■■<

' t J

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

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

—■■      Įfa»i M...į-, nu*

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tes, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, polįti- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 "ryto 
iki 5 po pietų^vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill. 
i—.....       <■■■■*

“AUŠROS-’ DIENINĖ IR 
VAKARINĘ MOKYKLA 
MOKINIMO VALANDOS:

Dienomis: Nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų.

Vakarais: Nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
MOKINTIES GALIMA:

Anglų kalbos, rokundų (aritmeti
kos) ir aųgštcsnėsės matematikos, 
knygvedystčs, geografijos ir kitų 
mokslo šakų. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyt galima “Aušros” skai
tykloj, 3001 S. Halsted St, Chicago.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJĄ: 

Pirmininkas Ą. ęhepaitis,
4812 W. 15th što Cicero, III.

L. — P. Shvelnis, 
1442 Milwaukee Ave.

— C. Bložis,
3261 Sp. Halsted St. 

a. . \ActAi3naJ,
1327 N. Robey St. 

- G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

Pirm. Pagelb
Raštininkas — G Bložis,

i ■ ■ . —

Business Ag. -4- ’Pi^Galskis.
Iždinikas

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBĄ 1917m.

B. Liubiiias, pičmscdis,
2229 W. 22nd St.

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

Antanas Tamkevičia* nutar. rašt.,
1948 String St.

Pranas Mikliubas, turtų rašt., 
.1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117/ $o. Wentwort

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

A. Misčikaitienė, pirmininkė, 
3500 So. Emerald Ave.

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Avė.

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

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

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškiene,

10WA VALSTIJOJ:

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

Sioux City, la.: Jos; M. Budiak as.
2510 Correctionville Bd.

OREGON VALSU JOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.
kasos globėjos.

NEBRASKA VALSTIJOJ

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, DETROIT, MICH.

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

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

P.

S.

J. Rimkus, pirmininkas,
1133 Indiana Avė. 

Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 10th St. 

Dambrauskas, protokolu r ašį.
1227 S. 8th 

Mikelaitis, finansų rašt, 
11128 N. 8th 

Makarcvičia, kasos globėjas, 
1723 S. 91h 

Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave. 

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

Susirinkimai įvyksta kas menesį 
1-mą pėtnyčią.

OHIO VALSTIJOJ:

St.
St,
St.

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 59 Str / 

Cleveland, O.: A. Valenton, ' \ 
2120 St. Clair Avi*

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

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

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 avė

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Hawland Avę.
F. Basčius, mik. nuo kares k-o narys

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

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

158 Main St.

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Si. 

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 Jcnnc St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Markei

si.
st.

str.

90.
st.

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

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

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

3443 S. Union avė., Chicago.
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūtė,. Chicago, Ill.
V. Jurkevičiene^ Herrin, 111.

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno menesio, 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 35 iki 40 metų — $4.00. Tas j- 
stojimas tiktai begiu 1917 metų.

PROGBESYLIETUVIŲ MOTER.
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienfi, organizatore, 

3500 So. Emerald avė.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

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

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

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

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

2809 Penn 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes SI* 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

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

K 306 Hamilton av>
Scranton, Pa.: J. TeleyslL

1726-28 Jackson St*
CHICAGO, ILL.

MICHIGAN VALSTIJOJ!
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 Avė.
Brighton Park:

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

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

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas,
452 W. Leonard SI*

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

INDIANA VALSTIJOJ:

av.

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring Avi<

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

Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,
Box 122 Tolleston Statlog

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 594.

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

WISCONSIN VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ:

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, III.: 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,

Barher Shop, State St 
Waukegan, III. J. Miloszeviče,

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

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

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

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

15725 Finch Ave 
Chicago Heights, Remeika,
Spring Valley,

1330—15th Avė. 
HL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland 
K. Valscnčiunas, 

506 E. 7 
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, IB.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III'.: žičkus, 

4.59 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Kewanee, UI.:

Pana, DI.: W.

S!
St
St

Avt

Avt

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius, 
15 Millbury 

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

Montello, Hass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowclh Mass.: J. Boumil, 
50 Charles 

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

Si

St

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

Paterson, N. J.: A. At kind,
273 River St

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Av©

Newark, NJ.: P. Luk Šis,
314 Walnut St 

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males, 
„ L 145 E. Main St
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
i A . ___ 451 Hudson Av©
Amsterdam, J. Mikėnas,

Qve. 235 E- M*10 St

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park SL

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette dYe*

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon CL

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

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

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivisį
286 Wallace 9L

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, W. Va.ųJ. Endrijauskas,
Box ISl

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angiiškas
Angliškai-lietuviškas

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

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru. • -i

Galima gauti “NAU. 
JIENŲ” A d minis trad-. 
joje, 18-10 S. Halsted St, 
Chicago, Ill.

(i ERB. Naujienų skai-
1 tytojos ir skaityto

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

IIbm.Ru



