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S.V. kariški laivai Anglijos 
pakraščiuose

- ■ .......... .................. .................... ..

Nauja ministerija Rusijoj?
i. » i

SUV. VALSTIJŲ KARIŠKI 
LAIVAI ANGLIJOS PA

KRAŠČIUOSE.

WASHINGTON, geg. 17.
— Vakar Suv. Valst. laivyn- 
no sekretorius Daniels ofi
cialiai pranešė, kad valdžia 
yra pasiuntusi keliatą Suv. 
Valstijų kariškų laivų j An
glijos pakraščius — bend
ram veikimui su talkininkų 
laivais prieš Vokietiją.

NAUJA KOALICINĖ RU
SIJOS MINISTERIJA?

Sekami asmens, manoma su
darys naują rusų ministe
rijų.
PETROGRADAS, geg. 17

sisakanti priimti Darbinin- 
vku. ir Kareivių Atstovu Ta- c C C

rybos pasiūlymą, t .y. kokio
mis sąlygomis Taryba sutin-

sterijoj. . Priimant Tarybos 
reikalavimu^iįąikinoji vald
žia butų priversta paskelbti 
kaipo pamatinį principą už
sienio politikoje atvirą sten-' 
girgsi atsiekti visuotinos ir 
patvarios taikos be aneksijų 
ir kontribucijos, pripažjs-, 
tant kiekvienai tautai teise

nesutinka su laikinosios vai-'vokiečiai betgi neįstengę: an v 11 1 • «1 11 •
džios proklamacija, paskel
bta balandžio 9 dz

Delei šito atsakymo lau
kiama daugiau nesusiprati
mų tarpe laikinosios valdžios 
ir Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos. Kiti pra
nešimai dargi sako, kad de
lei to bus priverstas atsista
tydinti visas ministerių ka
binetas, o jo vieton turės bū
ti sudaryta naujas.

Atėję iš Petrogrado pra
nešimai, sako, kad naujas 
koalicinis ministerių kabi
netas susidedąs tur-but iš se
kamų asmenų:

Kun. G. A. Lvov, premįe- 
ras ir vidurinių reikalų mi
nisteris.

P. Miliukov, apšvietos mi
nisteris.

. M. Tereščenko, užrubeži
nių reikalų ministeris.

A. L Šingarov, iždo minis
teris.

A. L-Konovalov, vaizbos 
ir pramonės ministeris.

'N. V. Nekrasov, kelių mi
nisteris.

A. F. Kerenskį (darbietis) 
karės ministeris,

M. Skobeiev, (soc.-dem), 
laivyno ministeris.

M. Černov (soc.-rev.), ūkio 
ministeris.

M. Grozdev (soc.-dem.), 
darbo ministeris.

M. Nikitin (soc.-dem.), 
justicijos ministeris.

M. Pečekonov (nac.soc.) 
amunicijos ministeris.

Kol-kas dabartinis minis
terių kabinetas dar nerezig
navo, todėl paduodamas nau 

jo ministerių kabineto susto
tas gali pasirodyt netikras.

NEDALYVAUS STOCK
HOLM© KONFEREN

CIJOJ.

Taip nutarė Norvegijos dar
bininkų Centralinis Biuras.

COPENHAGEN, geg. — 
Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad šiomis die
nomis Centralinis Norvegi
jos darbininkų Biuras nuta
ręs nedalyvauti busimoje 
tarptautinėje socialistų kon 
ferencijoje Stockholme.

VOKIEČIAI PRADĖJO 
UŽPUOLIMĄ PRIEŠ 

TALKININKUS.

alkininkai sakosi , atmušę 
užpuolimus.

LONDONAS, geg. 17. — 
Pagalios Londono ir Pary
žiaus pranešimai pripažįsta, 
kad vokiečiai netik ginasi 
nuo tall^nihkų, bet — pra
deda užpuolimų prieš juos. 
Vakar, po ilgo artilerijos 
veikimo, jie užpuolė anglus 
Scrape-Gavrelle fronte. Pul- 

anglų pozicijų. Pasiekti jų 

glų kanuolių ir kulkasvai- 
džių ugnis išblaškė jų eiles.

Tokių jau užpuolimų vo
kiečiai darė ir prieš francu- 
zus. Čia, kaip skelbia Ber
lin© pranešimas, jiems pavy
ko užimti dalį apkasų ties 
La Neuville kaimu. Parv-V 
žius apie tą vokiečių laimėji
mą betgi tyli. Jis pažymi 
tik, kad visur užpuolikai ap- 
laikę pasibaisėtinų nuosto
lių.

Kova dar tęsiasi.

APLEIDŽIA SUV. VALST.

Šveicarijos ambasadorius iš
važiuoja Haagon.

WASHINGTON, geg. 17. 
— Vakar Šveicarijos-valdžia 
oficialiai pranešė atšaukian
ti iš Washington© savo am- 
basadoriųrių, Dr. Paul Rit- 
terį. Ritteris apleis Suv. 
Valstijas taip greit, kaip 
greit bus paskirtas ir atsiųs
tas Washingtonan kitas 
Šveicarijos pasiuntinis.

Ritteriui paskirta kita to
kia jau (ambasadoriaus) 
vieta Haagoje, Hollandijoj.

Iš RUSIJOS.

IRKUTSK, Sibiras. “Irku- 
tskaja Žizn” rašo:

“Žinia, kad bus paliuosuo- 
ti politiški prasikaltėliai iš 
Aleksandrovsko katorginio 
kalėjimo buvo apturėta ko
vo 4 d. Ant rytojaus Irkut
sko prokuratūra nuvyko ka- 
lėjiman ir apreiškė, kad po-

litiškieji kankiniai pąliuo- 
suojami. Sukaustytieji re
težiais nustebo. Vieni džiaų 
ugėsi, kiti verkė, o silpniau
si apalpo.: • . ...

“Kuomet kankiniai išėjo 
■ iš kalėjimo, juos pasitiko di
delė minia žmonių ir kariuo
menė. Griešta himną.

“Paliudsuoti kankiniai lai
kinai gavo prieglaudos Irku
tsko kooperatyviškos bendro 
vės namuose.”

PETROGRADAS. — Po
licijos departamente tarpe 
daugybės slaptų popierų su
rasta tūli, paliudijimai, iš
duoti juodašimčiu N. E. Ma
rkovu antruoju. Jie rodo, 
kad iš slaptosios Rusų poli
cijos departamento fondo 
juodašimtis Markovas ant
rasis gavęs 132,000 rublių'. 
Tekstas vieno iš tų vekselių 
sekantis: “1915 m. gruodžio 
1 d. gauta palaikymui deši
nio darbo ir dešinės spaudos 
1 2tukstančių rublių.”

PEIKIA VANDERVELDE

Sako, jis neketinęs dalyvauti'
Stockholmo konferencijoj
LONDONAS, geg. 16. — 

Pranešimas iš Londono sa
ko, kad dabartinio Belgų a- 
municijos ministerio ir ži
nomojo socialistų vado Van- 
dervelde’s, užreiškimas Sto
ckholmo Social Demokraten 
korespondentui visai nesu
tinka su jo užreiskimu Da
nijos socialistų laikraščio 
korespondentui Copenhage- 
ne. Tuomet Vandervelde 
griežtai užreiškęs, kad jisai 
nedalyvausiąs tarptautinėje 
socialistų konferencijoje Sto 
ckholme, ir kad Belgijos so
cialistai laikysis išvieno su 
talkininkais iki bus užtikri
nta visuotina ir patvari tai
ka — sumušant vokiečius. 
Tuo gi tarpu Social Demo
kraten korespondentui Van
dervelde užreiškė stovįs už* 
tą konferenciją...

Londonas negalįs sau iš
siaiškinti, kaip Vandervelde 
tokiuo palyginamai trumpu 
laiku galėjo atmainyti šavo, 
pažiūras.

NORI TAIKOS.
PETROGRADAS, geg. 17 

—Chicago “Daily News” ko
respondentas rašo: Rusų re
voliucinė demokratija nori 
ir dirba už taiką. Jau nuo 
to laiko, kaip tapo nuversta 
caro valdžia, revoliucionie
riai užreiškė, jogei jie norį 
taikos. Šitų savo troškimų 
jie jau ne sykį kartojo. Vis 
dėlto jie nemano padėti gin
klų, kol Hohenzolernų armi
jos statys pavojun jų šalies 
laisvę. Šitų pavojų kiekvie
nas aiškiai permato, ir ko
vos, kol jis bus prašalinta. 
O jis galėsiųs būti prašalin
tas tik tuomet, kaip sukilu
sioji Vokietijos: liaudis nu
mes nuo savo pečių Hohen
zolernų jungų ir paims į sa
vo rankas šalies valdymų.

Vadinasi, Rusija paliaus 
kariauti tik tuomet, kai bus 
nuverstas kaizerio sostas.

NORI SMAUGT DARBI
NINKUS. \

SPRINGHIELD, geg. 17. 
— Illinois valstijos kapitali
stai ir ateityje galės smaugt

savo darbininkus. Taip nu - 
tarė'vakar Illinois valstijos 
logislatųra, ątihešdama įsta
tymų sumanymą—bilių, rei
kalaujantį, kad butų panai
kinti taip vadiriami“indžon- 
kšenai” (injunction), kuriais 
dažnai ntuidojasi samdyi.o-, 
jai streikų metu.

V, uomet Įstatymo suma
nymas paduota parėmimui; 
kilo karštų - debatų. Biliaus 
šalininkai prirodinėjo, kaip 
neteisingai elgiasi kapitalis
tų samdiniai-teisejai išduo
dami samdytojams “indžon- 
kšenus”, atimančius darbini
nkams teisę apginti savo rei
kalus streiko Įnėtu. Nuro
dyta į Chicagos kapitalistų 
berno teisėjo Baldwino elgi
mąsi su streikuojančiais ru- 
bsiuviais ir tt. Nepaisant to, 
bilius negavo Reikalingo bal
sų skaitliaus. t Vadinasi, le- 
gislatura atmetė naująjį į- 
statymų suma iymą.

Darbininkai siųskite irDarbininkai 
ateityj tuos ponus į legisla- 
turą: jie moka “ginti” jųsų 
reikalus! »

FRANCUOS SOCIALISTŲ 
PARTIJOS SUVAŽIAVI

MAS. n .Y' ——r---
Pranašauja partijos skilimą. 
. PARYŽIUI geg. 17. — 
Specialis Chfcagos “Daily 
News korespondentas, Pary
žiuje, prąnesa iš ten seka
mą: Franci jos socialistai vi
su stropumu ^rengiasi" prie 
busimojo partijos suvažiavi
mo, kuris įvyks gegužės 27 
d. Tarp kita busimame par
tijos suvažiavime bus pakel
ta klausimas apie dalyvavi
mą Stockholmo konferenci
joje. Kairioji partijos sro
vė stojanti už dalyvavimą, 
dešinioji gi priešinasi tam. 
Tuo klausimu ir viena ir an
tra pusė rengiąsi pasiūlyt 
suvažiavimui rezoliucijų. Iš 
visa ko aišku, sako kores
pondentas, kad suvažiavime 
turės kilti karštų diskusijų, 
kurios galį privest partiją 
prie skilimo.

P. MILIUKOVAS REZIG
NAVO.

Jo pasitraukimo reikalavo 
Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba.

PETROGRADAS, geg. 17 
—Telegrafas praneša, kad 
vakar rezignavo Rusijos už- 
irubežinių reikalų ministeris, 
P. Miliukovas. Jo vieton 
užrubežinių reikalų ministe- 
riu paskirta dabartinis iždo 
ministeris M. Tereščenko. 
Karės ministerių vietoj rezi
gnavusio gen. Gučkovo pa
skirta justicijos ministeris 
A. F. Kerenskis.

Telegrama skelbia, būtent, 
kad Miliukovas netekęs dar
bininkų ir kareivių pasitikė
jimo jau nuo to laiko, kuo
met jis paskelbė savo užreiš- 
kimų apie karės tikslus. Jis 

Chicagoj ir apielinkęj — šian
die giedra ir šilta; ryto taipgi 
giedra* šalčiau.

žemiausia temperatūra vakar 
60; ąugščiausia 81 laipsnis.

Saulė teka 4 :j27; leidžiasi 7:05.

noulatos buvęs atakuoja
mas reikalavimais paskelbti 
^visas slaptas sutartis”, pa
darytas su talkininkų vald
žiomis ir tt. Pagalios, kuo
met Darbininku ir Kareiviu 
Atstovų Tarybos pildomasis 
[komitetas nutarė dalyvauti 
sudaryme naujos koalicinės 
ministerijos, rengtasi tiesiog 
pareikalauti jo pasitrauki
mo iš užrubežinių reikalų 
raštinės... Tatai liudija, kad 
Miliukovas atsistatydino ne 
iš liuoso noro, bet spiriamas 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos, kuri nesuti
ko su jo veikimu.

MILŽINIŠKAS STREIKAS

Nebūkite streiklaužiais!

Vakar, 9 vai. ryto išėjo į 
streiką apie 2000 darbinin
kų, dirbusių Heyward Bro
thers and Wakefield Co.

Darbininkai reikalauja: 
pripažinimo darbininkų uni
jos taip, kad ten dirbantieji 
darbininkai priklausytų uni-* 
jai; pakėlimo 30 nuošimčių 
mokesties ir 9 vai. darbo die
nos, o subatomis tik iki pie
tų, bet tur but skaitoma už 
pilną darbo dieną.

Šiandie, 11 vai. ryto atsi
bus grandioziškas streikie- 
rių mitingas, kuriame paai
škės dalykų stovis. Mitin
gas atsibus: Vorwaerts Tur
ner Hall, 12th and West
ern avė. Visi darbininkai 
privalo ten atsilankyti.

Minėta firma turi daug 
savo skyrių visoje Amerikoj. 
Joje dirba virš 10,000 dar
bininkų. Jeigu nebus išpil
dytas darbininkų reikalavi
mas — kils visuotinas strei
kas. Pernai 14 d. gegužės 
taipgi išėjo streikan Hey
wood Brothers firmos dar
bininkai

Streikuojantis Darbiniu.

SUGRIOVĖ ISTORINGĄ 
MUZIEJŲ.

Austrų orlaiviai sunaikino 
istoringą italų bazilikų.

RYMAS, geg. 16. — Iš Ry
mo pranešama, kad šiomis 
dienomis austrų orlaiviai 
nebepataisomai pagadino is- 
storingų italų bazilikų—ar
cheologijos muziejų Aqui- 
leia mieste, netoli Adriatiko. 
Bombos pataikė j muziejaus 
lubas ir veik galutinai sunai
kino visus senovės palaikus- 
rinkinjus. Sunaikinta taip
jau daug brangių ir isto- 
ringų stpvylų..

SUV. VALSTIJOS SKOLI
NA RUSIJAI PINIGŲ

Šimtas milionų dolerių kares 
reikalams.

WASHINGTON, geg. 17. 
— Vakar Suv. Valstijų val
džia paskolino ir Rusijai ši
mtų milionų ($100,000,000) 
dolerių kares reikalų vedi
mui. Viso tuo budu iš septy
nių miliardų ($7,000,000,000- 
000) dolerių karės reikalams 
Suv. Valstijos talkininkams 
paskolino šešis šimtus dvi
dešimts penkis (625,000,000) 
milionus dolerių.

Bijosi revoliucijos
Lenkai reikalauja respublikos

BIJOSI REVOLIUCIJOS.

Didina policijos ir kariuome
nės skaičių miestuose, kad 
užgniaužus sukilimų.

AMSTERDAM, geg. 17— 
Po to, kai kancleris Beth- 
mann-Hollwegas griežtai at
sisakė apreikšti reichstagui 
Vokietijos karės tikslus ir 
kaip paskui' du socialistų va
dai — G. Ledebour ir P. 
Scheidemannas — viešai pa
graudeno valdžiai revoliuci
ja, kaizerio valdžia ištiesų 
susirūpino. Pranešimai iš 
Amsterdamo sako, kad val
džia skubiai didina policijos 
ir kariuomenės skaičių tuo
se miestuose, kur galima 
laukti “sumišimų”. Vadina
si, valdžia bijosi revoliucijos 
ir jau pirmlaiko rengiasi pa
sitikti ją kardu ir šautuvu.

LENKAI REIKALAUJA 
RESPUBLIKOS.

Atžagareiviai nori karaliaus

AMSTERDAM, geg. 17.— 
IŠ Varšuvos gauta žinių, kad 
vietinė lenkų spauda visu 
stropumu dabar svarstanti 
Lenkijos ateities klausimų. 
Kapitalistinė spauda sako, 
kad busimoji Lenkija nega
lės tinkamai susitvarkyti be 
karaliaus ar regento. Tuo 
tarpu socialistų ir pirmeivių 
spauda reikalauja respubli
kos.

NORI SUVALDYT TUR
KUS.

Jie neaplenkiu nei Vokieti
jos ir Austrijos pavaldinių 
žydų.

LONDONAS, geg. 17. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad socialistų atstovas, drg. 
Cohn, viename reichstago 
posėdyje pareikalavęs kanc
lerio Bethmann-Hollwego, i- 
dant jis “panaudotų savo in- 
tekmės”, kad suvaldžius nuo
žmų turkų valdžios elgimąsi 
su armėnais ir žydais. Esu 
tikrų žinių, kad turkų vald
žia persekiojanti netik savo 
ir talkininkų valstybių pilie- 
Čius-žydus; ji taipjau elgia
si ir su Vokietijos bei Aust-

Pavyzdžiui, k u omet tu rk ų 
valdžia davusi žydams įsa
kymą apleisti Jaffą > - iš mie 
sto turėjo kraustyties ir Tur 
kijos talkininkių piliečiai.

NORI PADALYT ALSA- 
CUĄ.

AMSTERDAM, geg. 17 - 
B er 1 i n o 1 a i k ra šči a i i šspau s- 
dino žinią, kad Vokietijos 
valdžia norinti padalinti už
kariautą Vokiečių-Francuzų 
karėje Franci jos teritoriją 
Alsaciją. Sulig paduotomis 
žiniomis, pusė Alsacijos tu
rės tekti Prūsijai, kita—Ba
varijai.

RUSUOS POLITINIŲ 
EMIGRANTE GRJŽIMAgSL

Iš Milano praneša, kad 
pereitų subatų, geg 12, iš Va- 
žiavo iš Ciuricho, šveicafi-1 
jos ,būrys rusų politinių e- 
migrantų, viso apie 280 žmo
nių. Laikraščiai sako, kad 
Vokietijos valdžia leid 
jiems laisvai grįžti Rusijon 
per Vokiečių žemę.

NAU.IAS AMBASADO
RIUS

Wilsonas paskyręs naują 
ambasadorių Japonijoj.

WASHINGTON, geg. IK. • 
— Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad prez. 
Wilsonas galutinai nutaręs 
pasiųsti Tokijon vietoj miru
sio Suv. Valstijų ambasado
riaus, G. W. Guthrie, phfla- 
delphietį Roland S. Morris’ą. 
Oficialįs pranešimas apie pa 

siąs paskelbtas ryt ar poryt
. - • r- “ • .'v.- i •

ANGLIJA NETEKO
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Vokiečių submarinų veiki* 
mas silpnėjųs. '

LONDONAS, geg. 17. — 
Oficialis Londono praneši

mas sako, kad bėgiu perei
tos savaitės vokiečių subma
rines paskandino dvidešnfttB 
tris Anglijos pirklybiniuB 
laivus. Paskandintųjų laivų 
intalpa: nuo 1,600 tonų ir 
daugiau kiekvienas. ’

Tas pats pranešimas sako, 
kad vokiečių submarinų vei
kimas žymiai silpnėjųs. Taip, 
užpereitų savaitę vokiečių 
submarines paskandino net 
41 laivų, vadinasi, visa 18 
daugiau nei pereitų savaitę.

KROVĖJU STREIKAS 
MONTEVIDEO.

Streikininkų malšinimui pa
siusta kariuomenė.

—čia gauta žinių, kad Ura-

Montevideo, kilo visuotina® 
American Packing kompani- 

.f

bą metė apie 5000 darbiniu* 
kų. Tuoj po to ištiko dide
lis streikininkų susirėmimts

j

$

j®

šių i)' sužeistų. Streikinin
ku “malšinimui” «
k ta kariuomenė.

1.

MONTVILAS. — Jžan-

Siędie
Mildos svetainėje, 8 vai.

Kviečiami visi
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Nedelioje, Gegužio-May 20,
K. Mmdaugio No.l Geo. Chernaucko Darže, Lyons, ill

Kviečiami lietuviai ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai at- 
silankyti, kur galėsite gražiai pasilinksminti ir tyro oro pa
kvėpuoti, nes tas daržas vienas iš lietuviškų yra gražiausias 
pagal Displaines Upę

Trečias Metinis Iškilmingas

PIKNIKAS
Ketvergas, Gegužės 17, 1917

9i

Tikroji kare
Žemiau dedamas straipsnis 

rašytas vieno francuzŲ oficie- 
riaus. Keletą mėnesiu jis tar
navo Verduno fronte, kur už 
savo narsumą gavo ordenų; 
dabar jis yra kažinkur Somme 
fronte. Francuzy cenzūra šio 
straipsnio nepraleido krasa, 
tat vienas amerikietis, grįžda
mas iš Francijos, slapta jį par
sigabeno. Buvo išspausdintas 
žurnale The Masses, 
dame vertime.

Paduo-

Žmones, aplamai, linkę šią 
karę, ir visas kares, įsivaizdinti

taigi taip, kaip dailininkai kad 
nupiešia musių paveikslus, kaip 
rašytojai savo pasakojimuose ir 
romanuose rašo apie mušius, 
dagi kaip oficialiai pranešimai 
apie juos skelbia.

Spauda, kuriai tik retai ten
ka pamatyti kares laukas, taip
jau pratus rašyti apie mušius 
labai fantastišku stylium, ir kad 
išlaikius ginkluotos valstybes 
‘‘moralę”, dagi klaikiausias, da
gi baisiausias šios kares scenas 
vainikuoja “kariškos grožybės” 
spindulių vainiku.

Betgi del ateities labo, del la
bo viso civilizuotojo pasaulio 
gera butų, kad kiekvienas žino
tų apie karę taip, kokia ji iš- 
tikrųjų kad yra, o ne taip, kaip

vojęs joje, arba kaip kas, kur 
karei pritaria, mano, kad ji

Dagi tarp narsiausiųjų karei
vių man neteko matyt nei vie
no, kurs norėtų mušties ir kurs 
jaustųsi gerai kovoj. Tai tik 
laikraščių prasimanymas, buk 
“kareiviai nekantriai laukia mū
šio, veržiasi ugnin ir šoka ko
von”, kaip į kokią malonių pra
mogą.

Šioj karėj, narsumas ir karei
vio didvyriškumas tai tik tuš
čia pasaka. Čia kariavimo bu
de nėra nieko nei didingo nei 
pakilaus. Koks šios dienos ka
reivis gali laimėti garbės už sa
vo žygius? Negut aviatorius 
(oru skraidytojas). Tik jis vie
nas, susitikęs ir užpuolęs kita 
aviatorių padangėse, yra “sans 
peur et sans reproche” (be bai
mes ir be papeikos), kaip ricie- 
rius, kurs šaukia priešą stoti ly- 
gion kovon, akis į akį. Bet ši
toj negarbingoj karėj nusižemi
no, negarbės sau pasidarė dagi 
kurie-nekurie aviatoriai, mėty
dami iš oro bombas naktį ant 
miegančiųjų miestų.

Šaunus raitelis nebelošia čia

menka, kad jam geriau butų pa
mainius savo žirgą ant aerople- 
no.

Artilerijos obalsis toks: žu
dyk, pasislėpęs, -toli nuo prie
šo, dagi jo nematydamas....

Kas del vargšų pėstininkų 
.minios, tai jos rolė visai pagai- 
letina. Ji išbarstyta visu tuo 
lauku, kur priešų kanuolės iš 
abiejų pusių veda baisiausi, 
žiauriausi naikinimo darbą. Sa
ko, kad Vokietija padarius ne- 
garbės karei. Bet Vokietijai 
nei nebuvo reikalo to ' daryti, 
kadangi karės visados buvo 
didžiausia žmonijos negarbė. 
Vokietija tik, kovos meną pa
keitusi naikinimo technika, vi
sa tą karės negarbę iškėlė pasi- 
baisetinon švieson. Ir tas bai
sumas, tas bjaurumas karės, nuo 
kurios tapo visi papuošalai nu
braukti, daro ją tik dar labiau 
nepakenčiamų.

Bet grįškime prie infanteri-

mušius, 
dagi kai*

mes iš aprašymų įsivaizdiname 
sau žuavų atakas ties Sevasto
pol ium, arba Bonaparto ties Ar- 
colos tiltu. Mes girdime pasa
kojant apie “šaunų užpuolimą”, 
apie “puikų šturmavimą”, apie 
“dailų” paėmimą priešų pozici
jų. Bet tikrenybė yra visai ki
tokia ir visai ne šauni. Pėstinin
kas kareivis, kur apleidžia ap
kasus, ir pėstininkas kareivis, 
ant kurio užpuolama apkasuos, 
daug mažiau veikia, negu kad 
jis kenčia.

Imkime, pavyzdžiui, mušius 
Champagne, ties Verdunu arba 
Somme fronte.

Štai yra eilė, arba keletas ei
lių priešų apkasų, kuriuos rei
kia paimti. Kadangi tie apka~

mis akstinuotomis vielomis, 
šaujamomis mašinomis, apkasų 
artilerija ir taip tolinus, tai prie

Pasakojimai apie 
Žurnalų iliustracijos, 
kurie oficialiai pranešimai ro
do mums ir dabar infanterijos I 
užpuolimus lygiai taip, kaip kad
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GERBĄRTO BAUPTMANNO

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

(Tęsimas).

Dievo valia. Pakęskite, sa- 
Juk žinote: kur reikalas di- 

Dievas pagelbą greičiausiai 
O jei Sutvertojas nuspren- • v/ m 4 Y • V

KUNIGAS: 
kau, pakęskite, 
džiausiąs, ten 
mums suteikia, 
dęs jį dabai' pas save pasišaukti—tebūnie Jo 
valia švenčiausia, o jums susiraminimas: nes 
jųsų vyras eis į amžinąją laimę.

MAGDĖ: Jus, kunige, mane raminai. Ar 
reikalinga aš raminimo? Juk jis pasveiks. Jis 
turi pasveikti.

KUNIGAS: Reikia tikėtis. Ar šiaip ar, 
taip, meistras vis triumfuoja. Augščiausiojo 
garbe jis nuliejo varpą, Augščiausiajam tar
naudamas lipo jis ,į kalnus, kame tamsybių 
vien galybės viešpatauja, ir su jomis jis vedė 
kovą vardan Dievo. Jis krito, bet tamsos ga
lybes Dievas nubaus.

BARZDASKUTYS: Čia kur gyvenanti tu
la stebuklinga moteriškė. Sako, buk ji, taip 
kaip Kristaus apaštolai, išgydanti žmones 
maldomis.

KUNIGAS: Paklausinėkit apie ją. Jei 
surasite, tuojau atveskite čia kuogreičiausiai.

MAGDĖ: Kas su juo atsitiko?.. Ak, ko da
bar čia tie žmonės susirinkę vėpsos? Meldžia
mieji, išeikite! Išeikite greičiau! Juk čia ne 
kokios komedijos, kad vėpsotis... Kas gi su 
juo atsitiko? Sakykite!

MOKYTOJAS: Sunku pasakyti... Varpas 
puolė, jis norėjo atlaikyti... Tiek tik pasaky- 
siu, kad jeigu jus pažvelgtumėte ten, žemyn, 
kur puolė jis, jus atsiklauptumėte Dievo mel
sti. Aš sakau, tikri stebuklai, kad jis dar gy
vas liko!

ANDRIUS (silpnu balsu): Vandens man

kap tik pirma juos suardžius, 
sunaikinus, išginus iš jų prie
šus. Todėl sunkioji artilerija 
kviečiama pagelbon, kuri ir pra
deda reikiamąjį ardymo ir grio
vimo darbų, kuriam aviatoriai 
išanksto parūpino smulkiausių 
žinių. Reikia taipjau sunaikin
ti kiek galint daugiau priešų ar
tilerijos, kuri palaiko užlei- 
džiamąjų ugnį. Ir kadangi 
kiekviena iš draugybės batarėjų 
turi sau paskirtųjų rolę, tai pri
rengiamoji ugnis tęsiasi per 
dienas ir naktis. Gi visų tų lai
ką in fa n tori ja, kuri turės užimti 
geidžiamasias pozicijas, rėplinė
ja savo apkasais ir grabėmis. 
Priešų kanuolės tuo tarpu dar 
nešaudo, jos tyli ir laukia; jos 
užimtos prisirengimu.

Kareiviai, susikimšę pirmo
sios ir antrosios linijos apka-į 
suos, taipjau rezervoj, žinoda
mi, kati jiems reiks šokti bai-j 
sion nežinion, turi laiko valau-J m u): Ak, susimildami, išeikite is čia!

MAGDĖ (greitai pašokdama, su užsidegi-
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krimsties ir savo nervus naikin
imas ir kankini- 
yra šimtą kartų 

kaip 
visai

mos nežinia 
balsesnis ir sunkesnis ne 
patsai mušis. Kareiviai 
negali užmigti, pasilsėti, jie tik
snaudžia, kuomet užpakalyj jų 
pačių artilerija be paliovos pra-

skritar kareiviai nei nežino, kur 
jie yra. Jie ėjo naktį, ilgai ke
liaudami visokiomis užuolanko
mis, įvairiomis vingėmis, susto
jimais, urvais ir grabėmis, kol

dabar yra. Juos atgabeno iš ki
tos fronto dalies. Ir čia virši
ninkų išrokavimas. Dalykas 
mat toks, kad kareiviai, kur il
gesnį laiką pabuvoja vienoj vie
toj ir turi progos gerai su ja su
sipažinti, užpuolimui nebetinka: 
jie žino gerai, kas yra jų prie
šakyj ir kaJ> jų laukia, ataką pa
darius. O žinojimas dalykų pa
dėjimo ir patyrimas šioje karėj 
užmuša kareiviuose visokią drą
są ir narsumą.

Taip laukia infanterįja — į- 
temptais nervais, susikrimtus, 
nupuolus dvasia, baimės kanki
nama. Kareiviai visai nesijuo
kia ir nejuokauja, kaip kad laik
raščių pasakos skelbia. Ar gi 
gali but linksmumo ir juoko ten, 
kur žmogus kankinas neapsako
momis nežinios kančiomis, kur 
baimė ir šiurpuliai laukiančių jo 
nežinia kokių pavojų griebia 
jam už gerklės ir taip smau
gti, kad kvapą užima? Ir kada 
ateina galų gale valanda užpuo
limo, jie jaučia lyg ir lengviau 
ant širdies,

Ateina valanda užpuolimui 
padaryti. Kadangi nėra tokio 
žmogaus, kurs galėtų šaltai pul
ti priekin, kuomet priešo šauja-^

(Seka ant 6 pusi).

KUNIGAS: Išeikite, žmoneliai. čia rei
kalinga ramumas. (Žmones išeina). Jei kar
tais jums manęs prireiktų, gerbiamoji, tai jau 
žinosite, kame mane surasti.

BARZDASKUTYS: Mane taipjau.
MOKYTOJAS: O aš manau, kad man ge

riau čia pasilikus.
MAGDE: Nereikia čia ne vieno. Eikit sau!
ANDRIUS: Duok man lašelį vandens!
lį pasitaravę tylomis tarp savęs, galvas kra

tydami ir pečiais traukydami, išeina).
MAGDE (skubindamos su vandeniu prie

Andriaus): Nemiegi tu, Audreli?
ANDRIUS: Aš trokštu gerti. Duok gi 

man vandens. Girdi?
MAGDE (nesusimanydama): Kantrybes,

ANDRIUS: Kantrybes, Magde, aš tuojau 
išmoksiu. Neilgai tau teks belaukti. (Geria).

MAGDĖ: Ak, Andriau, nešnekėk taip 
man. Baisu man daros, kai tu taip šneki.

ANDRIUS (karščiuodamos): Tau nėra 
ko bijotis. Tu gyvenai—gyvensi be manęs.

MAGDĖ: Aš negaliu.... Nenoriu be tavęs 
gyventi.

ANDRIUS: Tu—kaip mažas vaikas. Tik 
mane kankini. Atmink, jog motina esi. Su
pranti: motina vaikų!

MAGDĖ: Nebark manęs. Bent dabar ne
būk taip su manim rustus.

ANDRIUS (skausmingai'): Čia ne-bari
mas, ne rūstybė. Čia tiesa. Vaikų lovelėj 
guli visa, kas tau priklauso. Ten, baltais 
marškinėliais, guli tavo laime, tavo gyveni
mas, ir tavo rūpestis, ir—visa.

MAGDĖ (puola jam ant krutinės): Ak, 
aš tave myliu labiau už savo vaikus, už save 
pačią—labiau už viską!

. ANDRJIUS: O, vargas jums, jus našlaitė
liai! Ir trigubai didesnis vargas man, kad pri
verstas, prieš savo valią, atimt jums iš burne
lės duonos kąsnį!—Liežuvis stingsta man... 
Sudiev. Vistiek. Savo globoj telaiko jus Tie
sai, nuo kurio mes negalim pasislėpti.
niai): Duok man ranką. Nekartą nuskar

tinis mano darbas man nepavyko. Su sunkia 
rėkdami ir

Ir ve 
jisai nukrito, žemyn nuo kabio nusirito 
sieksnių gal apie šimtą, ir atsidūrė ežero dug
ne. Nūn guli ežero gelmėj mano jiegų ir ma
no meno paskutinis vaisius. Per ištisą savo 
gyvenimą geresnia nieko nebuvau sutvėręs, 
negi sutveri geresnia negalėjau. Jis žemįrn 
nupuolė, tat paskui jį ir aš turėjau kristi. Dat 
bar jau visa pabaigta. Nė varpas, nė gyvastis 
man nebegrįš. Ir jei imčiau aš trokšti palai* 
dotus išgirsti vėl garsus, nelaimingiausias btb 
čiau sutvėrimas: mano gyvenimas vien bu
tų pakramta, liūdnybė, sielgrauža, kartybės, 
tamsa, ir paklaidos, ir beprotybė! Ne, to ne- 
bepakelčiau. Klonįs manęs nebevilioja, jų 
romą nestengs benuramint, kaip pirma, mano 
karšto kraujo. Pabūti gavęs ten augštai, kal
nuose, aš noriu visaugščiau, augščiau tik kop
ti, giedroje, viršum miglų jūrių vaikščiot ir 
iš augštybių semt jiegųtvėrybei! Bet tai jau 
nebegalima, lodei geriau numirti,—-Jei butų 
dar gyvent man lemta-—pajaunėt turėčiau. Iš 
vienos, iš kitos, kai sakme stebuklingos, kal
nų gėlės naujų vaisių ištraukti... Sveikas jie-
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keidami, augštyn į kalną varpą trauke.

gyslas geležines, ir karžygio pašėlusį užside
gimą naujam ir negirdėtam tvėriniui sutverti! .

MAGDE: Ak, Andriau, Andriau! Jei ga
lėčiau surasti tai, ko tavo siela trokšta: tą šal
tinį, kurio vanduo gaivina ir žmogų vėl jaunu 
padaro, jieškoti bėgčiau. Ir nors tame šul
nyje pačiai tektų pražūti, kad tik jis tau jau-

džiau tave žodžiu ir darbu. Nekartą širdį tau 
buvau uždavęs. Atleiskie man, Magdei! Juk 
niekada Javęs užgauti nenorėjau, o vis dėlto 
užgaudavau, nuskausdavau. Tarytum mane 
stumte stūmė kas tau nuoskaudų daryli... At
leiskie man, Magdute!

v MAGDĖ: Atleisti tau? Aš neturiu tau ko 
atleisti. Ir tu taip nekalbėk, žiūrėk—pradėsiu 
verkti. Geriau jau bark mane, žinai juk kas 
tu man esi.

ANDRIUS (skausmingai): Aš nežinau.
MAGDĖ: Tu paėmei mane, išaugštinai, 

padarei žmogumi. Nieko n’išmananti, var
guos paskendusi, baili—gyvenau lyg po ūka
noms aptrauktu dangum. Tu mane ištraukei 
ir džiaugsmą davei man. Ir niekada n’atjauz- 
davau labiau aš tavo1 meilės, kaip tada, kuo
met tu savo rūsčiu žvilgiu arba žodžiu mano 
mintis nukreipdavai nuo, tamsos į šviesybę. 
Argi užtat dar turiu tau atleisti? Atleist už 
tai, už ką visa savo gyvybe tau kalta!

ANDRIUS: Stebėtinai pinklus sielų susi 
pynimas!

MAGDĖ (glostydama jo plaukus, švel
niai): Jei aš ir šiaip ir taip tau taikiausi įtikti, 
stengiausi tau pasaldint valandėles namie, 
dirbtuvėje—ir gal bent kiek tau palikau... Ak, 
Andriau, nežinau... Tau viską atiduočiau, bet 
ka galiu daugiau tau duoti?,.

ANDRIUS (neramiai): Aš mirsiu. Tuo 
geriau. Jei dar gyvent man reiktų... Ne, ge
riau bus tau ir man, kai aš numirsiu. Regis
tau, kad tu pražydus tik dėlto, kad su manim |nystę sugrąžintų... 
gyvenus—kad aš pažadinęs tave žydėti. Tu 
klysti. Tatai padarė Tas, kurs amžinai ste
buklus tveria, kursai pražydusias girias ir pie
vas pavasario metu staiga šalčiais ir audroms 
ima plakti... Bus geriau abiem, kai aš numir
siu. Žiurėkie, štai, buvau ir senas, ir šiurkš
tus, ir šiaip ne koks; Nesigailiu visai, kad tas 
Varpų Liejėjas, mane tokiuo sutvėręs, laukan 
meta. Aš dagi ir džiaugiausi, kad Jisai taip 
smarkiai sviedė mane į bedugnę paskui nevy
kusiai sutvertą mano darbą: nes mano pada
ras ištikro buvo blogas. Varpas, kur žemyn 
nukrito, Magde, .ne augštybėms buvo—netaįp 
sutvertas buvo, kad galėtų kalnų viršūnėse 
sukelti garsą.

MAGDĖ: Tavo žodžių aš visai nesupran
tu. Darbas taip gerbiamas, taip be ydos, me
tale be jokios pusliukės ir taip grynu skambė
jimu... Kada jis ten tarp medžių pakabintas 
[pradėdavo taip iškilmingai gausti, žmones sa
kydavo, kad musų meistro varpas—tarytum 
choras angelų giedote giedąs...

ANDRIUS (karščiuodamos) Klonyje jis 
skambus, bet ne kalnuose!

MAGDĖ: Ne tiesa. Girdėjau dagi, kai 
kunigas, labai susigraudinęs, zakristijonui sa
kė: sako—“Ak, kaip puikiai skambės kalnuo
se tas musų varpas...”

ANDRIUS: Klonyje jis skambus, bet ne 
kalnuose. Tatai tik aš žinau. To kunigas ne
žino... Aš mirštu, širdel; ir noriu mirti. O 
jeigu tas barzdaskutys kokiu nors budu ir, 
taip sakant, pagydytų mane, kam aš betikęs 
bučiau? Pavargėlių namams!—Ligšiol tik 
karštą gyvasties tegėriau taurę—tiesa, tas gė
ralas kartais buvo saldus, kartais—kartus, bet 

.vis dėlto tai buvo stiprus gėris, kai jį gėriau. 
Dabar jis butų man jau nusistelbęs, skystas, 
aitrus, biaurus ir šaltas. Jį tegerie kas* tinka
mas: mane toks raugalas tik purto. Ne, ne, 
Magde. Aš amžinai jau žuvęs...

MAGDĖ: Tai pasakyk gi man, del Dievo

tu, Dangaus apdovanotas, visu pagerbiamas 
ir visų mylimas, pilniausiai savo darbą žinąs 
meistras ve

tavo sielos gražybę, kaip iš 
ir ant laukų beria. Ir vak 
purpuriniuos, ir rytmečio aušroj auksinėj tu 
gyveni. Turtingas tu esi, kad taip daug duot

>

duodamas ir duodamas kiliems, tuo tarpu ka
da mes, kaip tie elgetos, lik išmaldoms gyve
nam. Kodėl taip nemaloniai žvelgi į savo vei
kalą? Ir kodėl man liepi gyvent, o pats gy
vent nenori? Kam man gyvent? Ką gali man 
gyvenimas beduoti—gyvenimas, kurį tu pats, 
kaip tą nudilusį skatiką, nori šalin numesti?

ANDRIUS: Klausyk gi... Štai tavo kal
bos žodžiai skambėjo dabar taip, kaip nė vie
nas mano nulietų varpų neskamba. Užtai tau 
ačiū! Bet suprask mane. Sakau tau: pasku

ANDRIUS (žudydamas jiegas, alpdamas 
ir klejodamas): Mieloji, mylimiausia manol 
—Ne, nereikia. Nenoriu to vandens... Šalti
ny] kraujas, kraujas, kraujas... Nenoriu. Ęa- 
lik mane... Atstokie... Leisk numirti^. (Ap- 
alpsla). - •

KUNIGAS (sugrįždamas): Kaip gi Iigo- 
šeimyninke?
MAGDĖ: Blogai. Labai blogai; Ligą sie
jo įsiėdus. Nežinomi kankina jį ska’tifc- 

ko reik bijotis ir to

n is,

lon
mai! Ir pati nežinau 
laukti. (Skubiai imdama ir apsisupdama ske
peta): Jus sakele, buk esanti kokia tai stebuk
linga moteriške?..

KUNIGAS: Taip, taip, sesut. Del to aš 
ir atėjau. Jijė gyvena—iš čia.bus kokia my
lia, ir vadinas... ak, kaip ji čia vadinas?.. Ji 
gyvena anapus ^sienos girioj, eglyne, regis... 
taip, eglyne ir vadinas...

MAGDE: Gal Raganytč?
KUNIGAS : Ak, ką jus sakot! 

moteriškė. Sėbraujasi su velniu, 
pražūti. Jau vėzdais, akmenims,

Pikta ji 
Ir turės 
dervokš- 

niais būrys žmonių apsiginklavęs jieškot išė
jo tos šėtono bobos ir galą jai nors sykį pada
rys. Visi taip mena, kad ta įvykusi dabar ne-

sai padori moteriškė—Dobilienė. Ji—našlė. 
Jis vyras, aviniukas, mirdamas palikęs jai 
kokį tai senų-senovės receptų, kuriame sako, 
esanti paslėpta stebuklingiausią gydomoji jie-

MAGDĖ: Taip, lai]),
KUNIGAS: Tuojau norėsit eiti?
(Įeina U n d i n u t ė, pasirėdžiusį kaip tar

naitė, uogų pintinėle nešina).
MAGDE: O tu iš kur. vaikeli? Ka sak

MAGDE: 
—ligonis. Pri 
p rauti mane?

sun

ziurek jį, kol : v
1S sugrįšiu.

—Kaip ji vadi n; IS- Dobi!
ii tolus, taip tol i ] Tegalėsiu.
, paprašysiu. « 1' *11 nuvyks.

Ak, Viešpatie kaip man
Tuo-

ienė?

patarnauk, kaip atsimainius tu, mergele, 
nuo laiko kaip tave mačiau... Nu, buk dora 
margaitė. Gražumėlio tau Dievas nepaskun- 
de. Ištikro, lu labai graži. Išrcnlai kaip ko

karalaite, apie kurias tik pa- 
Nemaniau, kad lu tokia iš-

<

(Undinute, kukliai ir nedrąsiai ikišiol užsi
laikiusi, staiga persimaino ir skubiai imasi 

trustis).
(Bus daugiau).
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Permainos Banko CLEVELAND, OHIO.

Vahiudų
Pradedant Birželio 1-ma diena, 1917 šios 

Bankos Taupomasis Skyrius bus uždarytas Su- 
batomis nuo 12 vai. dieną. Panedėliais gi šis Sky
rius bus atdaras iki 8 vai. vakaro.

Stilsono prakalbos.

Slate Bank ot Chicago
Kalbama lietuviškai.

Užkviečiame atsilankyti.

La Salle ir Washington gatvės. Prieš City Hali.

Tel. Yards 6789

ĮSYGYK PAGARBĄ!
Dėvėk drabužius padarytus sulig savo micros. 

Užsisakyk savo aprčdalus pas mus ir busi užganė 
dintas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu
žius dėvi,—jie jums pasakys.
BRIDGEPORT!) KRIAUCIAI
3310 So. Halsted St. Chicago, Hl.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -:- Chicago, III.

[ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
RIKOJE

Gegužės 12 ir 13 dienomis 
LSS. 3 kp. surengė prakalbas 
centraliniam LSS. sekretoriui ir 
kel ia u j a n čiam orga n iza tori ui 
drg. J. V. Stilsonui.

Drg. Stilsonas nurodinėjo ko
kiais budais kapitalistai išnau
doja darbininkus. Faktais da- 
rodinėjo, kad kunigai, ranka 
rankon eidami su kapitalistais, 
net būdami bankų direktoriais 
skaito darbo žmonėms evangeli
jas, kur sakoma, kad “greičiau 
vcrblindas perlys per adatos au
sukę, negu turčius įeis į dangaus 
karalystę.” Ar tai ne dūmimas 
a ki ų da rbi n i n k a m s ?

Drg. Stilsonas prirodinėjo, 
kad socialistai paliuosuos dar
bininkus iš dabartinės vergijos 
tik reikia stoti į kovotojų eiles 
ir kovoti ne kardu, bet mokslu 

skleidimu sveiko socializmo 
supratimo darbininkų miniose.

Drg. Stilsonas pasmerkė poli
tišką tautininkų veikimą. Fak
tai rodo, kad maldavimais įlie
tas laisvės negavo. Laisvė iš
gaunama liktai per kovą. Juk 
žinoma, kaip Vokietija liuosavo 
Poznanijos lenkus, Anglija — ai
rius, Rusija — latvius, lietuvius, 
lenkus ir Kaukazo tautas. Vien 
tik susivieniję visų tautų darbi
ninkai gali pasiliuoSuot iš kapi
talistų vergijos, kaip kad dabar 
padarė Rusijos darbininkai.

Aukų LSS. namiu surinkta 
virš $80.00.

Gegužės 13 d. drg. Stilson kal
bėjo lemoje: “Rusų revoliucija 
ir Furoj)os socialistai.” Taipgi 
buvo perstatomas veikalas “Pir
moji Gegužės” ir “Mirtos” cho
ras sudainavo kelias dainas. Bu
vo ir šokiai. Rinkta aukos LSS. 
namui. Parduota 62 ckzemp- 
lioriai knygų ir išplatinta labai 
daug literatūros.

Daugiau tokių kalbėtojų, kaip 
draugas Stilson.

Barbora V. Jackštienė.

“Pirmi žingsniai” ir “Netikėtai.” 
Teatras pavyko gerai. Susirin
kusieji buvo labai užganėdinti. 
Nežiūrint daugybės išlaidų da 
ir pelno rengėjams liko apie 
$10.00.

Neužilgo SLA. kp. rengia va
karą ir šokius; loš “Saliamono 
Sapnas.” Linkėtina geros pa
sekmės.

Gegužės 27 d>. 2:30 vai. p. p. 
LSS. 204 kp. turės draugišką pa
silinksminimą adresu: 1115 N. 
Chestnut Str.

Dabar LSS. kp. labai auga, o 
tas rodo, kad darbininkai supra
to, kur jų išganymas ir kas tik 
susipratęs, kiekvienas stoja į 
kovotojų eiles. Juk lajkas nu
verst tą nuožmų surėdymą.

LSS. 204 kp. dabar be abejo
nės da sparčiau augs, nes nu- 

e / si valė nuo kenkiančio organiza
cijai elemento, St. L. Tas vy
ras lapo prašalintas iš kuopos, 
o apkaltinimo aktas pasiųstas į 
LSS. centrą. Vieversėlis.

WESTVILLE, ILL.

BINGHAMTON, N. Y.

1886 METAIS
. « ■'3/L: ' */ ■

y A/'. ■ >
Vyčiai dar žemiau nusmuko. — 

Progresistai darbuojasi.

Kazimieras

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

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

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu'mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

DUSI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų,-rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
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 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šių knygų.
Kaina 50c.

Nesenai vyčių generolas laikė 
spyčių, kur liek jis keikė, kiek 
jo kariškai dvasiai buvo tinka
ma. Jis “kritikavo” socialistus 
ir statėsi labai galingu.

LSS. 33 kp. draugai matyda
mi, kad tas vytis nežino ką 
vamplioja, surengė diskusijas 
bal. 29 d. Dviem savaitėm prieš 
diskusijas komitetas užkvietė 
vyčių generolą į debatus, bet 
žmonės, susirinkusieji klausy- 
lies debatų, nesulaukė generolo, 
Diskusavo kiti, bet socialistai 
nabagus vyčius taip prispyrė 
prie sienos, kad jie net nežino
jo ką besakyti. Visos vyčių 
nesąmonės tapo sumuštos į dre- 
bėzgus.

čionykščiai vyčiai buvo sutve
rę, kokią lai “Lietuvos Vyčių 
Korporaciją”, bet ta korporacija 
kaip bematant pairo. Mat jų 
tarpe visiškai nėra žomnių, su
prantančių organizacijos reika
lus.

Laike gegužinės šventės čia 
kalbėjo drg. C. A. Herman, apie 
darbininkų organizaciją ir apie 
Rusijos revoliuciją. Vakare 
buvo surengtas tarptautinis kon
certas.

Gegužinę šventę čionai suren
gė LSS. 33 kp. ir LMPS. 23, bet, 
plakatuose buvo pažymėta vien 
LSS. 33 kp. Tas nelabai tinka.

Karės’ Taika.

Iš lietuvių gyvenimo ir 
veiki njo.

Pas mus gyvenimas bėga pa
prastomis vėžėmis. Daugiausia 
sujudimo padarė mayoro rinki
mai. Nors ėjo baisi kova, bet 
visgi pateko vėl senasai mayo- 
ras miesto gaspadorium, na, ži
noma ą t sulygindamas jis už jo 
išrinkimą, trokšta gero savo pi
liečiams: nedėliomis uždaro sa
liomis. Žmonės, kurie nemisli- 
na ifpic rytojų išanksto, nedėlio
mis stoguriuoja ant kampų. 
Net seilės varva, o išgert negau
na. Bet yra ir rūpestingesnių 
žmonių, kur subatoj kelias bač
kas byro pasišapuoja. Tokiose 
auzose nuo linksmybės, net lan
gai išbyra...

Draugijų šiame mieste yra 
kaip grybų po lietui, bet jos sa
vo veikimo kaip ir neparodo. 
Čia gyvuoja bčnt 3 SLA. kuopos; 
gyvuoja Piliečių Kliubo vardas; 
šiaiį) taip kruta LSS. 26 kp.; L. 
D. L. D. 21 kp,. darbštesniems 
nariams išvažiavus pairo. Čia 
yra daug “šventų” draugijų, bet 
jų veikimas apsireiškia, tik už
pirkime kunigėliui mišių bei 
surengime girto baliaus.

Yra tautiškos Sandaros kuo
pa, bet apsileidus, kaip ir kitos 
draugijos.

Geg. 12 d. surengė balių By- 
mo Irusio parapija, gi kitą ba
lių tuo pačiu laiku surengė šv. 
Jurgio kareiviai. Žmonių ūžte-, 
ko visur ir girtų nestokavo.

Šiomis dienomis apsivedė V. 
Šlikas su A. Baltrušiuke. Nors 
jaunieji lanko bažnyčią — gie
da drauge su vargonininku, bet 
šliubą ėmė be bažnytinių cere
monijų. Merginą Mylįs.

Skaitytojų
Balsai.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

KARĖS BAISUMAS.

Jau daug mus brolių 
Sunkus vargai prapuldė; 
Milionus draugų gyVais 
Graban paguldė...

KEWANEE, ILL.

Lietuvių veikimas.

Vietos pirmeiviai žmones, c 
ypač socialistai gana uoliai dar
buojasi darbininkų labui ir ap 
švietos dirvoje. Nesenai LSS 
204 ir LDLD. 36 kuopos suren
gė puikų teatrų. Vaidinįa:

šie žodžiai prisimena mums 
tuomet, kuomet mes,' darbinin
kai, pradedame mąstyt, apie į- 
vykusias pasaulyj kares.

Kada įsigilini į senovės karių 
istorijas, kad pradedi mąstyti 
apie dabartines dvidešimto šimt
mečio žmonių skerdynes, tai 
tiesiog šiurpuliai per kūną eina 
ir prisimena viršuj minimi žo
džiai.

Kas gi buna ta milioninė au
ka gyvasčių del kapitalistų?

O gi mes,t darbininkių-, ne kas 
kitas. MesJ diarbininkai, jau 
riųo senovės esame pripratinti, 
kariauti. Mus priverčia kariau-

? JV S
NORITE

SVEIKO
IR LINKSMO

KŪDIKIO

Jeigu negali žindyti kūdikio, 
tai duok jam

ĄcMTŠartt&t
, EAGLE

brand
CONDENSED

Pasekmingai naudojamas kai
po maistas per šešiasde
šimtis metų.

Iškirpk šj paskelbimą ir. pri-

Gorden’s Condensed Milk Co.

Gausi patarimus, lietuviškai.

istai, delei to, kad jie 
trokšta daugiau sau

vimo ant silpnesnių jų.
' Mes kariaudami tai jiems tei
kiam; bet ką gi mes, darbinin
kai, iš tp gauname? Ką gi gau
na Europos darbininkai už tri
jų metų kariavimą? Ar gavo 
nors vienas darbininkas virš 
minėtus gerumus, kokius turi 
ir da gauna tie ponai, kurie vien 
tik siunčia darbininkus į karę, 
o patįs neina?

Trumpas atsakymas: Europos 
darbininkai gavo ir gauna vien 
tik neturtą, silpnumą, pasižemi
ni mą ir dejuojantį, vargingą 
gyvenimą iki mirties..

Europos darbininkai, krauda
mi milionus kapitalistams išplė
šė, išdegino, išskerdė, išskandi- 
no savo uždirbtus sutaupini- 
mus, o savo- kraują darbininkai

jau vyksta ir laisvoj -Amerikoj.
šios šalies darbininkai žino, 

kad nei vieno darbininkų laivo 
niekas nenuskandino, skandino 
kapitalistų laivus, t. y. tų kom
panijų, kurios norėjo priekabių, 
kad karė įvyktų. Bet nevisi ir 
Amerikos darbininkai tai žino. 
Tik organizuoti darbininkai tai 
žino, mato ir kitiems pasako;

Leiskime, kad ir vyčiai: jie vi
su savo tamsumu priešinasi or
ganizuotiems darbininkams, vi
suomet ir dabar, kilus karei jio 
ško tamsuolių ir gaudo juos žu
dyti žmones.

Jų djaug kaltinti negalima: 
mes matom didesnius kaltinin
kus, kurie verčia savo vyčius 
stoti kariuomenėn, kaipo tėvy
nės gynėjais. Tokiais kaltinin
kais pasirodo kunigai. Ir šio
je Suv. Valstijų karėje kunigai 
“aukauja” apie 30,000 vyčių.

Kaip n esu dreba akmeninės

miančių liek krikščionių karės
pragaran?!... J. Aceris.

f j Dr. Povilas Žilvitis | 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted St., Chicago. 0 

| Tel. Drover 7179. X

Tclcphone Drover 9693

Or. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

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

CHICAGO, ILL.

Or. A.R. Bhmenthd

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.
\ Gyvenimas yra tuščias

kuomet pranyksta re- 
Bi’J įėjimas.

Mes vartoj am e p a gc-
ICj rintą Ophthalmometer 

TAfr Ypatinga doma atkrei- 
piama į vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto Iki 9 vakare; nedėlio
tais nuo 10 iki 12 dieną.
4649 S. ASHLAND AVE., kampas 47 St.

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S0. HALSTED SI 
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 H. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

• ■BHH I XTk>A PkANI.SlMAS į
T ■ D • : B ft| IJ) RAN EŠU visiems savo drau
ft gams ir pažįstamiems, kad f
Z aš vėl uždėjau naują Laikrodžių Krautuvę. Pirma ft 
X laikiau po No. 8255 So. Halsted St., o dabar naujoje Z 
t krautuvėje po No. 3203 So. Halsted ir kampas 32-ros J 
jj gatvės, užlaikau auksinių ir paauksuotų prekių, kaip w 
g tai: Šliubinių žiedų 14 ir 18 kr. auksą ir daug paau- ft 
I ksuotų tavorų. Taipgi taisau laikrodėlius bei juwel- j 
| ry, už darbą vgvarantuoju. Taigi turėdami panašius f 
Ž tam reikalus malonėkite atsilankyti. Aš pasisteng- ■
1 siu kiekvienam atsilankiusiam draugiškai ir sąži- { 
f ningai patarnauti.
į N. GIRDWAIN,

Su pagarba,
3203 So. Halsted St., Chicago.

Daktaras WISSIG,
Seno KrajausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAŠ"VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfcJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

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

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 diena. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Rankos. Tel. Canal >2W.

Jus (kilimą Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu, »

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaisių de
partamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

AŠ išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
8nuv° D O C T OR BOYD

nto 7oc<i1?ki°T. SPECIALISTAS on”
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

W4F3SM- COM-* flSBH O I I O I O I O

I / x Patarimai Dykai j 

fj| Vyrai ir Moters
t .Pasitark su Dr. ROSS, i
I ištikimu gydytoju. 1

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
t V damas j rankas naujų ir nepatyrusių ft9 jžL daktarų. Mums malonu pati
a dienraščio skaitytojams, kad
ft pasitarti su Dr. Ross dykai.
f senas užtikimas ir ilgiausiai pi
A jąs specialistas Cbicagoje.
4. Jis negydo ligonių per krasą. Jokis 
g ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningi 
X egzaminuos ir pamatys ligonius savo 
Z Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įva

štų pasigydyt pas Dr. Ross.
J Kiekviena ypata pa
W penų betvarke, inkstų, pūslė
T jirha Krauju bctvarbe, ligos
B gydymo, neturi palikti nepasitarus su I 
j gi ausin patyrimo. Laike jo dvidešimt 
ft , klikos jis sugrąžino (ūksiantiems ligoi

Jis yra 
ktikuo-

)H ) \ V )<< bhiniii)!-

Šla pin i mosi 
si Ip n u my,

Jokis daktaras nei
iningą gydymą ik:i jis
savo akimis.
iš įvairių Suv. VaiIstiji

vidui i v ir ke
ti po m is, s y p h i Ii u, 

i ciki gero 
loss, turinčiu cuhi- 
l < I m i i; uu t ų pra-

■ l>nk(‘rin1as 606
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. BOSS, 35 So. Dearborn 
Monroe St., \ ..............
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 
Silpni, ncrviioti 

sveik i.

X-RAY 
EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektra 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

St., Kampas 
Chicago, Hl. 
5-to augšto. 

sergu ir sunykę lyrai sustipiėjn, lieka ener-

ilpnmną
gis

Jeigu jus turit< 
išlikimą specialistą 
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. i.L 
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi J 
Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7

, arba lig;), tikite pas seną 
ryto iki 4 v. po pjetų. Ne- 

Pant delio/Seredos, 
iki 8 v. vakare.
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4 NAUJI E N O S, Chicago, 1IL Ketvergas, Gegužės 17, 1917

NAUJIENOS
Lithmniaini IBaily News

| Finui: Liihvi; Dienraštis Amerikoje 
&»**}/« NAUJIENŲ BENDROVE inc.
L ^Kasdien, issklriant ned&ldienius X.

Užsisakomoji kaina:
Oicagoje — per išnešiotojus 12 

Sty savaitėje. PaČtu siunčiant, 
cagoje metams $6.00, pusei mė

li 63.50.
Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pašei metų .......................... $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam.................... $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Jtaropoje, metams ........ $7.00

Address; NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, 111.
IMytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraŠ- 

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Jardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
fntlekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gta rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
M, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
H Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
t,., .jp. -—-----------------------------—   ■   - - — - ■ -- '

i I Redakcijos Straipsniai Į
■ jBinii ii i >Žh

Miliukovas 
rezignavo.

“Naujienos” teisingai spė
jo, kad 5 geg dienos demon
stracijos reiškia galą pirma
jai laikinajai revoliucinei 
Rusijos valdžiai. Jos sakė, 
kad tos valdžios sąstatas ne- 
užilgio turės persikeisti, ir 
visų-pirma turės pasitraukti 
užsienių reikalų ministeris, 
Miliukovas.

Taip ir įvyko. Vakar te
legrafas pranešė, kad prof. 
Miliukovas jau rezignavo. 
Pirm to buvo rezignavęs ka
rės reikalų ministeris Guč- 
kovas. Kartu su Miliukovo 
rezignacija tečiaus praneša
ma ir apie tai, kad atsistaty
dinanti visa dabartinė mini
sterija. Laikinoji valdžia 
ketinama suorganizuoti iš 
kitokių žmonių.

Ta atmaina įvyksta rezul
tate dviejų mėnesių kovos 
tarpe ministerių ir Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos. Ji rodo, viena, kad 
laikinoji valdžia nebuvo pa
kankamai demokratiška, i- 
dant galėtų išpildyti proleta
riato reikalavimus; antra, ji 
rodo didelę darbininkų Ta
rybos intekmę. Susiorgani
zavusia Rusijos proletaria
tas paėmė viršų.

Bet kas dabar bus po šitos 
pergalės ?

Pranešimai iš Petrapilio 
leidžia spėt, kad Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba 
yra palinkus dalyvaut nau
jame ministerių kabinete. 
Vakar tapo paskelbta pro- 
ponuojamasai kandidatų su
rašąs į tą kabinetą. Jame 
minima šeši buržuazinių pa
rtijų atstovai ir šeši sociali
stai, tarp kurių paduodama 
keturių social-demokra tų ir 
dviejų socialistų revoliucio
nierių vardai.

Jeigu laikinoji valdžia bu
tų sudaryta šitokiu sąstatu, 
tai socialistai įgytų Rusijoje 
tiek galios, kiek jie šiandie 
neturi nė vienoje šalyje, iš
skiriant Finlendiją. Užim
dami pusę vietų ministerių 
kabinete ir naudodamiesi 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos pritarimu, 
jie faktiškai valdytų šalį — 
iki susirinks Įsteigiamasis 
Susirinkimas.

Toks socialistų padėjimas 
Rusijoje duotų jiems progos 
jau pereinamuoju revoliuci
jos laikotarpiu, pirma negu 
taps organizuota pastovi vai 
džia, pravesti eilę radikalių 
reformų ir žymiai prirengt
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dirva tikrai demokratinei re- 
spublikai.

Šitos perspektyvos veikia
usia ir vilioja Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybą 
priimt “koalicinės ministeri
jos” pieną. Bet tur-but yra 
da ir kita tokio jos palinki
mo priežastis: Rusijos bur
žuazijos partijų negabumas.

Ištiesų. Laikinoji valdžia, 
kurią pastatė V. Durnos pil
domasis komitetas, susidėjo, 
jei spręsti pagal buržuazinės 
spaudos atsiliepimus, iš ga
biausiųjų ir populeriškiau- 

sių buržuazijos vadų. O ko
kiais jie pasirodė? Kiekvie
ną drąsų ir tikrai progresy- 
vį žingsnį, kurį padarė lai
kinoji valdžia, ji darė tik 
darbininkų Tarybos liepia
ma ir verčiama. - Pati vald
žia neapreiškė nė iniciativos, 
nė energijos, nė plataus ma
tymo. Ji mielu noru butų 
palikus caro sostą ir Roma
novų dinastiją; ji kiek galė
dama atidėliojo Įsteigiamo
jo Susirinkimo šaukimą; ji 
bijojo padaryt mažiausią 
skriaudą senosios valdžios 
šalininkams; ji apsiėmė pil
dyt visas priedermes linkui 
kitų valstybių, caro ministe
rių uždėtas ant Rusijos; ji, 
pagalios, vyriausiu savo už
daviniu skaitė sutvarkyt ša
lies jiegas “karei iki galo”.

Gera buvo laikinoji val
džia tiktai tiek, kiek ji klau
sė Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos.

Klausimas dabar: ar, at
stačius Gučkovu ir Miliuko- 
vų kompaniją iš ministerių 
vietų, pavyktų sudaryt tin
kamesnę valdžią iš buržua
zijos atstovų? Neskaitant 
social-demokratų, progresy
viausia partija Rusijos Du
rnoje yra “darbieeių” (tru- 
dovikų) kuopa. Bet jau ji 
yra pusiau - socialistiška. 
“Kairiausia” iš grynai bur
žuazinių Rusijos partijų yra 
“kadetų” (konstituci'onalis- 
tų-demokratų) partija,—tai 
yra ta partija, kurios vado, 
prof. Miliukovo, politika iš
šaukė tokį didelį nepatenki
nimą darbininkų tarpe. “Ka
detai” juk pirma visą laiką 
buvo monarchijos šalininkai 
ir revoliucijos priešai.

Taigi Rusijos buržuazijo
je tikrai progresyvių partijų 
šiuo laiku nėra. Iš jos atsto
vų todėl suorganizuot tika- 
mą dabartinei valandai val
džią butų be galo sunku. Ši
ta aplinkybė tur-but ir ver
čia Rusijos social-demokra- 
tus eit į laikinąją valdžią. Y- 

‘,ra gal da ir kitų priežasčių, 
kurių mes nežinome.

“Naujienos” skeptiškai' didesnis skaičius žmonių, juo po daug mandagesnė ir ėmė
žiuri j “koalicinės ministeri
jos” idėją. Socialistų daly
vavimas valdžioje, kuomet 
jie dar neturi pilnos galios 
šalyje, iki šiol niekuomet ne
atnešdavo naudos darbinin
kų judėjimui. Bet, pirma 
negu spręsti ,ar klaidingas y- 
ra tas Rusijos socialistų žin
gsnis, reikia daugiau patirti 
apie sąlygas, kuriose jie da
bar veikia. Apie jas, deja, 
Amerikoje labai trūksta tik
rų ir aiškių žinių.

“Indžonkšenai” 
palieka.

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

Illinois valstijos darbinin
kai senai varo smarkią kovą 
prieš vadinamuosius “in- 
teisėmis. Tąją teisėjų galią 
sulaikyt žmogų nuo naudo
jimosi savo konstitucinėmis 
teisėmis Tąją teisėjų galią 
kapitalistai nuolatos pavar
toja prieš darbininkus strei
kų laiku ir tuo budu labai pa
kenkia jiems.

Illinois valstijos legislatu- 
roje tapo pagalios įnešta į- 
statymų sumanymas (bi- 
lius) panaikinantis “indžon- 
kšenus”. Vakar tečiaus ta
sai sumanymas buvo pasta
tytas ant balsavimo ir atme
stas. Keturių balsų truko 
iki dviejų trečdalių, kurie ši
tokiems sumanymams yra 
reikalingi.

Indomu, kad net kapitalis
tų spauda,» pranešdama apie 
tą faktą, pastebi, jogei tas 
bilius neperėjo legislaturoje 
del karės laiko. “Indžonk- 
šenų” panaikinimo priešai 
nurodinėjo, kad “radikalai” 
galį karės laiku pakelt strei
ką, idant sutrukdžius karei
vių gabenimą:
. Taigi kapitalistai patįs 
prisipažįsta, kad karė yra 
dalykas, kenksmingas darbi
ninkų laisvei.

Tinkamas 
atsakymas.

Užvakar Vokietijos kanc
leris, Dr. von Bethmann- 
Hollweg, reichstage pranešė, 
kad jisai kolkas neskelbsiąs 
valdžios pozicijos “karės tik
slu” klausime. V-

Tatai iššaukė didelį pasi
piktinimą socialistų tarpe. 
“Didžiumos” vadas, Ph. 
Scheidemann, aštriais žod
žiais pasmerkė užkariavimų 
politiką ir užreiškė, kad Vo
kietijoje kils revoliucija, jei
gu jos valdžia neatsisakys 
nuo aneksijų, kuomet bus 
nuo jų atsisakiusios Anglija 
ir Francija.

Bet dar aštriau kalbėjo 
vienas “mažumos” vadų, Le- 
debour. Jisai pasakė, kad 
valdžia trokšta aneksijų ry
tuose ir vakaruose. Bet Vo
kietijos žmonės negali .vald
žios troškimams pritarti, ka
dangi ir vilties jokios nėra 
Vokietijai laimėt pavergimo 
karę. Toliau Ledebour iš
reiškė savo įsitikinimą, kad 
Vokietijoje turi atsitikti tas- 
pat, kas atsitiko Rusijoje, ir 
kad joje greitu laiku turi but 
įvesta respublika.

Tai jau ne pirmu kartu 
Vokietijos socialistai šitaip 
kalba reichstage. Po to, 
kaip įvyko Rusijoje revoliu
cija, “nepriklausomieji” so
cialistai (Haases - Ledebou- 
ro - Kautsky’o frakcija) rei
chstage naudojasi kiekviena 
proga, kad pasmerkus mo
narchiją ir parėmus respub
likos idėją. Ta jų agitacija 
skleidžia miniose revoliucinį 

*obalsį, kuriam pritars tuo 

ilgiau valdžia darys kliūtis 
taikos įvykimui.

Jeigu Vokietijos monar
chija ilgai priešinsis taikai, 
tai taikos judėjimas su
griaus monarchiją. Ir ne tik 
jų-

PASTABOS.
Baubas.

“Laisvės” redaktorius ma
no, kad jeigu jisai apsivilks 
išvirkščia skranda ir ims 
storu balsu riaumoti, tai vi
sas svietas persigąs. Laimi-, 
ngos yra kūdikystės die
nos!..

Filologiškos
šiukšles.

Prie ko nededa šiandie tū
li “filologai” to žodžio “soci
al” ! Prie patriotų, prie mi- 
litaristų, prie šovinistų, prie 
imperialistų ir ant galo net 
prie — donosčikų. Daug me
tų praeis, kol bus nuvalyta 
žmonių kalba nuo tų karės 
laiko šiukšlių, v

Linksmas 
upas.

Chicagos klerikalų popie- 
ra praneša, kad socialistai, 
iš kurių susideda Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
pyba, yra priešingi Rusijos 
laisvei. Pasirodo, jos reda
ktorius dažnai buna links
mam upe — ne nuo “staigios 
laisvės”, žinoma, bet nuo ko 
kita.

Gaus 
pasirinkt.

Ėlihu'Root, kaip girdėt, 
važiuoja Rusijon tikslu pri
verst jos valdžių numalšint 
socialistus, grasinant prie
šingam atsitikime neduot jai 
pinigų. O jeigu Rusijos val
džia prigrasins nemokėt už
sienių kapitalistams pasko
lų?..

NėTa ko
dejuot. j

Kad atžagareiviai'Rusijos 
ministerial ir generolai re
zignuoja vienas po kito, tai 
tūli žmonės pranašauja jai 
pragaištį. Ko čia bijbties? 
Juk tie ponai iki paskutinio 
laiko buvo ištikimi caro tar
nai. Ko-gi gero galėtų lau
kti iš jų laisvoji Rusija? Ge
riau, kad jie traukiasi, ne
gu kad jie Įgytų galios ir at
gaivintų senąjį despotizmą.

Tėvynės, girdi,1 
nepripažįsta.

Tie radikalai, kurie sakė, 
kad jie nepripažįstą tėvynės, 
pirmutiniai išdūmė iš Ame
rikos, kaip tik atsidarė ke
lias į tėvynę.

Didelis 
skirtumas.

Vienas redaktorius kitą
syk parašė “didžiulį apžval
gos straipsnį” įprieš “Kovą”. 
Parašė ir nusigando. Nu
dūmė į Philadelphiją “Ko
vos” boso atsiprašinėt. Ne
susitaikė. Parvažiavo na
mo ; nemiegojo ištisą naktį, 
ir ant rytojaus mušė telegra
mą “Kovos” bosui, kad at
važiuotų: dar turįs su juo 
pasimatyt. Ant galo šiaip- 
taip susirokavo.

Tas “Kovos” bosas šiandie 
keliauja į Rusiją. O tas re
daktorius pasakoja, savo lai
kraštyje : Jus atmenat, drau 
gai, tuos laikui liada “Ko
va” mus krimto ! į Bet mes, 
jai taip atsakėme, kad ji ta-

su mumis taikyties. Taigi, 
žiūrėkite, “Naujienos”, kad 
mums nepriseitų ir jums 
“taip” atsakyti!..
< Prie šitos tragedijos rei
kia pastebėti: kelias iš Broo- 
klyno į Chicagą daug dau
giau kaštuoja, kaip į Phila- 
delphiją. Tiesa.

KAD T I K...

Kad tik turėčiau
Stipriąją dvasią,

Tuč darbininko
Pančiai nukristų.

Aš sužavėčiau
Darbštuolių klesą, 

Aš ją prikelčiau — 
Tiesą išvystų.

Kad tik turėčiau
Stipriąją dvasią,

Skelbčiau lygybę 
Visur, ne vietoms.

Vien tik norėčiau
Naikint, kas gręsia

Mus darfcinihkų
Rankoms pūslėtoms.

• *“* •

Kad tik turėčiau
Stipriąją dvasią,

Užtraukčiau dainą,
Dainą vienybės.

Kartu aš eičiau
Su borliu, sese,

Į kovą stoti
Dėlei liuosybės.

A. Karklynas.
Jokohama 9. VII. 16 m.

South Brooklyno su v. lietuvių 
draugijos priėmė rezoliuciją ir 
pasiuntė ją prezidentui Wilso- 
nui. Kad rezoliucija ir lietuviš
ka, vis dėlto reikia tiketies, kad 
Wilsonas supras, jog tai jo klau
siama:

—What are you, Mr. Presi
dent, going to do about it?

Klaidingai užadresavo.
Čia telpa gauta koresponden

cija be jokių pataisymų:
— o dabar tegu bus pagarbe- 

tas cicilike rauduOhkakle disku- 
cavo mumis vyčius Buplika dis- 
kucavo ii* mos jencrolas disku- 
cUvo o paskui kušinias ir supu- 
viusias abuleis čicilikus raudon- 
kaklus diskucavom ir šaudam 
o dabar cicilike raudonkakle 
mus traino Suvarit in eže raga 
bet mes cicilikus raudonkaklius 
slifaitavom amen o dabar mus 
dvasiškas tevėlis pcrsišvahtis iš 
visos maces darbocsi jau visu 
mestu*in kultuvu pakieli baisi 
kad tėvelis neperosidirebtu bo 
kibą ir uš visa muša grikus po- 
kutavoi o dabar is pokutavoi vis 
per tos cicilikus raudonkaklis 
bo j u du šis jou smoloj dega tik 
prokakti ciciliku raudonkakli 
kunei ča sthirdi amen o dabar ki 
ta siki porašisiu da daugOu cici
like raudonkakle šunibu amen. 
Viskan žilinantis.

ŽIEŽIRBOS.

Kunigai pradėjo vadinti Moc
kų “velnių kupčium.” Nežinau, 
ant kiek tai teisinga. Bet kad 
toks pasakymas pritiktų kuni
gams, — aš esu “šitir.” Juk ku
nigai išimtinai iš velnių ir gy- 
vena. Jeigu parūpi j onai nebij o- 
lų velnių — kunigams prisieitų 
jieškdti kito džiabo.

Sako, Francija labai trokštan
ti pamatyti Suvienytų Valstijų 
vėliavą savo • fronte.

Didelio čia daikto. Tegul pa
prašo dėdčs Šamo paskolinti ko
kiam menesiui. Juk nenupliš...

• •

Pasakoja, kad Franci jos ir 
Anglijos kareiviai labai nepa
kantus: netekę rankos ar kojos 
tuoj ima bliauti; Kas kita, tvir
tina kaizeris, esą su vokiečiais: 
jiems kada ir galvą nukerta ir 
tai* tyli, kenčia.

Kažin, jei kaizeriui nukirstų 
galvą, ar jis norėtų atsisakyti 
nuo sosto, ar ne? Sū juo baikų 
nėra —gal ir be galvos jis val
dytų Vokietiją.

A. G a r b u k a s.

DAINA APIE RUSIJOS 
feEVOLIUCIJĄ.

Paklausykit, gerbiamieji, 
Kas ten atsitiko;
Ugi godus Mike-caras
Nuo sosto nukrito.

Rusij os budelis-caras,
Rodos, nežinojo,
Kaip kalbe pavergti žmones 
Rankomis grūmojo.

O kaip tiktai telegramą 
Jam skaityt pradėjo, 
Tuomet Mike išsigandęs 
Visur vaikštinėjo.

Apturėjo telegramą
Jis iš autokratų, 
Kad jau visas Petrogradas 
Soc ia Idcm ok ra t ų.

Tada balsiai jis sušuko: 
“Spasaite rebiata:
Uže pozdno tuda jiehat — 
Diclo plochovato.”. *

Išsigandęs Mike-caras
Iš baimės drebėjo, 
Iš vienos į kitą pusę 
Smarkiai važinėjo.

Iš Maskvos į Petrogradą 
Caras vos pribuvo, 
Sukilusios liaudies rankon 
Nabagas pakliuvo.

Kaip tik kruvins Mikės sostas 
Svyruoti pradėjo,
Visos “šventosios” karūnos 
Tuoj aus nubyrėjo.

Rodos, šiame sukilime 
Nedaug aukų žuvo, 
Bet budelis-Nikolaška 
“Pod nadzor” pakliuvo.

%

Kad anksčiau kareivių minios
Būtį prisidėję, 
Tad nekalto vargšų kraujo 
Daug nebūt pralieję. '

Už jį stojo juodašimčiai,
Popai ir klebonai, 
šnipinėjo jam žandarai,
Net ir valsčių “ponai.”

••

Ministerial, generolai, 
“Kromolos” skundėjai,
Visi spaudė vargšus žmones 
Kaipo niekadėjai.

Gaujos vyčių ir davatkų
Kaip tik sužinojo, 
Išsižiojo ir iš baimės 
Net persižegnojo.

Sukalbėję po maldelę
Jie atsikvošėjo,
Bet nuliūdo, kad jų Mikė 
Sniego kast išėjo.

Kada “batiuška” nuo sosto 
Velniop nudardėjo, 
Klerikalai “my pachali” 
Giedoti pradėjo.

Jau penktuos šio amžio metuos 
Baisi karė ėjo:
Darbininkai nuverst carą 
Jau tada norėjo.

Tada šaukė vargšai žmonės: 
“Šalin caro valdžią” 
Bet popai ir dvasiški j a 
Šnipus tuoj užleidžia.

But jau tada kruvins sostas 
Caro sutrupėjęs,
Jei tik kiekviens darbininkas 
Kovot but padėjęs.

Blit senai nuverstas buvęs 
Tas prakeiktas žvėris, 
Kuris smaugė darbininkus 
Už sprando nutvėręs.

Socialistai žinojo
Ką carui daryti,
Kad neduoti milionus 
Jam vargšų praryti.

Šaukė: “Broliai darbininkai 
Eikime tšvteno,

Verskim niekšą, Mike cara, 
Bus šviesesnė diena.”

Jeigu visi darbo žmones
But susiprotėję, I
Tad nebūt tokios skerdynės, 
Kaip šiandie išėję.

Nebūt šiandie mus tėvynė v >
Baisiai išnaikinta,
Tūkstančiai nekaltų žmonių 
Ant jos išžudyta.

*
Jeigu juodašimčių gaujos 
Nebūtų klaidinę, 
Darbininkai caro šaiką 
But senai pažinę.

Visos “šventosios asabos”
Carui pataikavo,
Užtat jie nuo Mikės-caro 
Riebias algas gavo.

Katrie rankas jam palaižė, 
Ikonais dabino,
Tai tiems caras po medalį 
“Za chrabrost” kabino.

Caro saikai juk nerupi
Kiek karėje žūna, 
Bile jiems pilni kišeniai . 
“Katarinų” buna.

Dvasiškija jaunus vyrus
Carui prisiekdino, 
Varė karės juos laukuosna 
Ir tenai naikino.

Žiaurų caro despotizmą 
Paminės daugybė, 
Ka išbėgo už rubežių 
Išgelbėt gyvybę.

Vargšai šaukėsi pagelbos, 
Biasiausiai vaitojo, 
O netikus caro Šaika
Nieko neatbojo.

Kurie j ieškojo gerovės 
Ir laisvės žmonijai, 
Caras liepė tuos kapoti 
Kardais-kalavijais.

Kovojant draugai už laisvę 
Gyvastis aukavo^ x « 
šimtai tūkstančių pražuvo 
Kol laisvę išgavo.

Kuomet caras valdė šalį • 
Žinot ką jis darė?
Nugi jis šviesos skleidėjus 
Ant kartuvių varė.

Vienus Sibiran išgrūdo, 
Kalinin uždarė;
Ir tik šviesos platintojams v • 
Jo valdžia taip darė.

Kad kazokai kapo žmones, 
Tai caras galingas;
Kada šaudė, korė, plakė —

< šventas, išmintingas.

Caro lizdas gvero, puvo, 
Vis labyn sviravo.
Darbininkai kovon stojo, 
Lizdas galą gavo.

“Šalin kraugerišką carą”!
Darbininkai tarė;
Nikolaška su jo šaika
Kalinin uždarė.

Baigdama noriu, kad varguoliai 
Bendron kovon stotų, 
Kad visų carų karūnos 
Velniop nulekiotų.

Parašė kareivis J. Inčunu
f » ■■■"—■'■..............* . ..........- ' I "M

TRUPINIAI.

Suv. Valstijose 1914 m. išei
dinėjo 2,600 dienraščių su 
28,436,020 skaitytojų.

Berlyne randasi apie 500 mo
kyklų vyrams, o visoj Vokieti
joj — 1,400.

Vokietijoj 55 inilionai gyven
tojų vartoja elektros šviesą.

Anglijoj randasi 3,250,009 
moterų paprastų darbininkių.

Anglijoj daugybė moterų pil
do policijos pareigas.

Suv. Valstijose, mieste Neig- 
les, N. gyvena senis 107 m.

* amžiaus. Be akinių jis gali 
skaityti lalkrailfius fa*
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S, Obstfelder.

Kryžius.

(Tąsa)

Ta pradžia, kuri padaro mus 
vyrais gyvenime, išteka iš mano 
kankinančių minčių. Urnai pa
stebi ką tai prakilnesnį, tvirtes
nį negu tu pats; tatai susiduria 
su tavo gyvenimu, pasidaro ta
vo gyvenimo dalimi. Pradedi 
jausti, jogui nuo to darais pra
kilnesniu, tvirtesniu, turtinges
nių.

Lis laukimas užhypnotizavo 
mane, kada ji inėjo mano kam
barin. Niekuomet aš taip ne
sielgiau. Jinai norėjo pabu
čiuoti mane. Aš pasitraukiau į 
šalį. Ji prašė manęs kalbėli.

Aš pribėgau prie jos, pasodinau 
jų ant sofos, puoliau ant kelių 
ir kų pirma nesakydavau net 
šnabžda, dabar pasakiau gar
siai: — Aš myliu tave, aš myliu 
tave! Myliu tave dienų ir nak
tį, beprotiškai myliu tave!

Ji tyliai klausės. Jos krūtinė 
kilnojosi. Paskui puolė man į 
glėbį ir ėmė verkti. Niekuomet 
ji taip gailiai neverkė. Per aša
ras ji ištarė, pabricždaina kiek-

ferentiškai, bet prieš tokį vyrų, 
kuris mokėjo pastebėti ir su
prasti kiekvieną judėjimą. •

Kaip sapnas ateidavo man į 
galvų mintis, — tik naktį, kuo
met mus užklumpa nejučiomis 
tai, kų mes negalime sau pėrsi- 
statyti ir dienos metu: o kų jei
gu jos kūnas ilsėsis miegu ma
no glėbyje!

Aš norėčiau, kad 
sambrėkšmiuose, —

tai įvyktų

gyvenimo
—Aš noriu dabar išverkti vi

ską, kas buvo mano gyvenime.

—Niekuomet aš daugiau ne
beverksiu.

paslapties

Aš atsisėdau kampe. O tuo 
tarpu aš jaučiau, kad tas atsito
linimas mane labai kankina.

Viskas traukė link jos. Dau

Ir ji nustojo verkus. Prabė
go valandėlė — ir ji miegojo 
pasidėjusi ant mano krutinės

Kur gi buvo tas 
uždangalas, kuomet ji stovėjo 
ten vidurdienyj, kuomet viskas 
buvo nuoga, kas lekiojo mano 
svajonėse pavidale muilo bur
bulų, kuomet kiekviena linija 
buvo atidengta* žinoma kitam?

gas: nesupranti to, kas su tavim 
darosi, kas tave kankina. To
kiame atveju j pats, tarytum, 
pranyksti.

Labai sunku tai išaiškinti.
krutines, bet...

laiko mažų vaikų. Sėdėjau ir 
dairiaus po kambarį.

Paskui aš pajutau, kaip jos 
karštas veidas palytėjo manųjį. 
Ji pabučiavo mane.

Pamažėl ji pradėjo blaivyties

aiškinti paprastais žodžiais, cm
miego.

tart

nepaprasto.
liems žmonėms, kurie nepergy
veno ką nors panašaus. (Aš, 
gali 1inti, perdaug filosofuoju. 
Bet kuomet atsimenu visų tai, 
ką pergyvenau, noroms-neno- 
roms priseina kalbėti tai, kas

giaus nuslopinti tų jausmų.
Nors aš nežiūrėjau i ia, vie

-O, tai tu, vis tu! Aš taip 
bijo j aus, kad aš ne su tavim.

Nuo to laiko ji niekuomet ne
beveikdavo.

Pirm negu ji ištarė tuos žo
džius, kuriuos aš tuoj perduo
siu, manyj Ivfi kas lai verkė,

Aš sėdėjau šalyj jos. Mano 
atsinešimai buvo šalti. Tary
tum, ji man visai svetima. Tas

nei neapkęsti, nei apkalbėti jos. 
Mano visas organizmas prisi
pildė keistu laukimu. Ką le
mia man likimas?

liežuvis neklauso jos

nori kankinti

rašyto atsitikimo.
Kaip tai galėjo atsitikti? Aš 

to nesupratau. Aš tik žinojau, 
kad toj valandoj, kuomet ji 

mano
ugni-1 buvo taip ramu. Aš nemaniau, 

eiti, 
pasa-

Dagi didižiausios sielvartos 
retai esti grynos, žmogaus jau
smas niekuomet nėra paprastas. 
Prie jo prisideda kiti. Ir iš čia 
išteka mintįs. Gali būti, kad 
didžiausiose kančiose užge- 
nia giliausios, prakilniausios 
mintįs. Gal lik ačiū tam apsi
reiškimui žmonės ir gali pakęs
ti didžiausias kančias.

Kiekvienas mano nervas vir
pėjo ir verkė; man rodėsi, kad 
mano krūtinė pripildyta krauju.

Tuo pačiu laiku mano jaus
mai pasidarė nepaprastai jaut
rus. Visame, kas buvo, kas gi
mė ir mirė, kas kentėjo ir link
sminos, aš mačiau tinklų, die
viška tinklų. Aš mačiau, kaip 
gyvenimas buvo išaustas iš ne- 
atmezgamų mazgų ir ncaįpai
niojamų kilpų.

kurioj

su pra
nas, bet tuo pačiu laiku gali Inl

and ra.

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

BRONCHOCELĖ ARBA
S U DIDĖJIMAS KAKLO

GILĖS (angliškai ‘goiter”)

Bronchocele vadina susidė
jimą dalies arba visos tyroidi- 
nes arba kaklo gilės. Todėl at
skiriama daug rųšių broncho 
celes. Iš viršaus žiūrint matyt 
vien gumbas ties Adomo obuo
liu, ant kaklo,
duje tečiaus gali būti 
permainos: gali 
vien tikrieji gilės t

Kaklo gilės vi- 
į va irios 

pasidauginti

pasidauginti jungiamieji audi
niai arba viskas kartu; padidė
jus gilė gali išdalies, arba pilnai, 
persikeisti į savo rųšics pašlai
tes, gali šiaipjau kokiu nors bu
du išsigimti į skrobyluotų 
(krakmoluotų) medžiagų arba. į 
šiaip kokių nors nepaprastų me
džiagų. Tuo budn matom, kad

atsiliepia į kūno stiprybę, bet 
veik visuomet turintįs sudidėju- 
sią kaklo gilę žmonės yra ma- 
žakraujai ir nestiprus-. O ka
dangi bronchocele gali veik be 
ribų didėti ir galop išsigimti į 
pušiai les ar šiaip kokių nors ne
pageidaujamų fnedžiagų, ir tuo 
budu privaryti žmogų prie to
kio padėjimo, kur tik operacija 
gali kokių nors viltį suteikti — 
todėl kiekvienam turinčiam 
kaklo gilės padidėjimų labai 
patartina jieškoti daktariškos 
pagelbos. Ir, ant laimės, labai 
dažnai galima gana lengvai iš
gydyti kol ne vėlu
mas užima mėnesius,

nors gydy
ka r tais

Gailų, kad negaliu 
kaip pačiam gydyties.

nurodyti,
Kas del

ruošės apleisti kambarį, 
akyse pasirodė, tarytum, 
niai žodžiai: Ji neprivalo 
neprivalo! Tuosyk aš ir
kiau lai. Tarytum, viesulą iš
siveržė iš mano krutinės, kad aš 
ją myliu.

kankino mane: “Ir tu taipgi”, — 
“tu, kaip ir tas”, arba “kaip ir 
tie.”

Ir būtent tuosyk tai atsitiko. 
Kaip tik tuomet, kada ji pami
nėjo tai, kas mane kankino. 
Manyj lyg kas sušuko: Aš pri
valau — aš noriu — bučiuoti 
jos drabužius.

Tai buvo vienas iš nedaugelio 
atsitikimų mano gyvenime, kuo
met aš verkiau, nežinodamas, 
kas iš to išeis. Kų tai stebėti
nų jauti tokiame atvėjuj.

Kambarys, kur praskambėjo 
tie žodžiai, virto į šventenyčią. 
Visur ir visakame buvo laimė.

Ir prieš pat užmigsiant aš ma
čiau stebuklingų reginį: visata 
pavirto į virpančią ašarų, ir jo
je verkė žvaigždės ir saule.

sinę audrų. Tuosyk pas mane 
nebuvo mažiausio noro sužinoti 
apie jos praeities gyvenimų.

Aš buvau tvirtas savo pasiry
žimuose. Dabargi aš drebėjau, 
kai apušės lupas. Kiekvieną 
kartų, kuomet man persistaty- 
dąvo- karidoriusį jos balsas, ei
nantis iš kambario, — mano 
krutinę pradėdavo degti, būtent 
ta vieta, ant kurios ji laikyda-

Bet aš nežinojau ramybės, aš 
mečiaus iš vienos pusės į kitą.

Mane traukė į dirbamąjį kam
barį, ir aš vaikščiojau pirmyn

Aš atidaviau jai savo širdies 
kraują, kuomet aš glosčiau jos 
plaukus, ji iščiulpė mano širdį.

Aš tatai žinojau.
Mano akyse, tarytum, visas 

pasaulis persimainė. Ar kada 
nors mano sieloj užviešpataus 
ramybe, ar besugrįš prabėgusios 
dienos ?

Ji mane apgaudinėjo, melavo 
man, veidmainiavo.

Bet kaip gi galėjo taip žiūrėti 
į mane? Ir taip šnabždėti man 
į ausį, kad aš vienintelis, šalyj 
kurio jos esybės fibra jaučia 
save, kaip namie, nežino nepa
sitikėjimo?

teisingas Savaites Pabaigos Specialiai
Nuoširdus Keturiose Oidelese Sankrovose

Patarnavimas Duodama ant Lengvu Išmokesčiy jeigu Reikalinga

Teisingas
Nuoširdus

Patarnavimas

Ušmoty

Nusmil
kytai 
nudirb
tas ir 
tvirtai 
padirb
tas. 
Pilnas 
Kamba
rys ra- 

? kandų 
už

Apmuš
tas
geros

i mitu o-
ta 
skūra.

STEBĖ

TINA

LABAI VERTĖ

PIGIA
KAINA

Tvir
tai 

padir
bta /į

Labai 
para

nki ir 
ruini- 

X inga

4-riy Sėdynių, Puiki supynė, pa- —
dirbta -iš žiemių krašto kietnied- V JT Į k 
žio, nudirbta natūraliai arba rau- | v
donai, didelė vertė, po ... ...,

Teisingas 
Nuoširdus

Patarnavimas

Vidumiesčio 
Sankrova 
Atdara 

Panedėlyj, 
Seredoj ir 
Subatoje 
Vakarais

Skyrių 
Sankrovos

Atdaros 
Utarninke, 
Ketverge ir

Subatos 
Vakarais

Leda u n ė, į 
vėjusio kiet medžio, 
dirbta. Išmuštas 
minerale vilna, visai san- 
tik už...........

padirbta iš ilgai išsisto- 
puikiai nu

viltos- ft — 
«iaai sau- / O 

darus boksas parsiduoda i (OtJ

426 ir 428 So. Wabash Ave. 
1968 ir 1970 Milwaukee Ave.

| 3948 ir 3950 West 12th 
6137 So. Halsted Str.

St r.

Teisingas
Nuoširdus 

Patarnavimas
DENTISTAI

t pas mus del susitaisymo
Mes vartojame geriausią

Ateikite 
dantų, 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4317

TELEPHONE YARDS 2721

Oft. JL J ON I K A I T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Moralybes I šsivysti mas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

patį moramoralistu, reikia nuodugniai žinoti 
lybės išsivystymą,.

Knygelę paraše L. Krzywickt
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapiu.

Sulietuvino 
Kaina 25c.

Kaklo gilės sudidėjimas apsi
reiškia visur, bet labiausid tose 
vietose, kur vandenyje yra kal- 
kio, kaip antai Ontario provin
cijoj, Kanadoj. Bet išimčių ma
ža, Tūlose vietose Europoj čie- 
los šeimynos turi bronchoceles; 
yra užrekorduota, kad arti ka- 
zannių kartais ši liga net epi
demiškai apsireiškė. Tečiaus 
tatai abejotina, ir ligą reikia pri- 
sksdtyti prie neužkrečiamąjy 
skyriaus. Kaklo gilės sudidėji- 
mas daugiausia kankina mergi
nas nuo 10 iki 30 metų. Vienok 
yra atsitikimų, kur vaikai už- 
gema su bronchocele. Tai reiš
kia, kad paveldėjimas ir-gi lo
šia rolę.

Bronchocele prasideda labai 
lėtai ir iŠ pradžių nejaučiama

padidėjimo. Vėliaus ligonis pa
junta sunkumą ant kaklo ir pa
parčiai j ieško pagelbos. Apla
mai imant, bronchocdė mažai

i lo gilės (ovių), masažas ir tt. 
Vienok, kaip matėm, gali būti 
visokių kaklo gilės sudidėjimų; 
ir gydymas turi būti pritaikytas 
kiekvienam žmogui.

Reikia paminėti vadinamą 
Graves’o ligų. Tai yra pavojin 
gas kaklo gilės suįrimas, su ku
riuo sykiu eina labai aiškus 
symptomai: didelis muskulų 
silpnumas, iššokusios akįs, grei
tas širdies plakimas, nervingu
mas, pulsavimas venų ir taip 
toliaus. Šita bronchocelės for
ma yra pavojinga, bet ant lai
mės retai pasitaiko. Kas del 
gydymo, tai vien operacija duo
da šiokios-tokios vilties. Nerei
kia užmiršti, kad iŠ paprasto 
kaklo gilės sudidėjimo gali iš
sivystyti Graves’o liga. Tai da 
kartą reikėtų atsiminti; kad su 
bronchočele neapsimoka juo
kauti.

Kitą kartą parašysiu apie va
dinamą kretinizmų arba stlma- 
žėj Imą kaklo gilės..

Tai vėla pas mane gimdavo 
nepaprastas, besiliejantis per 
kraštus, linksmumas. Man no
rėjosi jų saugoti nuo visokių 
priepuolių, padaryti jos gyveni
mų laimingu. Jeigu jos gyve
nime ir kili turėji vietos, tai ką 
tas reiškia? Juk nuo to jį ne
pasidarė mažesnė?

sugrįždavo. Ir pats nežinau, 
kaip tai atsitiko. Aš pasikė
liau. Neužilgo atsidūriau ka- 
ridoriuj ir jaučiau, kaip plaka 
širdis. Ji lyg su plaktuku mu
šė: to tu neprivalai daryti. Ne
gerai. Nevertėtų tau to daryti.

Vienok aš padariau tai.
Keliuose žingsniuose nuo du

rų aš sustojau. Kambaryj gir
dėjosi balsai. Jis buvo ne vie
nas. Kitas balsas buvo jos.

Tai įvyko žaibo greitumu, bet 
niekuomet aš to neužmiršiu. 
Aš už durų, — viduj jis, kuriuo

; A. J. Karalius.

aš pasitikėjau, kurį aš gerbiau 
daugiau negu visus vyrus krū
voj paimtus, — jos balsas, tas 
balsas, kuris šnabždėjo, kalbė
jo ir verkė mano kambaryj.

Gali būti, jinai stovėjo ten 
nuoga. Nuoga ne prieš sveti
mą man vyrą, kuris žiuri indi-

....o.................... .      , 

MILDA TEATRAS 
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Suimtoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas Ac.

Subatos vakarais ir nedaliomis plr 
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED Ir »2-ra GATVA.

j JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

ft Ruimas 902-904 National Life Bldtf., 
Y 29 So. La Salle St., Chicago, III.
T. Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar* 
ft ninko, ketverga ir Bubatoa vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
T 1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. 
ftj Tel. Humboldt 97.

DR. W YUSZKIEWICZ

LIETUVIfiKAB AKIŲ GYDYTO.IAH 
Knu turi skaudamas arba ailpnaa akla, ar 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas n»us

1155 Milwaukee Ave.
Valandos : Nuo 9 rytd iki 9 vakaro. 

w»9 9 ryto iki 1 po piet, 
............... -— ............. ..... ..... .———*

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dclto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

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

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, nksuso, ir H. 
dargi žavėjanlis nusilpnėjimas 
su tuščiais vidin iais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rukŠtys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai vidiniuose, žviinbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, nmrmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
Rimas, ntiovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos įr lt.

Jei^u jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės į keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jnrgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas jviinų gilių.

Xnypel(‘ 106 ^u gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ilk

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
' Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami* 
Puojn Ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-<m 
lubos. VALANDOS: Nuo 0 iSryto iki vaka- 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pieta.

Tel. Haymarket 2434.

edėliomis 9 iki 12 d.
IL FIELD,

740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsted Str., 2-ras augštai 

Chicago, Ill. ,
Halsted Str.

kymui kvotimo.
“NAUJIENOS”

1840 S. Halsted Street, Chicago, Ill.
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LAUKUOSE
Sociaust-Prešs-Picnic (Pabaiga).

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

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

—Nebilys jis, nuo pat kudi- 
rstės kalbėti negali, — apreiš-

kė keleivis. — Na, gerai, labai 
gerai! — tęsė jis paprastu bal- 

Pamatėme mes su juo,su.
Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą. 

Vaikams žemiaus 12 metų įžanga DYKAI

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

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

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

Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku—dieną ir 
vakarais ir gauti spceiališkai pigią kainą 
laike šio mėnesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Prieš City Hali.

O Lt O L Cl H VIJLl IV AAHVtOCt OUVĮOj

puolėme ant žemės ir pradėjome 
melsties prie Dangaus Kara
liaus: “Motina Dievo Gimdvto- 
ja, suramintoja visų pavargu
siųjų! Susimylėk ant Konstan
tino, atverk jam lupas!” Ir at
siliko čionai stebuklas... Pasi
žiurėjo ant musų Motina Dievo, 
už kampučio skepetos savo paė
mė ir tris sykius davė palaimi
nimą, — vienas, du tris! — dau
giu us nieko.

Jis nepaprastai užžavėjo klau-

lingavo galvomis, 
pypkę rūkydamas,

dusdamos
Žilas senis, 
klausėsi trupučiuką, lyg ir šyp
sodamas. — Ką tas reiškia?...
Reiškia: tikėk ir melskis per vi
są savo gyvenimą, o ten bus tau

Keleivis nutilo. Konstantinas

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į kru^ą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

akinių.
specialistui akių, kuris turi 15 metų pa-

—Tikėk į Motiną Dievą ir vis
kas atsikartos ant tavęs, — vėl 
prabilo keleivis. — Neužmirš- 
ki Dievo, del Jo tik gyvenk ant 
pasaulio ir Jam vienam pasiau
kauk! — Keleivis, tartum, tru
putį supykęs pagrasino pirštu.

O, mes kaip? Vis tiktai apie
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

reikalingas 
Duokite apžiūrėti savo aki 
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SIVIETA.PJA
AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ

via u ir smagiau praleisti gyve
nimą... Na, tai paskui pats turi 
už tą ir užsimokėti...

Kie'vo skiepuose guli kūnai 
brolių-dailydžių. - Jie pabuda- 
vojo bažnyčią ant vardo Nekal
to Prasidėjimo Panos Marijos. 
Apsireiiškė ji jiems ir užklausė 
“ko norite, — aukso ar dangiš-

lių paprašė karalystės dangaus, 
o vienas ant aukso sutiko, lai
mes užsimanė. Ir pradėjo jis

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, 11

dėjo, lengvai, riebiai... Pr 
veno metus ir pradėjo mi 
savo galvoje: “ką tokio jis

ėjo prie Motinos, puolė ant 
liti: “atleisk, — sako —

pa- 
At- 
ke- 
už

stovėjo ant stiebo ir vis meldė
si. Lietus jį numazgodavo! 
sniegas užklodavo, kapojo var
nos, T jis vis meldėsi; kiekvie
noj rankoj jis laikė del sunku
mo po didelį akmenį ir visas jo | dantis ir gerai palingavęs užga-

prasijuokė.
Konstantinas per kaktą ap

žiurėjo nuo galvos iki pat kojų 
keleivį — ir staiga sukandęs

kūnas nuo sunkių vargų ir ken •

Gerai aiškino keleivis. Veidas 
jo buvo raudonas ir prie atsi
kvėpimo balsas jo pranykdavo 
krutinėję. Aplinkui tylėjo. 
Saulė leidos. Konstantinas žiu-

fiją ir negulėjo atitraukti akių: 
augštas, išdžiuvęs ir nuvargęs, 
stovėjo pakutninkas ant medinio

nusitęsusi žemiau diržo, žandai 
susitraukę, veidas išblyškęs, tar
tum mirusio; virštfti iškilusios 
juodos akįs žiurėjo į dangų.

Ir kas tai keisto pasidarė su 
Konstantinu. Jis klausėsi ne
nuilstančio pasakotojo ir užmir
šo, kad prieš jį stovi niekas kitas 
kaip tik piešinys. Ir vis žiurė
jo į paveikslą, ir jis atgijo jo 
akyse: sename išdžiūvusiame 
veide pakutninko, jo neregian- 
čiose aplink raukšlėtose ir į 
dangų atkreiptose akyse degė 
paslaptingas, gilus gyvenimas: 
rodėsi, viskam žemiškam jis sve
timas ir nepaliečiamas ir tiktai

Konstantinas pakelė galvą, 
palankstė pirštus ir labai užsi-

čius laukus. Po tuos laukus jis 
vaikščiojo per du mėnesius, 
piktas ir nervuotąs iš priežasties 
bado ir nusiminęs nepasitikėda
mas jau patsai savimi, 
ką jis pergyveno 
mėnesius,, visas 
kenįėjimai rodėsi 
menkniekiu, ir jis
jų. Sarmatijos, kad tuos kentė
jimus jis praleido patsai del sa
vęs ir kad taip menki ir niekin
gi, ir kad juose nėra nieko to- tkio, kas galėtų nunešti ji augš- 
tyn, paimti nuo žemės, kaip tą 
pakutininką. -h

Visa ta? 
per tuos du

jam dabar 
sarmatijos

VI.

Konstantinas
ir 
ir 
ir

vo su kumščia jo veidą — už
gavo skaudžiai, stipriai ir su 
žvėrišku linksmumu jautė, kaip 
sutriuškėjo nuo kumščios nosis 
jo sankeleivio...

Keleivis, su apipiltu krauju

gandusiu-verkiančiu balsu iš
metinėjo. O Konstantinas, neat-

į tamsėjančius laukus
Iš rusų kalbos vertė,

D. J. Alekšis.

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
dėlioję, gegužes 20 d. 10 valan
dą iš ryto iš namų į lietuviš
kas Tautiškas Kapines.

Pasilieka nuliudime brolis 
Longinas, švogeris ir sesuo.

ženklas Bankos Saugumo* 
Chicago Clearing Rouse

Narystė.
Bankos priklausančios prie CM-i 

cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiJtaB? 
bent sykį į metus, Clearing 
revizoriai nuodugniai ištiria saw 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VI* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos par— 
žiuriamamos ir patikrinamos; pdndL . 
gai kituos bankuose patikrinti M 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apMM* 
gos vertč gali but knygose parodytai 
Abejotina tvarka arba atsargOMH^ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bflfllM- 
nustoja savo Clearing House lebdB^ 
tai yra ženklas jo abejotino stovio*

Tiktai tvirčiausius ir saugiausioj 
bankos gali but Clearing House Mh 
riais.

Tikroji karė

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

niosios mašinos tiesiai prieš jį 
atstatytos šaudo, tai prieš pat už
puolimą kareiviams duodama 
degtinės atsigerti. Kili bficie- 
riai ir kareiviai geria, kol visai 
nusigeria. Aš mačiau sykį, kaip 
vienas nusigėręs kareivis, dar 
užpuolimo laikui neatėjus, iš
sirito antron apkasų pusėn ir, 
rėkaudamas, pats venas traukė 
į priešų pusę mušties. Paga- 
liaus, sukomanduoti, kareiviai

tikėdamies nugalėti priešus ir 
paskubinti visų savo vargų ga-

Bėga kiek tik ga- 
už-

Pranešu savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kad 
perkėlimas kūno mano duk
ters Arinos Zolyniutčs, miru
sios Lapkričio 13 d. 1916 mi, 
iš Hammond Indiana šv. Kry
žiaus kapinių į Liet. Tautiškas 

kapines, Chicagoje, įvyks Ge
gužės 19 d. š. m. 2 vai. po pie
tų. Kviečiu gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti ge
gužės 19 d. 8:30 vai. ryto į 
mano namus po num:538 W. 
42 St., Chicago.

Perkėlimu užsiims graborius 
PETROŠIUS,
Juozapas ir Antanina Žolynai.

žiūros užmanymas tapo įvestas 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei 
na Clearing House banka nriiihilli 
krutijo. B (»i led ui usunl.
House bankos viena kitai pagelbotC

The American State Bank prill —. 
so prie Chicagos Clearing House, gw 
ra j)o jos priežiūra, naudojasi ImC 
teisėmis ir išduoda penkias pffwij 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prUihė* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjame M 
kas meta išduoda penkias piinea gg* 
skailas Bankiniai Valdybai HHnaftt 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje bankete Mg 
išmokami ant kiekvieno pareikšt* 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AjloMt 
Mortgages. Taipgi Aukso MorbMM 
Bondus po $1J)O.OO ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausls ttgv 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir LenMB* 
kai.

^Kapitalas ir perviršis: $600JJOUNfe

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Ket vergai* fer 
Subatoinis iki 8:30 vai. vakare.

Ii greičiau, kad ištrukus iš

ne visai į juos palaiko, o 
dar nei neprasidėjo. Žemė su-

kelia ir vėl bėga, vos kvapą at
gaudami, vilkdami su savim

TURĖKITE f

Telefoną# Canal 87B7

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; Hgal prak
tikavusi Pennsylvani 
Philadelphijoj. Pase
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
no m s.

1738

iios Hospitalėae Ir 
akmingai patarnau- 

Uždyką duodu rodą 
1 

Kalbu lietuviškai, angliškai, rw 
lenkiškai ir MavokiškaL
8. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antrą lubų.

“Nieko negaliu pa
tai!. Matai, k linai 
guli: jeigu prasis-

temti. Keleivis 
apleido kaimą 
dykus laukus 

nepjautas pievas. ’ Konstantinas
svyravo ant sopančių kojų ir ty
lėjo, bet nedraugiškai žiurėjo 
ant sankeleivio: veidas sankelei- 
vio atrodė jam svetimu — sve
timu ir baisiu savo išžiūra. O 
keleivis ėjo sykiu, beperstojimo

vą ir ilgą, bet niekados beveik 
nereikalingą durtuvą. Jie stebi
si ir džiaugiasi nesutikdami 
priešų. Štai jie jau peršoka per 
suraustus, sunaikintus pirmuo
sius priešų apkasus. Jie mato 
kyšančias iš suardytų griovių 
rankas ir kojas, sutrupintas gal
vas ir kruvinus sudraskytus la
vonus. šian ir ten jie užtinka 
dar keletą gyvų, drebančių iš 
baimes priešų kareivių, visai be 
spėkų, pagailetin ų žmogybių, 
kurių jie neturi nei jokio noro

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

• Nau’ji, ‘daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

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

tavo laimė.” Pasimeldė jis prie 
kimu savo broliu: “Broliai ma-
no brangus!

neužteko jamvie tos visam, atsi
gulė jis tarp jų ant šono. Taip 
ir iki pat šiam laikui guli, —

jų ant šono...

damas.
Toli, toli pietų pusėje — juo

davo tamsšų nekrutanti debesįs, 
iš ten girdėjose beperstojimo 
kokis tai bildėsis. Aplinkui dar 
labiau pradėjo kvepėti nepjau-

sirupinania, kad ir tokie gyvi iš
likę priešai nedarytų pasiprie
šinimo. Tam tikri kareiviai, 
vadinami “apkasu valytojai”,

tuojau apibegioti visus nuo prie-

sus, kurie tik užsilikusių gyvais 
priešu bandvtu nriešinties. To-

pute, krutindamas išdžiuvusią

Atidarimas 
naujoj vietoj 
Laikrodžių
Krautuvės
Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu piginus, kaip 
tik galima, tai yra už tiek, už kiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
toje užganėdinus kiekvieną, kuris tik 
ateis pirkti. Taigi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar ki
tokių daigtų, malonėkite atsilankyti 
pas mane, ir jus persitikrinsite, kad 
nei viename auksiniu daiktų štore 
negalit gauti piginus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

o aš

Taipgi, jeigu kam 
reikia akinių del 
skaudamų akių, tai 
ateikite pas mane, 

pririnksiu akinius kuoge-

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtumėt, 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus aš gyvenau: 2256 W. 22 st., 
dabar-gi persikėliau į naują vietą-— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie
ną užprašau Atsilankyti į naują vie
tą.

F». Miller
2128 W. 22 Str., Chicago, III.

AK!
NIAI

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

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

Galvos skaudėjimas —* nervuotumas.
Raudonos akįs arba blakstienos.
Skaudančios arba ašarojančios akįs. 
Užtemstančios akįs laike skaitymo. 
Silpnas regėjimas—ir tt.

Pasitarkite su manim — ‘aš esmi gydy
tojas ir chirurgas, specializuojuos tiktai 
akių ligose. Turiu šimtų Šimtus išgydytų 
ligonių laike savo 20-metinės praktikos ant 
State gatvės.

Jeigu jums nereikalingi akiniai — pa
sakysiu tuojaus.

Kainos vidutinės—Kalbam lietuviškai.
Visas antras augalas

F.O. Carter, M.D.
120 So. State gatve, — Chicago 

Arti “The Fair’’ krautuvės

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 7vak. 
Nedėltomis nuo 10 iki 12.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale" kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levintha! Plumbing Supply Co.,
Corner Marshfiel 
Kalbama lietuvi!

Ave.

sems, zi u rodą m 
abrozo iš Kievo 
Vladimiro.

jus metus prastovėjo... 
siduso, greitai palauksi

balsu pradėjo apsakinėti.

Nikitas buvo labai piktas ir sta
čiokas, kaip pajuokdavo jisai 
žmones, ir kaip apsireiškė jam 
stebuklas; moteris jo, virdama 
mėsą pamatė katile verdantį 
kraują, kraujuose krutėjo žmo
nių galvos, rankos ,ir kojos. Pa-

ir persigando. “Oli! tai mano 
dtiugybė nuodėmių!” Nuėjo jis 
prie klioštoriaus, įsibrido į di
delę balą, stovinčią arti kliošto
riaus ir tris dienas išsėdėjo pur
vyne, pasiaukaudamas save del 
maisto uodams ir kitokiems va
balams. Paskui įėjo į kliošto
rių, puolė ant kelių ir pradėjo
melstis, kad Dievas jam nuro
dytų tinkamų pakutą už nuodė
mės. Ir pasistatė jis, sau stiebą 
ir pradėjo tarnauti Dievui. Žies 
mą ir vasarą, dieną ir nąktį jis

--Na, pažiūrėkime, kiek šian
die Dievas davė! — prašneko 
keleivis. O, skrinutė — inatu-

tinka, išskyrus štabo oficierių 
vaidentuvėj, kurie patįs tikro
joj kovoj nedalyvauja. Jeigu 
kartais pasitaiko, kad koks su- 
žvėrėjęs pasvaigėlis muša ar

ir pats pasileido ant žolės. Kon
stantinas stovėjo ir tylėdamas 
žiurėjo.

Keleivis ištraukė iš kišeniads 
pinigų, pradėjo skaityti: pasi
rodė, kadi įšviso surinko kaime 
2 rubliu 75 kapeikas: buvo čio
nai ir už parduotus šventuosius 
it

vėsiuose palaidotą ir norintį pa
siduoti priešą, tai toks darbas 
sukelia kareiviuose visuotiną pa
sibjaurėjimą ir pasipiktinimą.

(Bus pabaiga).

, sti
prio

grabų mučelninkų, galiančių 
klioštorių skiepuose. Paskui 
jis ištraukė iš maišuko šmotą 
duonos, kelius kiaušinius, bute-

—Na ką, Konstantiniuk, p ran
dėkime dalinties! — 'maloniai 
pratarė keleivis.

Konstantinui kas-tai užėmė

jas, ir piktai žiurėjo į keleivį.
-—Žinai ką? — prabilo jis dre

bančiu balsu. —Tau vienas ke
lias, man kitas... Sudiev, bro
lau! —- Ir jis numojo ranka.

Keleivis nepaprastai išvertė 
akis ir atsistojo ant kojų.

—Ką tu? 
ko tu ? —
jo į Konstantiną

... Saugok Viešpatie, 
Jis keistai pasižiurę-

Kvaily tu,

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir
binius?

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

apiclinkes lietuviai ge-

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Northsides ir 
rai žino

Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki $20Od. 

Moters ar merginos ,ar vedę ar 
pavienios ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardh® 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskedg 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pan- 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Me* 
nepaisome ką jus turite arba k* 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN

klerkams ir tt.
ant algos padaroma į*

ant

suteikiame paskolą

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augŠta*
Telephone Drover 21KL ,

Telephone Yards 5032

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

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

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

BDBKEBftRBLRSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, HL

Į RAY E. RIEKE

I 619 Fourth St., (viršuj Sapcr 
vaistinyčios).

Į SIOUX CITY, IA.
| Pasekmingai vedu visokius 
F reikalus, kaip kriminališkuose 
į taip ir civiliškuose teismuose. 
f Išdirbu visokius dokumentus 
l ir popieras. Užlaikau patar
ti navimo ofisą.K*

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, III.

529 Collinsville Avenue

Turių už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną iš 
didžiausių lietuviškų aptiekų Ame- 

I rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
ejiškus vaistus, kaip tai: žoles,europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 

šaknis, trcjes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiamc a -- 
susipažinti su mumis ir 
mis. DR. r

Aptiekus Užveizdetoj

atsilankyti ii 
? musų kaino* 

J. J. VIZGIRDAS

DR. J. VAN MING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diag-noza ir Gydymas
Speciališka medicina nuo 

t 1 užnuodijamo kraujo
Vandenuota Medoką Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ.
Netoli 22-ros >;tv.

Valandos : 1—8 po pietų ; 7—9 v ak.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteilftku, vyriau. Ir vaiku lifcy.
Ofisas >> Gyvenimas:

,'<(>00 S. llalstc'l SI., J< ;i 36 Jiti.
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras ibi JO vai. ryto, ) 3
po pietų ir vakarais.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
(gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte 32 n!..
Chicago, Ill.

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687.
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CHICAGOS ŽtNIOS
vietines karės

ŽINIOS.

Samuel Insull, J. Ogden 
Armour ir Dr. Frank Brel- 
ings pasitraukė iš taip vadi
namojo čikagiečių šalies ap
saugos komiteto. Pasitrau
kė jie be jokių paaiškinimų. 
Reikia manyti, kad komite
tas netaip nori šokti, kaip 
šitie .ponai geistų. O gal jie 
yra įsitikinę, kad ir be jų ten 
bus daroma, kaip jems nori
si.

Chicagos universiteto stu
dentai ims kariškojo mokslo 
kursus vasaros metu.

Chicago College kliubas 
nutarė siųsti Francijon Rau 
donojo Kryžiaus ambulans^.

Utarninke įstojo sausu
mos armijdn 78, o 40 į jūrei
vių pulkus.

MIRČIAI PAŠARO ATSL 
GABENO STOCKYARDŲ

PONAI.

Kaip žinia, Armour, Swift, 
Morris ir kiti Chicagos sto- 
ckyardų ponai atsigabeno iš 
pietinių valstijų daugybę 
negrų į stockyardus. Tie 
negrai dabar miršta pažy
mėtinai — po 40—50 kas 
mėnesį. Mat jie nepripratę 
buvo prie šalto žiemos oro.

L.D.L.D. 83 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
geužės 20 d. 2 v. po pietų, pas 
P. PJBarzdaitį — 353 Lorch 
avė. Draugai, malonėkite 
atsilankyti paskirtu laiku ir 
nepamirškite atsivesti savo 
pažįstamus. Kiekvienas da
rbininkas privalo prigulėti 
prie L.D.L.D.

Sekr.,F. Domeika.

Albert Collinick, 71 metų 
ir jo pati užtroško nuo ga- 
so. Prakiurusios gaso pai- 
pos buvo jų mirties priežas
timi.

Petras Katauskutis, 4 me
tų vaikas, 619 W. 14th Str., 
rastas namie pašautu ir su
nkiai sužeistu. Policija įieš
ko kaltininkų.

Iš Japonijos per Chicagą, 
New Yorko linkui pravažia
vo 23 vagonai su šilku, kurio 
vertė siekia $600,000.

Jos. Rutkauskas, 1446 So. 
50 avė., sakosi, kad nežino
mas vyras jį apiplėšęs kam
baryj antrašu 25 N. Sanga
mon avė. Rutkauskas nete
ko $125.00 pinigais ir $200 
čekio.

tarp savęs įvairias tautas, gyve
nančias ar kaimynystėje, ar vie
noj teritorijoj, dabar kaip tik 
laikas paduoti rankas kits kitam, 
pasveikinti, kad nebėra priešo 
sėjusią neapykantą, idant tąja 
neapykanta pasinaudojant pa
čiam sėdėjus ant sprando besi
pešančių jų.

Nors tiesa, progresyviai eleiiie 
ntai visų Rusijos tautų ir nebuda 
vo apimti tos neapykantos ir ne- 
užsitikėjimo link savo kaimy
nų; hoi’s jie dirbdavo tame pa
čiame lauke, kovodavo už tuos 
pačius idealus, bet susidurdavo 
vieni su kitais retai, tik bedirb
dami. Gi vaisiais nesidžiaugda
vo kartu.

Bet štai atėjo tas laikas, kad 
jų darbas davė pirmuosius vai
sius. Rusijos carizmo tvarka 
susmuko. Ir nors dar daug 
darbo yra kovotojams už geres
nę ateitį, bet šitie pirmieji vai
siai — Rusijos revoliucija — y- 
ra taip žymi, kad negalima su
silaikyti neparengus iškilmės 
jų apvaikščiojimui. Kaip arto
jas aręs visą dieną apsistoja 
ir nusišluostęs prakaitą apsi
žvalgo ar daug jau vagų išvago
ta, ar daug da paliko vagoti, ir 
pamatęs, kad didelis darbas jau 
padirbtas, naujomis spėkomis 
žingsniuoja vaga vis tolyn ir 
tolyn, t e b u n i e ir m u m s 
tokiu apsistojimu rengiamašai 
26 d. gegužės Auditoriume tarp
tautinis balius: iš čia mes pa
žiūrėsim į tai, kas jau atsiekta, 
ir pažvelgsim ateitin — ar daug 
dirvos da turime vagoti; čia ir 
spėkų vieni kitiems drąsos pri
duodami pasisemsim tolesnio 
darbo varymui.

Tadgi, draugai, garsinkim bu
simąjį balių, rengkimėš prie 
jo; tegul jis pralenkia visus bu
vusius iki šiol balius pasisekimu.

N.
•»

Tai tik žiedeliai, 
o uog ų da susi lauksit.

Vakar tilpo korespondencija 
iš Melrose Parko, kurioj prane
šama, kad vietos policija užgy- 
nus rinkli aukas Rusijos revo
liucijos rėmimui Socialistų Dai
lės Ratelio vakare. Daugelis 
tur-but visai nė neatkreipė aty- 
dos į tą korespondenciją. O tuo 
tarpu labai reikėjo padaryti. 
Reikia žinoti, jog tokis uždrau
dimas rinkti aukas Rusijos re
voliucijos rėmimui yra tik pirmi 
žingsniai visokių suvaržymų, 
kurių susilauksime ačiū karei; 
lai tik žiedeliai, neužilgo gi ir 
uogos pasirodys.

Apie tarptautinį balių.
Utarninke jau buvo paskelb

ta Naujienose, kad 26 dieną ge
gužės, West Side Auditoriume, 
kampas Racine ir Tailor gatvių, 
rengiamas tarptautinis balius ir 
koncertas. Pramoga rengiama 
parėmimui Rusijos revoliucijos.

Norėtųs atkreipti į parengi
mą ypatingą pažangiųjų lietu
vių domą.

Jau kalbant vien apie medžia
ginį užmanymo pasisekimą, rei
kia pasakyti, kad draugams 
skaitlingai atsilankius, jis bus 
didelis. O juk visi žinome, kad 
pinigai, pelnyti tame vakare, ne
nueis veltui.

Bet ne vien tik medžiaginės 
paramos revoliucijai svarbą turi 
sulošti rengfamasai vakaras. 
Moralė jo vertė gal da bus di
desnė. Ištiktųjų, sugriuvus tai 
tvarka, kuri per šimtmečius dė
jo visas pastangas, kad pjudyti

CICERO, ILL.
Klerikalu prakalbos.

Draugystė Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus turėjo pa
rengus prakalbas šv. Antano pa
rapijos svetainėj. Kalbėjo pir
mas J. Sutkus. Kalbėjo apie 
spaudą ir josios naudingumą. 
Nurodinėjo, kad senovės laikuo
se, būtent prieš 18 šimtmetį 
spaudos cenzūra buvus reikalin
ga. Na, o paskui, žinoma, liepė 
parapijonams neskaityti Naujie
nų ir kitokių progresyviškų lai
kraščių.,

Antras kalbėtojas buvo mo
kytojas J. Stankus. Prakalboms 
pasibaigus buvo leista nubalsuo
ti kas nori, kad butų užduodami 
klausimai, o kas ne. 50 ypatų 
pakėlė rankas už tai, kad butų 
atsakoma į klausimus', o 2 — 
kad ne. Bet kalbėtojai į klau
simus neatsakinėjo.

P. Zivikas.

Pavojus Chicagos 
gyventojų sveikatai.

Vakar jau buvo pranešta, kad 
sustreikavo 200 miesto darbinin
kų, dirbančių fabrike, kur naiki
nama surenkamos miesto at
matos. Vdkar ir šiandie jau ne-

Turgaus Žinios

Javų kainos puola

laikraščio kopija.

Vylioja į kariuomenę

COFFEE

PRANEŠIMAS

3,800
5,500 
4,000 
2,000 
2,000

19.50
18.00
16.50
17.50

-21.50
-20.50
-19.00
48.00
19.50

7,000
1,400
1,600
1,200

■12.00 
■12.50 
10.00
11.25 
•10.50 
■12.00

16.25
15.00
15.25
19.25

16.40
16.25
16.30
14.00

-2.00
•3.50
•2.50
5.00

24—25 
23—23% 
18—20 
14—16

1.68
■2,80

2.00
1.75
-2.00
•2.25

1378 
2054 
1045
1510 
2880

Sumanumas išgelbėjo 
ne vie nam gyvastį.

11%
-3.05
-2.50

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.Jaunieji daktarai turi 

važiuoti Francijon.

Pasiųs Europon 
armiją ne anksčiau 
1918 m. pradžios.

Socialistai pataria Russelliui 
atsisakyti iš Rooth’o 
komisijos.

Chicagos “valytojų 
raportas.

Negrų oficierių 
mokykla.

4.00—5.50
5.00—6.00
1.50
1.50
1,50
2.00
5.00—5.50
3.00—^5.00
1.50
3.00
2.00
3.00

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodam 
po 30c,...............

3.00—6.50
3.00—4.00
2.00—3.00
3.00 
2.50—3.00 
1.75

12.25-^13
9.00

11.00
.8.00
9.30
9.25
8.60

... 23%
... 23% 
18—19 
13—16

Privatinių bankų 
reikalai.

laikraščio 
išleidėjas 

anglų

... 37% 
36—37

sv) 16.10 
... 16.00 
... 15.75 
... 12.50

Geras 
etai av as 
sviestas

16.00
15,20 
15.00 
14.00 
■10.00

9.50
9.45
9.35

36% 
33—34 
. 31—32

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

Socialistų partijos pildomojo 
komi toto nariai, Adolf Germer,

RYŽIAI
Geriausios 

rųžies, 10 c "J 
vertės, parai į 
duoda už ..

15—16 
15 %—17 
17-J18y2

LIBERTY hall 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PI 

Tel. McKinįey 2878 
B, J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

12 %
2.75
2.00

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
resnis, negu M 1 m 
kur jus ga-fcl I 
lite gauti .. " ■ ■

Juozapas Maželis 
Frank Moška 
Stanislovas Wilimavič 
T. Striko!
James L. Košt k n 
L Galvanauskai t ė
J. Duoba
Košt. Bitukus 
Joe Stroll
L. Klimaitė 
Jim Pel riš
Awgustyn JOskava
K. J. Korikus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis

N. Bless
Miss J. Prulia
M. Stock u s

A. Gustaitis
V. Milašius
M. Sadauskas

,M. StockuH
N. Bless 
Miss J. Prulia 
M. Stočkus ‘\

Komitetas susidedąs iš 15 as
menų, kurio pareiga yra rupin- 
ties Chicagos “apvalymu”, ypač 
moraliu, užvakar išdavė rapor
tą. Pasak pranešėjų, jų darbas 
buvęs labai pasekmingas. Gir
di, kuomet komitetas pradėjęs 
veikti, tai yra 4 metai atgal,

Atsiimkite laiškus!
N:nijicm,i Administracijoj randai) 

laiškų šioms ypatoms:

Maj. Generolas Thomas H. 
Baity, kurs yra vienas vietinių 
kariuomenės.; viršininkų, gavo 
karės • akademijos btileteną,

'begalima buvo sunaikinti atma
tų fabrike. Jos todėl versta ant 
tuščių lotų, už miesto. Kadan
gi dabar jau prasideda vasaros 
karščiai tai toks vertimas atma
tų ant lauko, nesunaikinant jų, 
yra labai pavojinga miesto gy
ventojų sveikatai.

Streikas kilo todėl, kad, pa
sak sustreikavusiųjų unijos pre- 
zidjento pranešimo, viešųjų dar
bų komisionierius Frank J. 
Bennet, pašalinęs iš darbo kele
tą darbininkų, prisidėjusių prie 
padavimo peticijos reikalaujan
čios algų pakėlimo.

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Gcg 16, 1917 

žemiau paduodamos produktams 
khinos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau’
Sviestas:—

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

Oleomargarinas:—
Stalui ........ ..
Kepiniui .............

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

Suris:—
Twins .................
Daisies .............
Young American 
Longhorhs ........
šveicariškas .... 
LimbiirgCr ..... 
Brick ................

Peter Hanson, gatvekarių ir 
relių sukioto j as ant Chicago ir 
Milwaukee elevatorių linijos, 
pasuke taip, kak kartis iššoko iš 
šenių ir sustojo. Hanson pada
rė taip, idant nedavus susidur
ti elektrikiniam karui su gele
žinkelio karu, kurs tuo pačiu 
momentu 50 mylių valandoj 
greitumu artinosi prie kryžke
les. Ačiū Hansono sumanumui 
važiavusioji karu apsėjo tik iš- 

žaizdo- 
vietą

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 patėmytumet paprastų vartojimų šito pastebė
tino pečiaus. Kiekviena moteris pastebės pamačius 
vyrų taip puikiai atliekant darbų. Atsiminkite, kad 
ir jis taip negalėtų puikiai padaryti su paprastu pe
čium, bet jis vartoja tų pečių, kuri yra vienas iš 
geriausio išdirbinio, 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 vienų iš tų pečių laike šios parodos, 
mes atrokuosim $5.00 už jųsų senų pečių ir duosime 
puikias dovanas.

PRANEŠIMAS.
Pranešu Gerbiamajam Visuo
menei, kad atidarymas nau
jo daržo, priešais Leafy Gro
ve, kuris vadinsis WHITE 
CITY GROVE, įvyks gegu
žės 20 d. 10 vai. rvto.•z

Labai paranki vieta rengi
mui piknikų ir išvažiavimų.

Kviečiu draugija reikale 
kreipties. Randa pigi.

Su didžia pagarba,
A. BLINSTRUP, Savininkas

Archer and Kean avės., 
Chicago and Joliet Lines. 

Tel. Willow Springs 6. Cook County.

People Gas Light and Coke 
Company — toji pati kompani
ja, ką aprūpina kone visą Chica- 
gą< gazu — paskelbę, kad pačids 
tų kompanijos darbininkų, ku
rie įstos arm i j on, gaus pašalpos 
iš kompanijos po 30 dol. mėne
syj ir kiekvienas kūdikis po 10 
dolerių mėnesyj. Jeigu gi įsto
jusieji armijon darbininkai bu
tų nevedę, tai pinigus kompani
ja ketina išmokėti įstojusiųjų 
giminėms. Trumpai kalbant, 
kompanija apsiima primokėti, t
by tik josios darbininkai stotų 
karėn.

Bet kompanija priduria, kad 
ji mokėsianti tik iki 1 dienos 
augusio. Tuomet gi įvyksian
čios permainos.

sigandimu ir lengvomis 
mis. Atsitikimas turėjo 
netoli Kenoshos.

Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžė ........ 
Citrinai, dėžė.;..............

žemuogės
Cukrus, už 100 sv.:—

Standard, maltas.............
Standard can e, smulkus 

Burokų, smulkus ..........
MILTAI

Vasarių kviečių:— 
Special Brand ..

' Patents ...............
Straights .............
First. Clears .... 
Prastosios rųšies

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

Ruginiai:—

Paduodamos kainos:
Galvijai:

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

........... 15.00
...........14.80

........ 14.80
........ 13.50

10.00—11.00

Chicagoj ketinama įsteigti la
gerius, kur bus lavinami neg
rai šios šalies piliečiai, ant ofi
cierių. Valdžia kviečia pradėti 
mokirities ant oficierių ypač ne
grus, pabaigusius augštešnes 
mokyklas kaip, pavyzdžiui, ko- 

j i.L
... 24% 
... 24% 
... 24% 
... 24% 
30—34

A. H. Messing, 
Chicago Examiner 
riutodo, kad didžiųjų 
kalba einančių laikraščių vieno 
numerio išleidimas kaštuoja vi
dutiniai $10.000.

Kulis Furniture House
3224-3226 Halsted Street, Chicago, 111

Kiaulės:— -
- Sunkios (250-400 

Vidui. 200-250 .. 
Lengvesnės .... 
Paršai, geri ....

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

Felix Gogolinski 
Graborius ir Balzamuotojas 
persikėle iš 1901 Wabansia 
avė., į savo nuosavų namų, 
1754 Cortland St., prieš ŠV.. 
Marijos bažnyčių ir užsiims 
laidotuvėmis už pigių, kaip 
iki šiol, kainų. (Apg.)

šių moterų. Kiekvienos jų į- 
plaukos dienoje siekę vidutiniai 
$10. Gi šiaip neinorališkiems 
dalykams Chicagoj būdavę išlei
džiama kas met į $36.500.000.

Dabar esą, dalykai labai page
rėję. Moralybė žymiai pakilus.

Taip praneša komisijos nariai. 
Kaip tečiaus tikrai dalykai stovi 
su jųjų kovos pasekmėmis,, tai 
sunku pasakyti.

1644 W. Chicago Av. 
1886 Blue Island Av. 
2612 W. North Av.
1217 So. Halsted St.

1832 So. Halsted St 
1818 W. 12th St.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHFRURGAS 

174» B*. Hakled St.. Ckicag*. UL
Ktrmpas 18-to* gatv.

14.00— 
13.50- 
13.75- 
14.00—

Gyvulių i*inka kitur
Gegužės 16, į sekamas vyriausias 

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

5,000 9,000 
7,600 7,700 
2,500 11,500 

1,800 
2,000 
1,800

pasiuntė Ch. Ed. Russelliui tele
gramą, kad jis atsisakytų va
žiuoti į Rusi ją, kartu su komisi
ja, kurią siunčia Wilsonas į 
Rusiją po vadovyste žinomo 
atžagareivio Elihu Rooth.

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

Paukščiai, išdarinėti :- 
Kalakutai (svarui) . 
Vištos ................. :.
Antjs............... ..

i Žąsis............... ... .........
■Veršiena:—

50—60 svarų, svarui 
60—^0 sVarų ”... 
90—*100 švarų ” . 
150—175 sv.; kaul. .

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

Bulvės, bušelis ...........
Jaunosios, stat...........

Daržovės:-—
Barščiai, Štatinė ... 
Kdpustai, did. guib. 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėžė ..........
Salotos, gav., burbas 
Cibuliai, pintinė ... 
Žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė . < 
Salotos, galv. gurbas 
Tomėtės: pintinė ... 
Grieščiai, statinė ... 
Morkos, statine ....

Vaisiai, žali:—'
Obuoliai, statinė ...

Apelsinai, 'dėžė ....', 
Citrinai, dėžė. .-........
Ananasai, gurbas ... 
žemuogės, dėžė 24

Dr. Franklin H. Martin, tik 
ką sugrįžęs iš Washington, kur 
jis turėjo tarybų su valdžios vir
šininkais, sako, kad visi šios I
šalies jaunieji daktarai amžiuje 
iki 31 metų turi stoti armijon 
liuosanoriais. Jeigu gi jie nes
totų, tai anot Martin’o, neužil
go valdžia pradėsianti imli jau
nus daktarus kariuomenėn pri
verstinai.

IPasak Martin’o, Francijoj, ka
rės fronte labai at jaučiama dak
tarų stoka. Papildyti mediciniš- 
kr personalą frbnte tegalintįs 
tik Amerikos gydytojai.

Komai
Kviečiai
Rugiai
Miežiai
Avižos

ŠI E N AS
Motiejukų, geriausias 20.50
Motiejukų No 1 ..
Motiejukų No 2 ..
Mot. No 3 maišytas
Dobilų sulig rųsles -
Prėrėjų, sulig rųšies 16.00—-19.00 

šiaudai, ruginiai...........10.50—11.50
Kvietiniai   ........... 8.50—9.50
Avižiniai ;.........*.......... 8.50—9.50

ARBATA
Priimniau-

eia, r varan- . — 
tuntą, 
70c pa 
oda čia po

SVIESTAS ATPIGO
BANKES’^s

8102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE

8032 Wentworth
8427 So. Halsted
4729 S. Ashland

Illinois valstijos legišlaturoj,, 
senatas priėmė bilių, kurs rėL 
kalauja, kad privatiniai bankai 
šioj valstijoj butų pavėršti į 
valstybinius, o jei jų savininkai 
neįstengs to padaryti — kad 
butų jų bankai uždaryti.

Paversti iš privatinių į valsti- 
jinius bankus privatinių bankų 
savininkai turės savo įstaigas 
bėgiu trijų metų.

Bet kadi kalbamas bilius taptų 
įstatymų reikia idant ji priim
tų ir atstovų butas. Čia tai pri
vatiniai bankieriai tikisi, kad jų 
šalininkai ir sumuš taip nema
lonų jiems bilių.

i^Ar Jus Esate Matę^E 
Vyrą Kepant ir Verdant 

Pasekmingai.
Žmogus bus atsiųstas speciališkai iš dirbtuvės 
(demonstruoti) parodyti Moore pečių 
(combination), su gesu ir angliais.

Baltieji..........................................12.80
Tamsieji .................................... 11,00

Gyvulių turgus.
CHICAGO. Geg. 16. Gyvulių atga

benta šiaip:
Galvijų ............................... 18,000
Veršių ...................... . į......... 4,000
Kiaulių ................................ 25,000
' ‘ 7,000

NORTH SIDE
406 W. Division
7'/'(į Y North A' 
2640 Lincoln Av 
;■ >'4 4 1 i>< <>hi A\
8413 N. Clark.

NAU JI ffkW,Chicago, I1J.

kuriame išvadžiojama, kad 
Suv. Valstijų ekspedicija (ka- 
rioumenė), ketinama siųsti 
Francijon, pasieks ją ne anks
čiau, kaip pradžioj 1918 m. 
Girdi, išlavinti užtektiną kariuo
menės skaitlių, aprūpinti juos 
visu kuo reikalnigu, etc. reikė
sią mažiausia pusės metų lai-

Vh-j>hor>e Hmnlioldt 1278.

M. SAHUD M. D. 
8i ni>s Hmm. (N dyfojhf ir Chirurgą* 

; j.<•< i:<h- 1 >>■- Motei iki-ų, Vj riAkų ir 
Vaikiokų, taipgi ChroniM-. ų I.ijry

OFISAS: Milwaukee Are
VALANDOS: 8:80 iki JO išryto; 
KnrnpSH North A \ <■ . Kambarys 206 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakar*.

1)R. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Ger><) lirtnvianiH iirinmae per 16 mv- 
tų kaipo patyrė^ H.'dy tojns, < hirur*a« 
ir akukerii-

Gydo aitrias ir chroniška* livras, vy
rų, moterų ir vaikų, parai naujaufoas 
mcbidas > )<ay ii kitokius elektrų* pric-

Ofisas ir Labaratot i ja : ]02J> W. Ihth 
fit, -netoli Fisk fit

VALANDOS: Nuo JO J 2 pietų, ir 
(i 8 vakarais 'l'elephone ( anai 81 JO
GYVENIMAS: 3412 S Halsted Street

VALANDOS 8 9 ryti tiktai.

A V A I
................... 1.65
..................... 2.55

Birželio kviečių kainos Chica
gos biržoj užvakar atidaryta po 
$2.40 ir nupuolė į pabaigą ant 
$2.20. Sulyginus jas, tas kai
nas su ūtarninko kainomis, bu- $10i000 viena 
vušiomis nedėlia anksčiau, jos 
nupuolė net 22 centais, nes 7 
gegužės birželio kainos buvo 
$2.42. Atpigimo priežastį nu
žiūrima tame, kad valdžia ren
giasi paimti javų kainų regulia
vimą į savo rankas.
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI DRAUGIJOS DRAUGIJOSPranešimai

Girdvainienė

IOWA VALSTIJOJ

PARDUODU šaliuną (karčemą)

OREGON VALSTIJOJ

NEBRASKA VALSTIJOJ:
fabrikui

RAKANDAI
omo VALSTIJOJ

Skelbimai
iivonų, daVenport, tai PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

NAUJIENŲ AGENTŪROS

MICHIGAN VALSTIJOJ

RANDAI

INDIANA VALSTIJOJ

WISCONSIN VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJNAMAI-žEMė

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI CONNECTICUT VALSTIJOJ

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ

KIŠENINIS
AMATŲ MOKYKLOS Spring Valley, ŽODYNĖLISKewanee, Ill

Pana, DI

JIEŠKO DARBO
PARDAVIMUI mo

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ
REIKIA DARBININKŲ

BROLIŲ IR SESERŲ

NEW JERSEY VALSTIJOJ
Frank Yurkus

NEW YORK VALSTIJOJ

NAUJIENŲ B-VĖS
DALININKŲ DOMAI

ir automobilių 
ykite to amato

Ant
Bar

Business Ag.
IŽdinikas — atsius,

i Milwaukee Ave<

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

REIKALINGA mer 
mui krėsi kręipkit^s

Chicago, Ill.

Portland, Ore.: Omara News Co.

Kenosha Wis.: K. Paukštis

nuo 30 iki 35 metu - 
i •— $4.00

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

Cleveland, O.: A. Valenton,

be vaiky. Atsišaukite greit

NAUJIENŲ B-VĖS DALI 
NINKU PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS;

i po vie- 
yvenimo 

vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

■' Ketverge, gegužes 17 d., Mil
kins svet., LSS. 4 kp. rengia di
deles nepaprastas prakalbas, 
kuriose kalbės drg. A. Montvi
las, bus rodomi paveikslai ir 
aiškinama apie tų paveikslų rei-

PARDUODU vieną pusę teatro bi 
znio, 
250 s . , 
kad perku kitą, didesnį teatrą.

Cicero, III

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin^ 
/ ' - - .1209. §..3rd, Sb

Sioux City, la.: Jos: M.* Budnikas, 
- 2510 COrfecttotfviUe R<

/ t ERB. Naujienų skai- 
VI tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

rginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų

PARDUODU pigiai čeverykų tai 
syino dirbtuvę su ' * — —
norite pirkti tą dir 
šiuo adresu: 
637 W. 18 Str.,

: “AUŠROS/ DIENINĖ IR 
VAKARINĖ MOKYKLA 
MOKINIMO VALANDOS:

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

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

«Angly kalbos, rokundy (aritmeti
kos) ir augštesnėsės matematikos, 
knygvedystės, geografijos ir kitų 
mokslo šaky. 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.

REAL ESTATE pardavėjo reikalą 
ujama, tokio, kuris gyvena North pu 
sėj ir

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Visuotinas pusmetinis Na
ujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas įvyks Nedėlioj, 
Gegužės 27 d., M.. Meldažib 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia lygiai 10 vai. ryto.

Šis susirinkimas bus svar
besnis už visus buvusius su
sirinkimus tuo, kad jame 
eis balsavimui nauja Nau
jienų Bendrovės konstituci
ja, kurioj daroma daug pa
keitimų. Be to, yra daug 
naujų ir svarbių reikalų, 
kurių aptarimas neatidėti
nai. Todėl kiekvieno Nau
jienų B-vės dalininko atvy
kimas laiku būtinai reika
lingas.

Susirinkiman bus įleidžia
mi tik pilni Naujienų Bend
rovės dalininkai. Todėl kie
kvienas narys būtinai turi 
pasiimti savo certifikatą re
gistracijai. P. čereška.

PARSIDUODA barzdaskutykl 
pakeliami krėslai, 
malonėkite krėjptiės į Naujienų Ofi 
są No. 11E "

st., Cicero, III 
— P. Shvelriis, 
1442 Milwaukee Ave

G. Bložis, 
3261 So. Halsted st 

-r— P. Galskis, .

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, DETROIT, MICH.

TURIU paaukauti 8165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd*, arti Kedzie Avė. 

Chicago. HI.

L.S.J.L. Mandolinų Orkest
ras mokiniams, šiandie at
sibus repeticija 7:30 vai. va
kare, paprastoj vietoj. Su 
šia repeticija pradeda musų 
orkestrą vadovauti naujas 
mokytojas, drg. Juodis, to
dėl visi mokiniai turi susiri
nkti paskirtu laiku. Klevas.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

A. Struminski,
184 Grand Str.

M. Lazarko, 
196 N. Boulevard
Mr. Males, 

145 E. Main St 
M. Zukaitis,

451 Hudson Ava

PARDUODU barbernę lietuviu ii? 
lenky apgyventoj vietoj. Savininkas 
eina j kitą biznį. Atsišaukite: 
4604 So. Rockwell St., Chicago.

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

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

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard IK

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJ

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL,

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

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

„ rot. raštininkas,
355 E. Kensington ave. 

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pet- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F7 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stes 
nutarimą: 30 mėty amžiaus senumo 
$i.oo; Cį — „ 
nuo 35 iki 40 metų 
stojimas tiktai begiu 1917 moty

So. Omaha, Nebr.: W. Waskd, f 
~ 3223 O SL

So. Omaha, Nebr

T. M. D. 1-mo apskričio su
važiavimas atsibus gegužes 20 
dieną, 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.

Brooklyn, N. Y
Albany, N.Y,

Amsterdam, N.Y
Rochester, N.Y.:
Amsterdam, N.Y.: J. Mįkenai “ " 

235 E. Main St

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

Kaina &0c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

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

; DEL KARES reikalinga bus daug 
extra gorų šofprių ir automobilių 
taisytojų. Išsipiokykite to amato 
pas mus greitu, laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį, .. .

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

L.D.L.D. 86 kp. rengia pa
skaitą pėtnyčioje, geg. 18 d. 
7:30 v. v., Liuosybės svet.— 
1822 Wabansia ave.

Paskaitą—lekciją skaitys 
medicinos studentas A. Mon- 
tvidas apie lytiškus organus, 
jų veikimą ir ligas. Inėjimas 
veltui; Bus įleidžiami tiktai 
vyrai. Taigi kas gyvas pa- 
skaitosna. Mokslišką išaiš
kinimą juk retai galima iš
girsti. Visus vyrus kviečia:

Komitetas.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO
.. KENSINGTON, ĮLL.<

J. Gūmulialiskas, pirmininkas, 
149 E 107th Str.

J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 
' 72 E 102nd St.

P. F. Grybas, prot. raštininkas,
123 E 104th Place

A. Narbutas, fin raštininkas, - . ,
27 E l()2nd place 

F. ShedviląS, kasierius
341 - Kensington ave.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
- 2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
2228 Coblenz str. 

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

3346 S. Halsted st 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ave
Brighton Park:

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

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

Kensinglono, Roselando ir Burnsi*

ATIDUODAMA randon: vienas 4 
kambarių flatas ir keletas ofisų. A- 
tiduodama randon ofisai vieniems 
vyrams del miegamų kambarių už 
prieinamą kainą. Garu šildomi, ir 
karštas vanduo. Atsišaukite į saliu
ną arba 731 W. 18 str. Tclefonuo- 
kile: Mr. Netter, Main 4609;

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

iįPASARGA.—Draugijų pranešimus 
įdelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Baotl tą pačią dieną, kada spausdi- 
flumas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•—“Naujienų” a dm.)

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

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

A. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

Pirmininkas A. Chepaltis, 
4812 W. 15t 

Pirm. Pagelb
Raštininkas -

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

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 36TII STREET, CHICAGO.

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

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon Cb

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

K. Paberelytė, finansų raštininkė, 
1315 Girard St 

, iždininkė, 
3255 So. Halsted St

M. Dundulienė, kasos globėja, 
1915 So. Halsted St

A. Kubutienė, kasos globėja.

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

A. Misčikaitienė, pirmiyinkė,.
I 3500 So. Emerald Ave 

•M. Radzevičiūtė, nut.' raštininkė, • 
/ * 8363 Kerfoot Ave 

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

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St 

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

biiiiiį skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios' išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 18W 
S. Halsted St., asmeniškai, 
pačiu, arba telefonu: Canal 
1506.

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

Kviečia LSS. 4 Kp. Komitetas

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

Phone Seely 4841 . :

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

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

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

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

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

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

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

riaine visiems, kurie tik tu
rite kokių reikalų, naudo- 
ties Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų skiltimi s.

Naujienas kasdien skai
to dešimtis tūkstančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika
lų. Jie jieško įvairių pro
gų. Tat pasisakykite jiems, 
ko geidžiate, ką turit jiems 
pasiūlyti. Pasisakykite per

REIKALAUJAMA 
scrap iron y ardą, 
Pastovus darbas. ■■ 
ARCHER IRON and METAI, CO., 
2592 Archer Ave., Chicago, Ill

Visi šėrininkai nesivelūokit ir 
būtinai dalyvaukit, nes labai 
svarbu.

Kvočia Liet. Kooperacija.

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

Veronika česaitienė.
3914 So. Bockwell St., Chicago, Ill.

Pajieškau pačios, Magdelenos Bu- 
ui nes, po tėvais — Petročiutė, Su
valkų gub., Marijampolės pavieto, 
Gižų parapijos. Apleido mane jau 5 
mėnesiai išsiveždama su savim tris 
mažas mergeles. Girdėjau, kad ji 
dabar randasi S. Omaha, Nebr., po 
No 2633 Si. ar ji pati ar kas ją žino 
atsiliepkite. Juozapas Bunis, 
Box 28., Westville, Ill.

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

Tel. Canal 5512.

PARDUODU troką labai pigiai 
Turi but parduotas trumpu laiku 
Visai, mažai vartotas. Tinka bučer- 
neirgrosernei ir tt.zKreipkitės į: 
1Ų52 W 47th St., ’ Chicago, Ill

Ciceco, III. Liehtvhj koope
racijos valgomų daiktų krautu
ves extra susirinkimas įvyks 
pėtnyčioje, gegužės 18 d. Tama- 
liuno ir Gudgalio svetainėje, 8 
Vai. vakaro. ' • ,

A'UDUODAMA randon 2 kamba
riai; šviesus, visi gyvenimai. Rau
dos $7 į mėn. Yardas dviejų lotų. 
Galima užvesti didelį daržą. Arba 
jei kas norės pirkti, parduosiu šį 
nameli ir 2 lotus labai pigiai. Tiktai 
$100 įmokėt. Namelis randasi Gary, 
Ind., aid 25-tos ave.

Chas. Tulcus, 
219 Wisconsin St., Chicago, Ill

A'l’lDUODAMA randon švarus ka
mbarys vienai arba dviem ypatom 
su valgiu ar be, pas blaivią šeimyną 
Vienas blokas nuo karų linijos ii 
pusė bloko iki elevatoriaus stoties 
Vėliausios mados, visi intaisymai: e- 
lektros šviesa, maudynes ir visi pa
togumai. Kreipkitės adresu: 
1907 South 48 Court, Cicero, III 

(Antros lubos).

ANTRU ir trečiu mortgaE* BUteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po B ir 8 proc. 
apmokėjimui taksų, utmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba Jei jųa pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS (

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4841.

einu į kitą biznį. Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag., 
Chicago.' • 664 W. 18th St.

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt., 
> - 1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rast.,
1906 So. Union Ave

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So, Wentwort Ave

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

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

2005 W. Lake St. 
K. Lagunas,

atheny Ave.

REIKALINGA 2 patyrusių langų 
plovėjų. Atsišaukite į Reliance Buil
ding, S. W. kampas State ii4 Wash
ington st., T. J. Roscoe.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai piąią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados vai 2 
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, daVenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos ta 
ną. Atsišaukite tubjaus

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

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

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

.Šiose Naujienų skiltyse 
smulkieji, sulig jų rųšies 
tvarkomieji skelbimai yra 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemone 
geidžiamajam Uksini at
siekti.

Tai liesa. Ir todėl pata-

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 
bus siunčiama tik tiems, ku
rie atsišauks nevėliau kaip 
iki 20 d. gegužės.

Konstitucija eis balsavi
mui 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, Ill.

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

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

Tel. LaWndale 744

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis,
2229 W. 22nd St

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

Paterson, N. J.: A. Alki nd,
/ 273 River St

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

Newark, -NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut St

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

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

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Ixnnbard St.

Jaltimorc, Md.: J. Filipovics, 
437 S. Pace St

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
4 v 637 Lombard St*

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis 3L

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitls, 
775 Bank SL

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviu*, 
286 Wallace &

- - . 4. « r.. - .”Pvynl°'*1-

_____ rėslų. Atsišaukite i
JOHNSON CHAIR CO.

4401 W. North ave. Chicago

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 muilo dirbtuvėj
1 dažų dirbtuvėj
2 dailydžių
1 kalvio
1 inžinieriaus
5 elektrmėnų
4 skardžių •
2 prie automobilių taisymo

. 4 mašinistų................... ' . .
’ 2 šaldaihių dirbtuvėj...........

3 prie Gordon lyderio
2 molderių
2 dažų dirbtuvėj
1 prie kaurų audimo
1 siuvėjo ...........................
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie įr 
įsiu darbu į f__
Taipjau ūkio darbams, 
fRIUJE reikalaujama 

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

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir mer

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

Mrs Robins,
2910 North Ave., 1-rnas augštas prieš 
Humboldt Park. . Chicago.

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas, 
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand ave 

St. Zcleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
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.

E. Chicago, Ind.: A. MikŠis,
’ 5016 Baring Avi< 

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

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

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis, ' _
• P. O. Box 594. 

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitieng, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.

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

K. Jamontas, 
1840 So. Halsted St., Chicago.

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News €&• 

Liberty Ave and Grant SL 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Kraspwskl,

2809 Pehn Avfc
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

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

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

306 Hamilton
Scranton, Pa.: J. Te 

1726

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Gaušailė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str.
Petras Milauskas, velaunešis, 

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St.

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

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

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

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

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

Springfield, Ill 
1716 

DeKalb, Ill.: Mike Taruti, 
1148 Market St. 

Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,
Box 210. 

Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 
" 140 Moen Ave.

Westville, Ill.: St. Mazremas,
Barber Shop, State St. 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,
801 — 8th St 

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave. 

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir
Račkeyiče, 1012 S. Main St 

120 St 
Harvey, III.: Z. Putramentas,

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

1330—15th Ave. 
HL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St 
K. Valančiunas,

506 E. 7 St 
W. Petraitis,

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

459 Collinsville 
Springfield, Hl.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

PARDUODU mažą krautuvę val
gomų, geriamų, dėvimų ir rūkomų 
daiktų už labai pigią kainą. Galima 
pirkti lengvu išmokėjimu. Prieža
stis pardavimo — 
3514 Emerald Ave 
»     .. .... .. ' ' i i jį| *'

PARDUpDU greitu laiku motor- 
čyklį su side-karių. Nemokantį iš
mokysiu važinėti ir atiduosiu visus 
įrankius. Tel. Seeley 4137. 
2723 W; Madison St., Chicago. 
t ■ ri Į, , |jh 1.1 Jj . g.1 Jfci

P. J. Rimkus, pirmininkas,
1133 Indiana Ave.

J. Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. lOth St.

S. Dambrauskas, protokolų rast., 
1227 S; 8th St.

G. Mikelaitis, finansų rašt.,
1128 N. 8th St.

J. Makarevičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9th St.

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave, 

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą petnyčią.

vairių-įvairi 
ir dirbtuves

VAIKŲ SI
ne jaunesnių1 kaip 14 metų, dirbti

reitu laiku ir visai pigiai; 
ynių Pardavimo priežastis ta

S. Jankeliūnas
4914 W. 14 St




