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Bulgari a nori taikos PRIeMe konskripci-
JOS BILIŲ.

DIDELI MŪŠIAI FRAN- 
CIJOJjE.

NESUSIPRATIMAI
PAŠALINTA.

.«K.......... .

Vokietijuo J 
išsiskirstė

x:nfas
Visi Suv. Valstijų piliečiai 

nuo 21 iki 30 metų amžiaus 
galės būti pašaukti karino 
menėn; pirmiausia, mano- 

Į ma, busią paimta 500,000 
vyrų.

Anglai atsiėmė Bullecourtą; 
f raneuzai atmuša vokiečių 
užpuolimus; vokiečiai ren
giasi traukties. ;

Biis sudaryta naujas ministerių 
kabinetas.

Vokiečiai nori Lietuvos

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

BULGARIJA NORI TAIKOS. Te-

Taip sako vykstantjs tarptauti
nei! socialistų konferencijon, 
Stockholme, Bulgarijos soci
alistų partijos delegatai.

jai šioje laisvės šalyje, 
legramos iš Washingtono 
skelbia, kad keli pietinių val
stijų senatoriai daro pastari 
gų, idant pervarius senate ir 
atstovų bute bilių, kuris pa
naikintų įstatymus apie kū
dikių darbą. Vadinasi,, lei
stų samdytojams naudoties 
jų darbo jiega ant ūkės ir

LONDONAS, geg 18. — 
Mūšiai ir vėl užvirė visu sma 
rkumu Francijos fronte, Šią 
naktį atėjęs anglų praneši
mas sako, kad po ilgos ir at
kaklios kovos, kuri tęsėsi 
ties Bullecourt kaimu, paga
lios anglai išėjo pergalėto-

Dirbantįs už prave-

COPENHAGEN, geg. 18 d- — 
Vakar į Copenhageną pribuvo 
Bulgarijos socialistą partijos de
legatai, vykstantjs tarptautinėn 
socialistų konferencijon Stock- fabrikuose bėgiu dabartinės
holme. Tarp kita jie užreiškė,' karės, 
būtent, kad taikos klausimas dimą to sumanymo senato- 
dabar yra vienas iš svarbiausių riai sako, kad kuomet vald- 
Bųlgarijoje. žmonėms jau į-, pasiims sveikiausius ir ti- 
griso vilkti sunkųjį karės jungą 
Ir jie reikalauja ūmios taikos.

VOKIETIJOS REICHSTAGAS 
IŠSISKIRSTĖ.

; nkamiausius vyrus nuo ūkės 
ir iš fabriku — šalies pra-* -* 1 nen.monė turėsianti skaudžiai 
nukentėti, jei nebus laiku 
pasirūpinta kaip nors užpil-

WASHINGTON, geg. 17. 
—šiandie vėlai vakare sena- 
tas pagalios ir antru syk pa
tvirtino—priėmė taip vadi
namąjį konskripcijos bilių. 
Priimta jisai 65 balsais prieš 
8. šiandie pat bilius busiąs jais. Per tą lai|cą kelis syk 
atiduotas prezidentui Wilso- atskiros to kaimo dalįs per- 
nui, kad pasirašytų. Ir jis eidavo tai anglų, tai *vel vo- 
liks įstatymu, kiečių rankosną. Vakar po

Sulig tuo biliumi galės but pietų anglai betgi uždavė vo- 
pašaukti kariuomenėn visi kiečiams stiprų šmugį, ir iš

vijo juos iš kaimo.J; Kova 
tenai dar tebesitęsia tokiuo 
jau atkaklumu, kaip ir pra
dėta.

Paryžiaus pranešimas sa-

kiečiy rankosna. Vakar po

Socialistai balsavo prieš 
kreditus.

karės Jie, taigi tie pietinių vals
tijų senatoriai, ir rūpinasi, 
kad “intikinus” senatorius. 

r , . . i Ir suteikus šios šalies sam-
Vokietijos reichstagas-' . , . . . i i ••įdytojams pigios darbo jiegos 

—kūdikių. ,

AMSTERDAM, geg.
Vakar 
parlamentas laike paskutinį po-1 
sėdį, ir išsiskirstė. Sekamas ne
paprastas reichstago posėdis 
bus sušaukta tik liepos 5 d.

Prieš uždarant paskutinį posė-'
dį valdžia pas i u this i reichstago ; _ . w_v. ,w_. , ..
patvirtinimui naują sąmatą valdz,a neišdtrba \vod-
rės reikalams. SHyk betgi vai-1 tai jos pasigamina
džia negavusi nei vieno socialis-1 patįs muzikai .
tu balso: ir didžiumos ir mažu
mos socialistu frakciji balsavę —

GERIĄ IR GANA.

pašaukti kariuomenėn visi 
tinkami vyrai-piliečiai nuo 
21 iki 30 metų amžiaus todėl 
reikia laukti tik prez. Wil- 
sono proklamacijos ir pilie
čių surašinėjimo. Tuomet 

i prasidės ėmimas karinome- ko, kad vokiečiai daro des- 
nėn. Pirmiausia valdžia ma peratinių atakų ,ant zfrąncu- 
nanti pašaukti 500,000 vyrų, zų pozicijų tie$ ®fbulin-de

Lauffant. vie-į
Beje, bilius tarp kita lei- toje jie net šešis'^ykius ata- 

džia pasirodyti ir puikiniu-. kavo franeuzus* vis be 
kui Rooseveltui, tiesiau ta- pasekmių. Franędzų karės 
rus — sudaryti liuosanorių, kritikai spėja, kad vokiečiai, 
armiją, kuri vyktų Franci-, tu r-but rengiasi .apleisti pir- 
jon kauties su vokiečiais'ir mąją apsigynimo liniją šio- 
kurią vadovautų pats pulki-' je vietoje. Taigi užpuolimus 
ninkas. Verbavimas liuosa- jie darą ne užkariavimo, bet 
norių armijos tečiaus ati- ‘ pasitraukimo tikslais. Tuo 
duota prez. Wilsono nuožiu-.jie norį tik užmaskuoti savo 
rai: jeigu jis matys esant rei ’ 
kalingu, leis ne — nęleis.

PETROGRADAS, geg. 18. — 
žinios iš Petrogrado skelbia, 
kad pagalios užbaigia kilusieji 
nesusipratimai tarpe Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos iš 
vienos pusės ir laikinosios val
džios iš antros. Laikinoji val
džia nusileidus darbininkų rei
kalavimams, ir pastarieji nuta
rę 'dalyvauti sudaryme koalici
nio ministerių komiteto. Nau; 
jame ministerių kabinete, kaip 
jau buvo minėta vakar, įeisią 
šeši socialistai ir šeši buržuazi
nių partijų įmones.

Kokie asmens įeis naujajame 
ministerių kabinete, pranešimai 
nesako.
bu. 'Svarbu, kad jisai susidės 
nebe iš vienų buržuazinių at
stovų; jame dalyvaus ir darbo 
žmonių reikalo gynėjai-socialis- 
tai.

betgi n eta i p svar-

Toliau ir daugiau.
ATSISAKO DALYVAUTI 

STOCKHOLM!) KON
FERENCIJOJ.

Anglijos socialistai sako, 
tai butų pažeminimas socialis
tų reikalo.

kad

LONDONAS, geg. 18. — Iš 
Londono pranešama, kad nacio-

J 1*

pienus, vadinas£.paslepti bu
simąją apsigyrifeio' liniją.

Mexika gali įsiveli karėn•
VOKIECIAI NORI LIE

TUVOS
HAMBURGE STOKA 

ANGLIŲ

Argentinos valdia ir vėl už
draudė išgabenti į užsienį 
kviečius.

BUENOS AIRES, geg. 18 
—Vakar Argentinos valdžia 
oficialiai paskelbė uždraud
žianti ięVežti į užsienį kvie
čius.

Tai ja uantras sykis kaip 
Argentinos respublika už
draudžia išvežti’ kviečius. 
Pirmą sykį Argentinos val
džia paskelbė tokį jau už
draudimą dar pradžioje ba
landžio mėn. Nuo šito bet
gi privertė ją atsisakyt Ang
lija ir Suvienyt. Valstijos. 
Abidvi šalis tuomet pagrū
mojo tos respublikos valdžiai 
uždraudimu įvežti Argenti
non anglių. Tas gelbėjo. Ar
gentina nusileido, ir Anglija 
gavo ten nusipirkti kelis ši
mtus tūkstančių tonų kvie
čių.

Dabar ve ir vėl uždrau
džiama išgabenti į užsienį 
kviečius. Nežinia tečiaus 
ar naujasis tos respublikos 
valdžios paskelbimas liečia
si ir Anglijos ar tik kitų ša
lių.

PETROGRADAS, geg. 18 
Petrogrado dienraštis 

R i e č išspausdino y tin indo- 
mų straipsnį apie blaivybės 

rstovį rusuose. Laikraštis sa
ko, kad nežiūrint valdžios 
uždraudimo vartoti svaigi
nančius gėrimus, nežiūrint 
jos pastangų sumažinti Ru
suose girtuokliavimą, lyg ty
čia — jis dar labiau plėtojus. 
Ypačiai gi Siberijoje ir vi
durinėj Rusijoj. Ten, nepai
sant visų valdžios suvaržy
mų, “mužikai” turį “vod- 
kos”. Veik kiekviename di
desniame kaime ūkininkai 
turį slaptą degtinės bravo
rą... Ir gerią kol netik no
sis, bet ir ausįs lieka raudo
nos...

Prieš visą šitą blogą val
džia kolei kas esanti bejiegė.

Vadinasi, jei valdžia neno 
ri išdirbti “vodkos”, tai jos 
pasigamina patįs “mužikai”.

PASKANDINO SUV. VALST.
LAIVĄ.

žuvo daug prekių ir keturi 
žmonės.

NEW YORK, geg. 18. 
gauta pranešimų, 
dienomis

v • Čia
šiomis

vokiečiu submarina

stijų pirklybinį laivą, Hilonian, 
priklausantį Universal Trans
portation kompanijai, New Yo
rke. Laivas paskandinta kely-

netoli Genoa pakraščių. Vežė 
talkininkams įvairių prekių, da
ugiausia tečiaus maisto reikme-

✓

nų. Laivo ir prekių vertė ap- 
kainuojama iki $2,500,000. Sy
kiu su laivu žuvo ir keturi jū
reiviai.

DAR VIENA SUBMARINŲ 
AtjKA.

Paskandino didelį anglų laivą.

PARDAVĖ istoringą 
KNYGYNĄ.

Pirkėjo vardas neskelbiama; 
manoma tečiaus, kad jis bu
siąs perkeltas į Suv. Valstijas.

LONDONAS, geg. 18. — Va
kar paskelbta, kad Anglijos val
džia, pardavusi istoringą j į Bri
dgewater knygyną; kuriame 
randasi apie 4,000 retai beužei-

gi 200 rankraščių ir apie 10,000 
svarbių dokumentų.

Pirkėjo vardo ir parduotosios 
kainos valdžia neskelbia. Eina 
tečiaus gandas, kad knygyną 
nupirkęs koks nors amerikietis. 
Londono “Times“ ir “Morning 
Post“ sako, jogei esą pamato 
manyti, kad knygynas bus per
vežtas į Suvienytąsias Valstijas.

kėsinasi pavergt 
kūdikius.

Norima panaikint įstaty
mus, draudžiančius kūdi
kių darbą.

WASHINGTON, geg. 18 
—Juo tolyn, tuo darosi drą
sesni darbininkų naudotO-

Lietuva, Latvija ir dalis Fra
ncijos turį but prijungta 
prie Vokietijos.

Miestas paskendęs tamsoje; 
kavines ir restoranai už
darinėjama; gyventojai 

. naudojasi žvakėmis.
BERNE, Šveicarija, geg. 

18. — Specialis Chicagos 
“Daily News” koresponden
tas Berne rašo iš ten seka
mą: Daugelis Vokietijos 
junkerių organų dabar uo
liai svarsto busimas taikos 
sąlygas. Veik visi jie yra 
tos nuomonės, kad Vokietija 
neturinti apleisti iki šiol už
kariautų teritorijų, ypačiai 
gi Rusijos ir dalies šiauri
nės Francijos. Tūli jų net 
atvirai įvardija, kurias teri
torijas Vokietija privalanti 
pasilaikyti sau. Jos esan
čios Lietuva, Kurliandija, 
dalis šiaurinės Francijos ir 
Belgija. Pastarąją, tiesa, 
nesą reikalo visai prijungti: 
gana, kad ji butų pilriiausio- gaso šviesa tik toms įstai-

COPENHAGEN, geg. 18 
— Asociated Press žinių a- 
gentura praneša, kad viena
me pramoninigiausių Vokie
tijos miestų, Hamburge, už
ėjo anglių badas. Delei tos 
priežasties valdžia buvo pri
versta stverties paskutinės 
priemonės: umažinti anglių 
sunaudojimą iki žemiausio 
laipsnio. Tai liečiasi netik 
privačių asmenų, bet ir pa
ties miesto. Pasekmėje to— 
miestas neteko gaso. Dabar 
Hamburge naktimis vieši 
klaiki tamsuma: gatvės, ka
vinės ir restoranai ir priva
čiai butai — visur tamsu, ny
ku. Leidžiama naudotiem

je Vokietijos globoje.
Vokietijos valdžia, tiesa

goms, kur ji būtinai reikalin- *

ATMETA VALDŽIOS 
PASIŪLYMĄ.

LLOYD GEORGE NORI SU
SKALDYTI AIRIJĄ.

LONDONAS, geg. 18. — Pa
galios premieras Lloyd George 
išdėstė valdžios pažiūras reika
le Airijos savy valdos. Kaip ir 
buvo galima tikėties, tas pasiū
lymas yra toks, kurio airiai ne
nori ir negali priimti. Lloyd 
George siūlo Airijai tokią savyr 
valdą, kuria išskiriama'vieną jos 
dalį, būtent šešis šiaurrytinio 
Ulsterio pavietus. Vakar taigi 
Airijos, nacionalistų vadas Ang
lijos parlamente, John Red
mond, atsakė premierui, kad ši
toks valdžios pasiunlymas Airi
jai yra nepriimtinas. Ir ji ne- 
priimsianti

NEW YORK, geg. 18. — Pa- 
sklydo gandas, kad šiomis die- 
nomis Atlantiko vandenyne pa
skandinta dar vienas didelis 
ApgUjos laivas — Harpagus* 
Paskandinta jis kelyj iš New 
Yorko į Marseilles, Franci joje. 
Laivas vežė įvairių prekių tal
kininkams. Harpagus, sako, 
turėjęs septynis tūkstančius to-

MELDAŽIO SVETAINĖ 
SVEIKA.

Ugnis buvo pagadinus tik skie
pą ir saliuno grindis.

Pora dienų atgal “Naujieno
se“ tilpo žinutė apie gaištą p. 
IVį. Meldažio* svetainėje. Tarp 
kita ten buvo pasakyta, kad gai
sras gerokai pagadinęs skiepą 
ir svetainės grindis. Ištiktųjų 
gi svetainės gaisras veik nepa
lietė. Jisai pridarė nuostolių 
tik skiepe ir saliune — pagadin
damas pastarojo grindis. ,

Tai tokia yra “tautų liuosuo 
toja” Anglija.

irgi atsisakanti dalyvauti busi- to dar atvirai nepasakė. Bet, 
moję socialistų konferencijoje kad jos troškimai yra lygus 
Stockholine. šiomis 4ieųpmis junkeriu troškimams, 
partijos pildomasis komitetas kiekvienam aišku. Ir nėra

tai

Po saulės nusileidimo da
ugelis kavinių ir restoranų^ 
uždarinėjama, o kurie dar

išleidęs viešą užreiškirną, jogei 
partija atsisako turėti bent ko
kių ryšių Su ta konferencija. 

Tai, girdi, butų pažeminimas 
socialistu reikalui...

abejonės, kad ji stengsis tai ' 
pravesti, jei tik turės pakan
kamai spėkų.

žvakėmis: Žvakėmis taipjau 
naudojamasi ir privačiose 
stubose.

IR BILLY SUNDAY.

Vyksiąs Francijon sykiu su 
pulkininku Rooseveltu.

NEW YORK, geg. 18. — Pa
galios, ir didis “kovotojas su ve
lniu“ bei kitomis nedorybėmis, 
Billy Sunday, manąs vykti Fra
ncijon, kad padėjus pulkininkui 
Rooseveltui užimti Berliną — 
valant pulkininko kurpes... Bil
ly mano, kad kolei jis sunaudo- 
sąs paskirtas Rusų ambasadorių 
ūkas jau busiąs užėmęs vokiečių

Valyti kurpes*— visgi nau
dingas darbas. Bet to “džiabo” 
musų Billy Sunday’ui užtektų

RUBSIUVIŲ STREIKAS 
PARYŽIUJE.

Surengė didelę demonstraciją.

MEXIKA GALI ISIVELT 
EUROPOS KARĖN. RUSIJA KARIAUSIANTI

Kurion pusėn ji palinks, tal
kininkų ar Vokietijos, ne
žinia.

Taip mano Washin g tonas.

NEW YORK, geg. 18. — 
Čia gauta federalės valdžios 
įsakymas, būtent, kad nuo 
pirmos dienos birželio apie 
20,000 vokiečių Ne wYorke 
busią priversti apleisti savo 
gyvenimus ir pramones, e- 
sančias pusės mylios atstu
me nuo valdžios sandėlių ir

DULUTH, geg. 18. — Associ
ated Press žinių agentūra pra
neša, kad šiomis dienomis Min- 
nesotos, Michigano ir dalyje 
Wisconsin© valstijos miškuose 
siaučia dideli gaisrai. Dideli 
plotai puikių ,ir vertingų miškų 
paversta į pelenyną. O ugnis 
vis ddr tebesiaučia ir veikiausia 
šiaušianti, koLją nesulaikys lau
kiami lietus.

PARYŽIUS, geg. 18. — Žinios 
iš Paryžiaus sako, kad ten kilęs 
visuotinas moteriškų rūbų (su
knių). siuvėjų streikas. Vakar 
streikininkai surengę didelę de
monstraciją. Pirm demonstra
cijos valdžia žymiai padidino 
policijos skaičių tose gatvėse, 
kur paskui maršavo streiku© j a- 
ntįs darbininkai.

MEXICO CITY, geg. 18. 
— Vakar pirmą sykį nuo pra 
džios dabartinės karės Mexi- 
kos prezidentas Carranza 
užreiškė, kad rasi ir Mexi- 
kai prisieis įsimaišyti Euro
pos karėn, kad apgynus sa
vo teises...

Šitą prez. Carranza užrei
škė viename bankete, suren
gtame pasitraukusio Mexi- 
kos karės miinsterio, gen. 
Alsvaro Obregon, pagerbi
mui. Tarp kita prez. Carra
nza pasakė, jogei jis ir gen. 
Obregon dar nesaką vienas 
antram “sudiev”, kadangi ša 
lies likimas esąs dar neuž
tikrintas. Šiuo pasaulio sui
rutės laikotarpiu, pasakęs 
prez. Carranza, Mexiko gali 
būti intraukta karėn ir prieš 
jos pačios norą.

WASHINGTON, geg. 1& 
— Diplomatų rateliuose kal
bama, kad nežiūrint kilusių, 
nesusipratimų Rusijoje, ji 
vis dėlto kariausianti. Nau
jasis kares reikalų ministe- 
ris Kerenskis ir užsienio rei
kalų ministeris A. Tereščen- 
ko — abudu stoją už tęsimą 
karės, ko] nebus atsiekta vi
suotina ir patvari taika. O 
kas svarbiausia, tai kad ir 
vienas ir antras tų dviejų 
ministerių turį darbininkų ir

mimą, ko neturėjęs nm u 
čkovas, neigi Miliukovas.

užginčija sumišimą 
VLADIVOSTOKE.

Tai buvęs tik prasimanymas.

SULAIKĖ AMBASADORIŲ.

PETROGRADAS, geg. 18. — 
Iš Petrogrado pranešama, kad 
premiero Lvovo įsakymu atide-

Anglijon. S. Sazonovas buk c-

ŠVEDIJOS PASIUNTI N IS 
WASHINGTONE.

Atsiųstas pirklybos reikalais.

NEW YORK, geg. 18. — Va
kar New Yorko prieplaukon at- 

lis Švedų valdžios 
Vyksta jis į Wa- 

padaryli tam tikrų
pasiuntinis.
shingtoifą
pirklybinių sutarčių su šios ša
lies valdžia. Mat, Švedija susi- 
rupinus, kad Suvienytosios Vai

ginčijo gandu apie suminimus 
Vladivostoke. Gauti iš ten pra- 
nešimai sako, jogei visą laikų

O™ .„r

sekanti sumišima buvo <■

SUĖMĖ 50(10 BELAISVIŲ-

Tick vokiečiai laimėjo nuo 
gegužes 1 dienos.

silikti tik tie, ką gaus iš fe 
deralėš valdžios speciali lei 
dimą.

Kai kur gaisras sunaikino ir 
ūkininkų gyvenimų. Tūksta
nčiai žmonių visose trijose val
stijose kovoja su įšėlusią ugnį-

mi Londone, ir jis jau buvo be
sėdąs traūkinin, kuomet pribu
vo premiero Lvovo žygūnas ii? 
apreiškė »jam premiero patvar
kymą,.

stijos visai neuždraustų gabenti 
maisto reikmenis Skandina v i- 
jon, bijodamos, kad jie nepatek
tų vokiečiams. v Taigi klausimas 
turėsiąs būti išaiškintas ir pada
ryta sutarti su šia šalimi.

BEBL1NA 
cialis Bcrlim 
kad nuo 1 iki 17 
kit ičai Francijos
penkis tuksiančius 
kareivių 
francuzų

Of i- 
pranešimas sako* 

gegužės vo- 
fronte suėmę 

talkininku
2,300 anglų ir 2,700



Parengtas

Gvardij Geo. Chernaucko Darže Lyons, 111

Tikroji kare

Triangle of Milwaukee Ave., Ashland Ave. and Division St

Jus Galite Gauti Geresnes Siutų Vertes

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

in(

Klee’# 
North 
Side 
Store

vienoj 
tus iš

— basebole 
irklio skūra

Klee’s 
Milwaukee 
Avenue 
Store

Nedėlioję, Birželio-June 17, 1917 
Riverview Park- Dideli

o •; '■ KWCU

Kadangi užleidžįamoji ugnis 
užkerta visokį susisiekimą su 
užpakalinėmis linijomis, tai su
žeistųjų negalima išgabenti. Vi
si tie, kur nebeturi jiegos parėp
lioti ar pasliuokti be kitų pagel-
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LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, III.

529 Collinsville Avenue

12th St. Tel Kedzie 8802 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
SL Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St., Chicago. I1L

per 
menesius 
įtakose ir

lavonus, kruvinus

PASTABA: Iš visų miesto dalių imkit karus iki Ogder 
iki 48-tos Avė., paskui imkite Lyons karus, kurie daveš iki

savo žmonos laiškus, o
— savo vaikučių fotogra-

Tokiais tai ginklais jis
laukti

i TKIRINGIAVHIA GKklAUHJA H
5 MKF1) VI6KA 0

kasai buvo jų gyvatas. Jie visai 
atprato pasirodyti ant pavir
šiaus ir statyti save pavojui! — 
priešo kulkoms ir kartečėms. 
Tatai jie skubotai ir visomis sa
vo jiegomis griebiasi taisyti ap
kasus, kasti, rausti, lyginti, pa
šalinti visokią nereikalingą me
džiagą.

Kartais pasitaiko, kad prie
šas staigiu užpuolimu vėl bando 
atimti atgal pražudytas linijas. 
Bet paujamosios mašinos visur 
tinkamai pastatytos, ir artileri
jos žvalgai stropiai daboja, kad 
atmušus kiekvieną pasikesini-

Ir be žado kareiviai krinta 
kniūpsti ant žemės grabėse ir į- 
dtubose, kurios dar liko iš buvu
sią apkasų.

Per dvejus beveik metus ap-

Su Diržais Siutai ant abiejų arba vienas puses susegami, 
taipgi konservatyti, vertikaliai įsiūtais kišeniais ir ant vir
šaus prisiūtais kišen. stailės, milžiniška eilė puikių rankom siu 
t ųsiutų, kurie talpina labai populerius visus vilnonius ŽA
LIUS flnaelius, mėlyna serge, puikiai rnaišy- 
ta šilku, ir tt. Jei jus nežinote Klee vertės jus U® ® B m B 
busite dideliai patenkinti staile ir kokybe J? ® B 
musų siutų po ................................................................... \Jr

Augštos Rųšies Rankomi Siūti Siutai nuo geriausių Chi- 
cagos siuvėjų, vėliausių audinių ir spalvų, perstato daugiau
sia paskutinio laiko su diržais, iš viršaus kišeniais, ant abiejų 
pusių susegamų ir konservatyvių modelių. Šio- g|| 
je eilėje jus rasite daugiausia alių, Oxford pil- V 
kų, rudų ir naujai maišytų siutų, kurie virsi-M || 
ja vidurmiesčio vertes pilnai 20 proc. po ........

Tokiu budu apgalėtojai tikrų 
muštynių su priešų kareiviais 
nei neturėjo. Artilerija “nuva
lė” nuo priešų vieną vietą, ir in- 
fanterija eina tos “nuvalytosios” 
vietos užimti. O užimdami, ka
reiviai kartais ant nuomonės pa
leidžia keletą šūvių iš savo ka
rabinų priešų pusėn, visai jų ne-

Geriausiai Gatavi Nešioti Siutai, gerai ranko
mis sinti puikiausių importuotų ir vietinių vil
nonių audimų arba arba maišytų šilkų, su če
rkasiniu pamušalu per visą, ar tik ketvirtdalis 
pamušta šilku,

fijas 
ėjo priešų atakuoti, 
mirties ar išganymo

Trečias Metinis Iškilmingas

PIKNIKAS

Suimtuosius savo pagailėti 
ims Belaisvius infanterija siun

DALIS 2—Pajamos augštos rųšies Mad
ras, šilkinės ir lininės ir pukaus audimo, 
verto $4, $5, ir $6, pardavimo kainos— 
$2.54 id $3.00.

Ave., Ogden Ave. T 
daržui. V
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sos, kada oficialiai pranešimai, 
norint jį kiek paguosti, skelbia 
apie jo “šaunų pasižymėjimą,” 
jo “narsumą”, jo “karžygiugu
mą.” Jis žino gerai, kad lai tik 
tuščia pasaka, ir kad jis* nebuvo 
ir nėra niekas daugiau, kaip tik 
“pašaras kanuolei.”

Tikroji jo tarnyba begalo 
liūdna ir negarbinga.

Jam vis dar pasakojama, ir 
prie visokios šiaip progos apie 
jį pasakojama, kad jis esąs did
vyris.

Nebūtas daiktas!
šita negarbingoji karė nelei

džia kareiviui didvyriu būti, 
ž odis “didvyris” šioje karėje— 
melagingas žodis. Juo norima 
užslėpti tikroji tiesa.
- Kareiviai, kur per paskuti
niuosius dvejus metus kenčia ir 
miršta apkasuose, ne didvyriai; 
jie — kankiniai.

r*e«ptu*
Mtiiurlnl, *» tie je-repl*! Lietuvo* *r 
Amarilio* rinkim*. T»l yi*n*tlnl )l«

LiivUka aptlah* Bestom* ir MmimcLb 
• Ht» valatijoj, Gyduolių galit gaut ko 
kloa tik pasaulyj yra v art* j amo r Ga
lit reikalaut per 1 a likus, • ai priaJg- 
»iu per espresg.

K. Sidlauskis
Aptlekorimi Ir Mv tnlnfcas

SOUTH BOSTON, MASS.

matydami.
Bet priešų artilerija nesnau

džia. Ji greitai suranda savo 
priešų naująsias pozicijas, ir 
prasideda loša atbulon pusėn. 
Bematant, į ką tik šiaip taip at
naujintus ir sutaisytus apkasus 
pasipila tikra bombų kruša; pa
sidaro gyvas pragaras.

Ir niekur nebeišbėgsi. Ka
reiviai turi pasilikti ten, kur jie 
yra, kęsti ir laukti ,kad busi su
žeistas arba užmuštas.

Didelės bombos nepaliauja
mai ūžia oru kai kokios maši
nos, ir neapsakomu trenksmu 
krinta ant žemes rausdamos di- 
deliausias duobes jau tai prieš 
pat apkasus, ar už jų, arba pa
čiuose apkasuose.

Kareiviai, susispaudę prie kits 
kito savo tariamose apsaugos 
vietose, duobėse ir lindynėse — 
kurios jeigu ir neapsaugo, tai 
bent duoda apsaugos iliuziją — 
valandų valandomis laukia į-

Mes suplikome 
mos Wilson Bros 
specialiam išpardavimui rytoj abiejose 
Klee sankrovose

Pavidalų Eilė

Paren gtas
LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠELP. KLIUBO

Su bato j, Gegužio=May 19 d., 1917 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

■' 2242-44 W. 23rd Place _
Muzika pirmos klejos

Vyriškų Pajamų
Čia yra jums tikras pinigų sutaųpymas. 

Ateikite anksčiau geriausiam pasirinkimui.
DALIS 1—$1.50, $2.00 ir $2.50 Perkelio, 

Madras ir Šilkinės ir lininės Pajamos, vi
są pageidaujamų plynų ir gražių spalvų, 
iki galima gauti, parsidavimo $*| 1E 
kaina .................................... I ■ I v

minu, žinoma, juos gerai apžiū
ri, padaro kratą.

Po to infanterijos kareiviai 
eina toliau- Didžiulė priešų da
lis senai jau buvo pasitraukus iš 
to chaoso, kur milžiniškos bom
bų išraustos duobės taip arti 
viena kitos, kad jos beveik su
sisiekia.

Gailaus geidžiamasai tikslas 
beveik pasiektas.

DYKAI VAIKAMS
Kiekvientm vaikui 

malonu gauti dovanas 
kadangi kiekviens vai
kas mėgsta žaisti base 
bolę 
siutą 
ba 30 colių kuokas — 
DYKAI prie kiekvieno 
vaiko siuto už $5 ar
ba daugiau.

Išpardavimas rytoj
visų vilnonių vaikų siutų su DVIEM porom kni- 
ekerbuckers, extra gera vertė. Pinch back ir 
kvolduotos Norfolk stailės^ su 3 diržais, kaip 
paeviksle. Pasiūti iš gerai dėvimų, vilnonių 
puikių maišytų, $10.00 vertės, labai $■» 
specialiai po..............................  ■ ■ vU

Vaikams visi Vilnoniai Mėlynos Serge Siutai 
vėliausios pinch back Norfolk stailės {su viena 
pora knickerbockers); taipgi tie patįs mode
liai puikių maišyty, tikras bargen as $5.50

Specialai
nuo gerai inomos fir 

Chicago ir padėsim

TWO
STORES 1 Intersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

temptais nervais ir muskulais ir 
kankinasi — kankinasi baisiau
sia- Siaučiant aplink juos pra
garui, jie turi pasilikti ant vie
tos, nes nėra kur pabėgti nei 
pasislėpti; jie yra tokiame pa
dėjime, kaip kad šuva, kurį 
žmogus prisiriša prie medžio ir, 
pasiėmęs šautuvą, mokinasi į jį 
šaudyti.

Šian ir ten sprogstančiųjų 
bombų skeliaudros žeidžia ir 
žudo kareivius. Tiksliau nupuo
lusios bombos padaro baisiausį 
naikinimo darbą, sudraskyda- 
mos ant syk dvidešimt ar dau
giau žmonių, taškydamos į vi
sas puses 
mėsos gabalus, nutrauktas gal 
vas, nukapotas rankas, kojas...

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. Kviečia KOMITETAS

]’]RK SAU vImu I’iunibavoiirnui reik- 
n)< m s lupiai už " w holetiHle" kainas 

‘ parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply C«.
1637 W. Division 8t.. Chtesfo. 

Corner Marshfield Avė 
Kalbama lietuvilkai

PINIGŲ taupymo pirmystė pirkimui drabuių nuošaliai nuo Vidurmiesčio
niekuomet nebuvo taip didelė ir taip daug apkainuota .Vyrai, kurie pra

ktikuoja teisingą ekonomiją, pilnai supranta, kad praleisti pinigai už drapa
nas vidurmiestyje tarnauja dvigubai—jie apmoka už drapanas ir pagelbsti' ap
mokėt augštas vidurmiesčio randas. Pas Klee vidurmiesčio randos yra panai
kintos ir jus gausite didesnę vertę.

Siutai su DVIEM porom kelinių—tęsiantis šiam išpardavimui rytoj, ver
tė, kurią jus galite gauti tik pas Klee. Stailiškai su diržais, išviršaus prisiū
tais kišeniais ir konservatyvyri siutai vyrams ir jauniems vaikinams. Didelės 

vertės pasirinkimas puikių kašmierų ir visų vilnonių mėlynos 
, serge. Ekonominiai siutai pirkti dėlto kad ĘX-

TRA kelnės užtikrina EXTRA ilgą patarna- gj ;
1 viiną. Siutai su DVIEM porom kelnių pas „pį B _ į|I Klee tiktai, už..................................................W J®*

bos ir tuo budu bandyti ištruk
ti iš to pragaro, turi pasilikti ant 
vietos ir mirti, akyvaizdoj savo 
draugų, kurie girdi jų vaitoji
mus, bet negali nieko jiems be- 
padėti.

Pragaištįs padarytos baisiau
sios, bet dar tolj ne galas. Van
dens nei maisto nebeprigabena- 
ma. Susisiekti su užpakalinė
mis eilėmis negalima jokiu bu
du; ir nežiūrint didžiausių pa
sistengimų gyvais dar išlikusių, 
amžinai nuvargusių, kareivių 
sutaisyti kiek galint savo urvus 
ir apsikasimus, kad apsisaugo
jus nuo armotų šovinių, visa 
veltui: kitokio išėjimo nebėra, 
kaip tik apleisti pozicijas, betgi 
atgal. Ir, nakčiai užėjus, tam
sos dengiami, ir šaudymui kiek 
apsistojus, gyvais likusieji ka
reiviai skubinai grįžta atgal į 
senąsias pozicijas.

Auštant, priešų infanterija vėl 
užima kruvinų žudynių vietą...

Ir tokia jau operacija prasi
deda išnaujo. Žudymos eina iš 
abiejų pusių, pasivaduojant, ne
apsakomu atkaklumu, kol galų 
gale stipresnioji ir aikuratingcs- 
nioji vienos ar kitos pusės arte- 
lerija laimi galutinai.

Šitokia atakų ir kontratakų 
loša tęsėsi ištisais mėnesiais ties 
Verdunu, Douaumonte, Thiau- 
monte, Vaux, Fleury ir Mortho- 
mme.

Infanterijos, tiek vienos pusės 
tiek antrosios, nelošė jokios ki
tos rolės, kaip tik tokią, kaip 
kad augščiau papasakota- Ir 
šiandie ji ne kitokią rolę lošia.T _v. __ _ _ .
Somme fronte. Aš žinau vieną ® i<uL,ja ( a a a iu \a \aai 
infanterijos kareivį, kurs 
paskutiniuosius šešis 
dalyvavo tokiose 
kontr-atakose. Ir visuose tuose 
“mūšiuose” jis nepavartojo nei 
savo bereikalingo durtuvo, nei 
šautuvo; į atakas ėjo jis šautu
vą ant nugaros pasikabinęs ir

•pkirciėjda <suh M.<bet iruti pasekmingu 
nuo ffčlimo pilvo ir imnu, (jer 

KUS fell a «kaudi;jinio, dusulio, pulvos 
■ I nustojimo ajuitito,

5 šdlčio ffalvojs, ect., net., Sulai- 
Ji vi if'dirbeju labai pagaifcėjuaio

PAINEXPELLEBIO-
Beno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje iMjr puse šimtmečio 26c. 
U. toonkutų visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai 16 

< F. AI). RICHTIER A OO. 
B—10 WB»h!»rtw Street, Nav lork.

Nedelioje, Gegužio-Mav ?0,
- 1917 —

Turiu už garbę pranešti Lietu 
viams, gyvenantiems šioje apiclin 
keje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausiu lietuviškų aptiekų Anie 
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ii 
europejiškus vaisius, kaip tai: žoles 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa 
kant, ko tik kam reikalinga. Must, 
kainos prieinamos, nebrangiau km| 
kitur. UžkvieČiame atsilankyti ii 
susipažint i su mumis ir musu Kaino 
mis. DR. J. J, VIZGIRDAS

A pi i <*k<ts I žx ei zd čto i;iH

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos 

} UI ttihkb Dbtgnorn b Grdjna** 
f ri i sJ i JA h nu Jx inn ) U(>

oro
UTAISYTAS iš forrmdos- 
recepto; nuteikto išmini in 
gu Egypto zokoninku.

BURKE BARBER SCHOOL
(>)ž* Madison SU. < hit ago, III

S Ar jus norite įsigyti farmą visai lengvai. Nusipirkite farmą dai- | 
S Gausioje puikiausioje ir sveikiausioje vietoj Amerikoj, Vilas pavie- X 
I te, Eagle River^Wis. šimtais žmonių atvažiuoja ir perka farmas. | 
T Taigi uŽkvieČiu visus lietuvius kurie tiktai nori pirkti farmas T
■ atvažiuoti ir apsirinki farmą,ir pamatyt, kaip musų lietuviai čionai H 
I gyvuoja. Anksčiau atvažiuosit, turėsit geresnę progą išsirinkti. J
■ Dar musų kolonijoj yra apie 50 farmų vienoj vietoj, tarpe puikių ■
Z ežerų. Dar nčra pervelu pradėt šj pavasarį jeigu tik atvažiuosite X 
£ tuojaus. Atvažiuokite arba rašykite: ■

M. J. AUGULIS, Lithuanian Colony “Gausa” Direktor, j

i JUmbwii Company, ? 
| EAGLE RIVER, W1S. |

Inžanga 25c._______ __
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! , , . ,

UžkvieČiame visus lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir senus, atsilanky
ti į šį Iškilmingą Pavasarinį Balių, kuris rengiamas visomis spėkomis 
Kliubo. Buvo pranešta Naujienose, kad svetainės grindįs sudegė, bet 
ne tiesa. Buvo klaida padaryta. Važiuokite visi, nesibijodami niekok— 
svetaine geriausiame stovyje, o mes stengsimės kuogeriausiai atsilan- 
kusius užganėdinti. Kviečia visus KOMITETAS.

Daržas
Western, Belmont and Clybourn Ave., and Roscoe Blvd.

ŠOKIAI, VAžINfiJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲŠIES ŽAISMAS
Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą.

Vaikams žemi aus 12 metų įžanga DYKAI.
Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.

Didelis Balius
Parengtas LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO įvyks

Subatoje, Gegužio-May 19, 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 Halsted Street, - 
jk .|N ..... ■ ■, . -u ... -LL.

Tikiefas 25 centai.'

INTERNATIONAL
Socialist-Press -Picnic
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Pėtnyčia, Gegužės 18, 1917,-

Korespoodeficijos
OMAHA, NEB.

■**

s <■ ■

Iš sauso miesto.

Viena saugiausiojo Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoang 

ir taupymo padėjimų.

K..ASFAR. STATE BANK

CLOTHING HOffSt
Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues. :

DIDELĖ “UPTOWN” DRABUŽIŲ IR ČEVERYKŲ SANKROVA.

300 Garantuotu Continental
\ Siutu Rytdien po $15.00

DAUGUMA SIUTŲ ŠIAME SKYRIUJ PADARYTI Iš ČYSTŲ 
VILNŲ AUDEKLO, IR TVORTOS SPALVOS SERGE 

NEPAPRASTA proga sutaupyti pingus perkant šiuos 
naujos mados augštos klesos siutus pavasario ir vasa

ros laikui. Kiekvienas iš šių 300 siutų yra 1917 pavasari
nių ir vasarinių madų. Esama pinch back,, plačiais užpa- 

kalias, kvolduotai, ant vienos arba abiejų pusių su
segami. Čysti vilnoniai, garantuotos tvirtos spal
vos, mėlynos serge, mėlynos, rudos ir puikios mai
šytos, mada, kuri tinka kiekvienam. Visi šie siuiat 

/A šiame skyriuje, nežiu-
,;rj\ rint jųjų pirmosios

vertės, ryt dienas pa- ĘĮ 
žymėta po $15 .Neuž- M
mirškite. Yra tik 300 gi

SfflF siutų šiame skyriuj— H -’
Vr- ateikite taipgi Į laiką. AI W H

Kaina siutų pas mus WklwF 
___ tiktai........................ •

Nuo gegužes 1 d. Omaha, <li- 
džiausis Nebr. miestas virio sau
su- Užsidarė, virš 300 saliunų, 
net iš kitų valstijų uždraudžia
mą į čia gabent svaigalus.

čia svaigalai dabar leidžia
ma vartoti tik medicinoje ir 
chemijoje ir prie mišių. Bent 
laimikis kunigėliams.

Lietuviai bėdavojo, kad ne
gales kelti tokias “iškilmingas” 
vestuves ir krikštynas.

Uždarius smukles tūli bando 
pasipelnyti. Viename tvarte po
licija užklupo daugybe galionų 
viskes, likerio, vyno ir kitokių 
svaigalų. Šerifas Clark, sako, pa
ims gatvių laistymo cisterną ir 
supylęs j on alų ir kitus rastus 
svaigalus, išlakstys gatvėse. 
(Taip apie tai rašo “Omaha Eve
ning World — I lerald”). S. B.

SPRINGFIELD, ILL.

Iš LSS. 2$) kp. veikimo.

1900 
V. KASPAR 

prezidentas 
)TTO KASPAR 

vice-prezidentas 
VILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros. 
2HARLES KRUPKA 

vice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI

pirklys
H. E. GTTE 

vice-prez. Nat. Cit v Bank.
GEO. C. WILCE

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasieri us
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN
prez. Atlas 

[Brewing Co

>1^) *P<

biausias roles — reikia valdyt ne 
konstitucijomis, bet rimtais, 
draugiškais patarimais. O kuris

rai, tokiam jokios konstitucijos 
nereikalingos.

Sąjungietis.

ARGO, ILL.

Pakėlė mokestį.

Jis pulsai turėjo daugiau kaip

Anais metais garsus pamoks
lininkas, Vilkaviškio džiakonas 
Dobryla, pasakė:

— Žaliuoja cerkvės musų tė-

Didelė buveinė Hart Schaffnerio and Marx, So
ciety Brand, Kuppenheimer ir kitų gerai žino
mų siuvėjų geriausių siutų ir žiponų, kurių kai
nos siekia iki $35.

f

Sankrova atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais ir Nedėlios rytais.

Lietuviai pardavėjai: J. A. Douglas, S. Kuczis, J. G. Dailydis, C. Wallace, A. J. Tupikaitis,S. K. Malk’ewicz.
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1801 SOUTH ASHLAND AVE

AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga į kri 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

Seno KrajausSpecialistas iš
Daktaras WISSIG,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖ JUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryt5. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VAT.ANDOS: nuo 10 ryjto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA į 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, j 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 4 

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

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

Elektra varomos mašinos musų siuvi- J 
mo skyriuose. G

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama- J 
tyli musų mokyklą bite taiku—dieną ir § 
vakarais ir gauti spcciališkai pigią kainą 5 
laike šio mėnesio. - (

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Prieš City Hali, . , 1

Telefonas Canal 1717

Akhšcrka
| Mrs. A. Vidikas

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak- 
į tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 

Philudelphijoj. Pasekmingai patarnau-_ _ mingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodę 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai^ ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. IIALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrig lub^.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durą, Lentą Rėmą llr SfttigMo Popleros

CAKR BKOS. WTOI5 <CO„
4O1U4M.W K. XlnHted Chiengw, Kill

Pranešu savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kad 
perkėlimas kūno mano duk
ters Arinos Zolyniutės, miru
sios Lapkričio 13 <1. 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.

i JOSEPH C. WOLON 
į lietuvis Advokatas
A Ruimas 902-904 National Life Bldg., 

29 So. La Salle St., ‘ Chicago, III.
T Tcl. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
■a ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill.
1 Tel. Humboldt 97.

Ml S. i. ©LASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

SPECIALISTAS
g Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

I iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
| ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio-
I mis vakarais ofisas uždarytas, i
1 Telephone Yards 687. S

AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiema tinkamus akinius, 
nuo ja ir patarimus duoda dykai.

egzamL

786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Avo. 2-o» 
iki vaka- 
po pietų

lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2434.

I Dr, Povilas Žilvitis
1 Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
t 3203 S Ilatsted St./ Chicago.

S -------- A... —___J

LSS. 29 kp. savo veikimu jau 
nužengė toliau, negu tūlos kitos 
progresyvūs draugijos. Pažiūrė
kime.

Taip, gegužes 13 d. mėnesi
niame susirinkime išdpve savo 
raportą kuopos delegatai, daly
vavusieji konferencijoje, Collin
sville, III. Raportas ypatingo į- 
spudžio nepadarė.

Nutarta surengi didelis drau
giškas išvažiavimas; išrinkta ko
misija, kuri turi tuo rupinties. 
Birželio 3 d. bus suloštas veika
las “Kares nuotakos.” Progre- 
syvis kliubas taipgi nutarė lošt 
veikalą “Amerikoniškos vestu
ves.” Tūli kuopiečiai tuo neuž
ganėdinti, bet tas rdstavimas yra 
bergždžias, nes tik visuomenišku 
veikimu galima pakelti savo 
“aš”, o ne tuščiais gyrimaisi ir 
ne trukdymu darbo Įeitiems pro
gresyvia m s drauga m s.

Kuopiečiai nutarė išleist špe- 
cialę konstituciją vien del akto
rių. Man gi rodms, tokia konsti
tucija visiškai ncrcikailnga, nes 
tik bus bereikalingas pinigų aik- 
vojinias. Aktorius, kurie lipa 
ant scenos perdaug paėmę “del 
drąsos”, arba tuos, kurie nė skai
tyt nemoka, o nori imt svar-

Darbininkai, dirbantieji Corn 
Product Roebining Co. iškovo
jo pakėlimą inokesties už dar
bą. Pirmiaus gaudavo po 25c į

Kad ir aklos dar buvome džia- 
kono Dobrylos avįs, betgi pami- 
slijome sau:

—Kas padeda caro valdžiai 
m argi ji ii Lietuvą “žaliomis cer
kvėmis”, jeigu ne jus patįs, caro 
valdžios bičiuliai?

Paėmęs.

Redakcijos Atsakymai
28c į valandą.

Ten dirbantis.

Skaitytojų pastabos

su sutrinta širdžia klausiaus Ko-

- Dešimtą savo turto dalį iš
dalink ubagams.

sau: pirmam ubagui, kurį sutik
siu eidamas iš bažnyčios, duo
siu kapeiką.

Bet čia" jau mah griešna min-

puikų dešimta dalis bus viena 
kapeiką; dešimties tuksiančių 
rublių dešimta dalis... tai bus be-

Kad jau kunigas sako, jog de-

ubaganis, tai jis patsai kažin ar 
išdūlina ubagams tūkstanti rub-

Fr. Tverijonui. — Eilių “Lie
tuvos linksmybės” nedėsime;

menamąją kompaniją taipjau 
negalime, kol-kas, suvartoti. 
Kad ta kompanija labhi įtaria
ma, tiesa, šiokių tokių žinių mes 
apie ją taipjau turime, bet to dar

Di. A. J, Karalius
Gydytojas ir Chirurgas

2121 N. Western Ave. Chicago.
, TeL Armitage.984 .

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civilUkucse teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

U23 S. Halsted $t
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai:
117 I. BesfUm U 

1111-19 Orių BMg.
TeL Central 4411

Specialiai del Panedelio Tiktai Gegužio .21 d
Vaikų 85c 38x50 Crib 
Blanket ai, Panedčh 'je 
po

Kibbler’s 50 centų a- 
1 i ėjus pališiavimui 

po

Elgin Maid Crochet 
Cotton (apriboto iki5 
kostumeriui)

10 centų Raitytas Mu
slinas (10 y ardų apri
bota)

12^ sukvalduota 
suknės Gingham 
po

Didysis augštas.

500 kekių vaini
kų papuošimui 
skrybėlių, kekė

18c mėlynos tvi
rtos spalvos kra
štai abrusai

Kūdikiams $1.00 
patentuoti vienu

18e RankŠluoš- 
čiai parsiduos 

tiktai po

Virtuvės peiliai 
verti iki 65c pa
kol parsiduoda 

po

10 svarų Corn 
Meal, specials 
pardavimo kai
na

Vaikų tamsiai 
juodos tvirtos 
pančiakos, mie- 

ra 6 iki 10

Soja Pupeles spe 
cialiai apkainuo- 
ta, 3 svarai už

Moterų bovelni- 
niai Union Siutai 
regulerės micros

$1 Lydia Pink
ham’s sudėtinių

! daržovių

Vyrams atletiš
ki megstiniai U- 
n i on Siutai

25c 69c 45c
10 šmotų Swift’o Pride 
muilas už

$1 bonka Duffy’s Malt
Degtinės, už

69c
Puiki riebi Makrelė 
specialiai kaina 3 už

bonka Sloan’s Li-

b ■ -7- ..I 1 . .. -------- I J in . .., I 1-. ui.. .r, . ______..... ' ............ -O*
t / /ič | o/* Gtcutcv Va/ues

F Cor. Ashland Aue, and 47th
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NAUJIENOS
The LnthnnaronsLim Daily News
) Lietuviu Dienraštis Amerikoje
Atidžia NA UJIENU BENDRO VE inc. 
t & Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily it* America 
Published Daily Except Sunday *

■ V TH<

LITHUANIAN NEWS PŲB. CO. Inc.

Užaisakomoji kaina:
Ctdcagoje — per išnešiotojus 12 
ontų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
llcagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų ............... • ••»••• $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Ihiropoje, metams .............. $7.00

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 

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

Outside Chicago, by mall, one 
year........................... .

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

European countries, 1 year

u.oo 
$3.00 
31.75 
36.00 
37.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
..  r---      ........ ■■j.-' .........................................- , ,  ———    »

flaiytojų ir korespondentų prašome siunčiamus Išspausdinimui laikraš
ti rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
lardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
faJttekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gta rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
H. arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
11 Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
tnr yTaraz'jg;'...1.r ."-.'s-r. 11 a; l j.m. ■ - --- --------------------------- ------- ----- --- -............. 1... i. .l-l.-.'■..i

I] Redakcijos Straipsniai |

Vėl balsavo 
prieš kreditus.

Vokietijos kancleriui atsi
sakius paskelbt valdžios “ka
rės tikslus”, social-demo- 
kratų opozicija prieš valdžią

Vakar mes minėjome tas 
trias revoliucines kalbas,

jų social-demokratinių fra
kcijų atstovai. Bet po tų 
kalbų sekė toks-pat revoliu
cinis darbas. Abi socialistų 
frakcijos, pabrėždamos savo

kint taiką augščiau nurody
tomis sąlygomis, betgi ne
duos, kad Vokietija sumuštų 
jos talkininkus vakaruose;

Valdžia sutinka įvest de- v
mok ratinę tvarką armijoje, 
bet kartu ji stengsis sustip- 
rint kariaujančias Rusijos 
jiegas;

Valdžia prižada padidint 
kontrolę ant produktų gami
nimo, gabenimo ir pardavi- 

i'mo; geriau apsaugot darbi
ninkus; pavest įsteigiamam- 
jam susirinkimui išrišt že
mės klausimą; padidint tie
sioginius mokesčius ant tur
to ; išplėtot vietinės savyval-savo prieš karės ir kitus kre

ditus. Tame žingsnyje Schei- 
demannas ėjo išvien su Ha
ase.

Tai jairantras toks atsiti
kimas Vokietijos reichstage. 
Koks dvejetas mėnesių atgal 
socialistų frakcijos didžiuma 
ir mažuma taip-pat balsavo 
išvien prieš karės kreditus.

Tuo galima tiktai pasi
džiaugti. Vokietijos socia
listuose pradeda atgyti vie
nybė. Kartu su tuo turi at
gyti* ir jų spėka, kuri dabar 
taip yra reikalinga, kad pri- 
vedus iki pasekmingo užbai
gimo kovą už taiką.

Žmonėms, kurie žiuri į da
lykus ne politiko, o morali
sto akimis, gali labai nepa
tikti idėja vienybės su “soci- 
al-patriotu Scheidemannu”. 
Bet gyvenimo tikrenybė 
labai tepaiso moralistų 
kavimo.

ne-

Valdžios ir dar
bininkų sutartis.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad ministerinis krizisas be
sibaigiąs ar jau pasibaigęs. 
Laikinoji valdžia, V. Durnos 
pildomasis komitetas ir Dar
bininku ir Kareiviu Atsto- 
vų Taryba priėję, ar neužil- 
gio prieisią, prie susitiaky- 
mo.

Svarbiausieji to susitaiky
mo punktai, kaip matyt, yra 
sekami:

Koalicinė ministerija, — 
kurioje daug-maž po lygią 
dalį vietų turės buržuazinių 
ir socialistinių partijų at
stovai ;

Valdžia prisižada steng- 
ties įvykint bendrą taiką be 
aneksijų ir kontribucijų;

Valdžia prisižada stengties 
priverst talkininkus, kad jie 
priimtų principus, išreikštus 
9 bal. d. deklaracijoje (taika

giamojo susirinkimo sušau
kimą ;

Iš savo pusės valdžia rei
kalauja pilnos paramos iš 
darbininkų ir kareivių.

Šita, nors dar ir ne galu
tinoje formoje, paskelbtoji 
sutartis tarp valdžios ir pro
letariato leidžia spręst, kad 
valdžios politika iki konsti- 
tuantos (įsteigiamojo sei
mo) susirinkimo eis tokiu 
keliu, kuris užtikrins dau
giausia laimėjimų Rusijos 
demokratijai.

Pats tasai faktas, kad ši
tokia sutartis vykinama, 
jau reiškia didelį Rusijos 
liaudies, o visų-pirma jos 
darbininkų, laimėjimą. Juk 
ji rodo, kad Rusijos buržua
zija, į kurios rankas po re
voliucijos pateko valdžia, ta
po priversta išmest į sąšla
vyną visus savo imperialisti
nius (užgrobimo) tikslus. Ji 
priėmė principe beveik vis
ką, ko reikalavo socialistai.

Taigi dar kartą reikia pa
stebėt, kad kalbos apie “a- 
narchiją” Rusijoje neturi jo
kio pamato.

Taikos 
vykinimas.

Kaip įvykint taiką Euro
poje?

Apie tą klausimą prirašy
ta ir prikalbėta begalės. Bet, 
to neveizint, jame viešpatau
ja tikras nuomonių chaosas. 
Nerasi beveik dviejų parti
jų vienoje šalyje, kurios žiū
rėtų į jį vienodai, o kiekvie
na šalis dar vėl žiuri į jį sa
vaip.

Kad galėjus tečiaus orijen- 
tuoties tame nuomonių miši
nyje, tai reikia visų-pirma

taiką logiškai išeina iš jos 
pažvalgos į karę.

Karė, buržuazijos supras 
timu, yra mėginimas pagel- 
ba spėkos išrišti tuos inte
resų konfliktus, kurie nesi
duoda išrišti taikos priemo
nėmis. Interesų konfliktai 
guli pačiame buržuazinės vi
suomenės pamate. Buržua
zijos viduje nuolatos verda 
interesų kova — konkurenci
ja: tarpe atskirų savininkų, 
tarpe atskirų savininkų gru
pių ir tarpe atskirų šalių sa
vininkų. Konkurencija tar
pe atskirų šalių savininkų ir 
veda prie karės.

Kaip atskiras kapitalistas 
kovoja su savo konkurentu, 
kad jį nuveikus, taip ir ats
kiros šalies kapitalistai, ka
da jie įsivelia į karę su ki
tos šalies kapitalistais, stato 
sau už tikslą nuveikti jų spė
ką. Jų karės obalsis yra “ka
rė iki pergalės”. Taika, jų 
supratimu, yra karės tikslo 
— pergalės — įvyki'nimas.

Praktikoje tečiaus pilnai 
įvykint šitą tikslą beveik 
niekuomet nepasiseka. Kaip 
konkurencija tarp dviejų 
biznierių retai priveda tie
siog prie visiško vieno jų su- 
ibankrutijimo ir dažniausia 
pasibaigia tik didesniu ar 
mažesniu silpnesniojo paju
ngimu stipresniamjam, taip- 
pat retai, arba dar rečiau 
karėje viena šalis galutinai 
“sutriuškina” kitą. Taika 
paprastai įvykina ne visą 
karės tikslą, o tik didesnę ar 
mažesnę jo dalį.

I Kariaujančiom pusėm pri- 
seina daryt kompromisas. 
Bet kada jisai daryt ir koks? 
Šitame punkte prasideda 
nuomonių 'skirtumai tarpe 
buržuazijos taikos klausime. 
Bet tie skirtumai nėra prin- 
cipialio pobūdžio (mes čia 
nekalbame apie buržuazi
nius “pacifistus”, kurie te
čiaus nelošia žymiaus rolės).

Kada daryt taiką ir kokio
mis sąlygomis, priklauso, 
buržuazijos žvilgsniu, nuo 
kariaujančiųjų šalių spėkų 
santykio ir nuo specifiškų 
buržuazijos reikalų . Jeigu 
priešas silpnas ir yra vilties 
sumušt jį, tai stipresniosios 
šalies buržuazija nori tęsti 
įkarę toliaus ir stato didelius 
reikalavimus; jeigu-gi paaiš
kėjo, kad priešą nugalėt ne
galima, tai buržuazija sutin
ka atsisakyt nuo karės tęsi
mo ir nuo didelių reikalavi
mų. ^Taikos klausimas jai yra 
spėkos ir tikslingumo klau
simas.

Žinoma, ne visi buržuazi
jos atstovai vienodai. įsivaiz
dina spėkų santykius tarpe 
savo ir priešingos šalies. 
{Kuomet visiems jų priešo 
jiegos gali išrodyt menkes
nėms, negu jos yra ištiesų, 
rtai kiti gal peržemai vertint 
savo šalies jiegas. Taip-pat 
ne vienodi yra ir tie objek
tai (daiktai), kurių nori į- 
gyti įvairus buržuazijos 
/sluogsniai pagelba karės. 
Vokietijos agrarijai (žemės 
savininkai), pav. greičiau 
sutiktų išsižadėt grobimų 
rytuose, negu vakaruose, o 
pramoninio kapitalo atsto
vai, priešingai, nori verčiau 
^apiplėšt Rusiją, negu Fran- 
ciją arba Angliją (tokios 
bent buvo tų klesų pozicijos 
prieš Rusijos revoliuciją). 
Ekonominiai ir politiniai iš- 
rokavimai, istorinės tradici
jos ir kitokie dalykai nu
sprendžia, už kokius karės

spėkų santykis — savo pri
gimimu užkariavimo, grobi
mo tikslai.

Griežtai priešinga tam y- 
ra socialistų pozicija. Apie 
ją mes pakalbėsime ryto.

Jie už aneksijas.
Šiomis dienomis drg. G. 

Ledebour Vokietijos reich
stage užreiškė, kad Vokieti
jos valdžia stoja už aneksi
jas (verstinus svetimų teri
torijų prijungimus) rytuose 
ir vakaruose. Ir tai turi tie
są, nes kitaip valdžia neatsi
sakinėtų paskelbt tokias tai
kos sąlygas, kokias jau ofi
cialiai pripažino Rusija. ’

Bet aneksijų trokšta ir 
Anglijos valdžia. Apie tai 
liudija atsakymas, kurį už
vakar davė parlamente val
džios atsotvai , į socialisto 
Snowden’o reikalavimą.

Drg. Philip Snowden at
stovų bute pasakė kalbą, ku
rioje sveikino Rusijos vald
žią, išsižadėjusią užkariavi
mų ir svetimų tautų paver
gimų, ir ragino Anglijos val
džią paskelbt tokį-pat prane
šimą. Kaip buvusis ministe- 
rių pirmininkas, p. Asquith, 
taip ir kiti valdžios šalinin
kai išsireiškė prieš tą .socia
listo įnešimą, ir jisai buvo at
mestas. ; f » I I

Vadovaujančiosios abie
jose koalicijose valdžios, rei
škia, turi panašius tikslus. Ir 
'joms pritaria buržuazinės 
partijos. Taigi yra nesąmo
nė tvirtint, kad viena pusė 
kariaujanti už laisvę ir de
mokratiją, o antra už des
potizmą. Jiedvi abi vieno
dos.

Smūgis dogmai.
Tula musų socialistinės 

spaudos dalis tūkstantį ir 
vieną kartą sakė, kad socia
listai jokiu budu negalį veikt 
išvien su kitomis partijomis. 
Kas elgėsi prieš tą jų dogmą, 
tą jie apšaukė “social-patrio- 
tu”, “darbininkų klesos išda
viku” ir tt.

Šituo budu tapo pasmerk
ti Lietuvos draugai, Janulai
tis ir Kairys, kurie pripaži
no už reikalingą daiktą, po 
vokiečių įsiveržimo j Lietu
vą, tam tikruose dalykuose 
tarties arba darbuoties su 
nesocialistais. Bet įrašyda
ma minėtųjų draugų vardus 
į ilgą “social-patriotų” listą, 
ta musų spaudos dalis visuo
met tvirtino, kad tokie soci
alistai, kaip VI, Požėla, tai 
jau tikrai nenusidėsią prieš 
jų “vieros artikulą”.

Ir ką mes dabar matome? 
Ugi — horrendum! — drg. 
V. Požėla, kartu su kitais 
dviem asmenimis,* yra išrin
ktas į “Tautos Tarybą” Pet
rapilyje, kaipo sociaLdemo- 
kratų partijos atstovas. Ta 
Taryba susideda iš visų e- 
sančių Rusijoje lietuvių par
tijų atstovų, po tris nuo kie
kvienos: tautininkų, kleri
kalų, liaudininkų, social-de- 
mokratų ir tt.

Taip praneša 10-as “Nau
josios Lietuvos” numeris.

Aišku, kad čia kas-nors 
“supeizota”: arba kapsukinė 
dogma, arba menamasai tos 
dogmos pasekėjas Požėla.

Dabar gal bus laikas pa
galvot, kodėl tas gyvenimas 
eina visai ne pagal musų 
“radikalų” receptus. 
t.11. ......................................... .. ........... ............................... i' N.................... .

gerti.
5. Dažnai atauga.
6. Tiesa.
7. Priklauso nuo to, kas pa

st ipriani

6. Kokių vaistų ar valgio 
reikia, kad turėjus gerą virški
nimą?

nuovargį.

8. Negalima atsakyti trum
pai; jei širdis pergreitai plaka, 
tai žmogus gali būti silpnas; jei

na s būti. Aplamai imant, au
gusio vyro širdis plaka 78 kartus 
minutėje; moteries — 80 kartų.

Magdei! Sūnūs klausia:
1. Kokia mėsa sveikesnė: 

kiauliena ar 'jautiena?
2. Kokiam žmogui cibuliai 

nesveika valgyti?

bu t i baltam?
Atsakymas.

1. Jautiena.
2. Kiekvienam sveiką, iši

mant tuos, kuriems užvalgius jų, 
jaučiama blogai, t. y. tiems ne
sveika cibuliai, kurie iš prigim
imo jų negali valgyti.

3. Vandeniu ir muilu; tepa
lai arba milteliai nepadarys

P. M., klausia:

nuo gerklės užkimimo? Aš 
prie darbo užgėriau šalto van
dens ir po tam gerklė užkimo; 
jau apie mėnuo laiko praėjo, o

1. Matomai tamsta turi chro
nišką gerklės uždegimą ir nuo 
to paeina užkimimas; vaistų ne
galima nurodyti, nemačius. 
Plauk gerklę vandeniu, truputį 
druskos įdėjus; padaryk vidu
rius liuosus ir, aplamai, pasil
sėk kiek nors.

2. Reikia prašalinti priežas
tį neskanaus kvapo; priežastis 
yra burnoje, nosyje arba vidu
riuose; reikia ji surasti. Nusi
pirk aptiekoje anglies (char
coal) tabletėlių (grs. 5 kožna) ir 
imk vieną po valgio 'kelis kar
tus. Taip pat galima paimti po 
truputį sodos.

3. Kenkia.
4. Matomai kur nors kūne 

randasi šaltinis nuodų dirbimo; 
viduriuose greičiausia; arba del 
stokos tvro oro.

5. Labai maža nauda. Juk 
barzdaskutis nieko nežino apie 
plaukus ir galvą todėl negali 
nieko gera padaryti. Geriausia 
tokių daiktų neimti.

6. Valgyk paprastus valgius 
ir gerai juos sukramtyk; - juo
da duona, bulvės, mėsa, daržo
vės ir vaisiai; pienas, sviestas. 
Negerk alkoholinių gėrimų. 
Gerk daugiau vandens. Rytą ir 
vakarą gerk po stiklą vandens.

2. Kaip prašalinti iš burnos 
neskanų kvapą?

3. Ar kenkia, jei iš didelio 
karščio tuojaus išeina į šaltą 
orą?

4. Kas yra, kad aš jaučiu I 
nuovargį ant viso kūno? Dirbu j 
nesunkiai.

5. Ar sveika plaukams ir gal
vai, jei barzdaskutis užpila 
kokių nors kvepalų arba toni-

gių. Labai gera diena-kita pa
pasninkauti. Kas del vaistų, tai 
pirmiausia reikia patirti, ar vi
duriuose yra perdaug, perma- 
žai, ar stoka rūgšties ar kitų 
daiktų, ir tik tada galima vaistų

Dr. A. J. Karalius.

Gyventojai miesto Buffalo, N. 
Y., praėjusiais (1916) metais už 
skalbinius (laundry) užmokėjo 
1,500,000 dolerių.

les grupes: į buržuazines ir į 
■ socialistines nuomones.

buržuazijos dalis.
Visi tie tikslai yra — kiek

• . -I . ■■ ‘ ,

Sveikatos Skyrius “NAUJIENŲ” PLATINTOJAMS, AGENTAMS 
IR SKAITYTOJAMS.

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

Klausimai Ir Atsakymai.
Naujienų Skaitytojas, Chica

go, klausia:
Meldžiu man paaiškinti, ar ga

lima išnaikinti ženklus nuo ran
kų, jei tie ženklai pasidarė pa
tekus kokiems nors juodytoms 
po oda?
Atsakymas.

Priklauso nuo juodyk), tai yra 
dažo; kaikurie dažai patįs susi
mažina ir ant galo visai išnyks
ta; bet, aplamai imant, negali
ma nieko padaryti. Galima iš
pjauti.

Ats. A, F. L., Chicago. Į tam
stos klausimus negalima atsa
kyti Naujienose. Prisiųsk 
stempą ir adresą, tai bus tams
tai atsakyta laišku.

O. G. L. klausia:
1. Kas yra, kad atėjus šilu

mai aš jaučiuosi silpnas, dau
giausia vasarą ?

2. Kas daryti, kad šalčiams 
atėjus aš ir-gi nesijaučiu gerai; 
noriu valgyti, bet negaliu; bur
ną kasžin kas tarsi užkemša.

Ats.: — Į tamstos abu klausi
mu galima atsakyti sykiu: ma
tomai kūne kas nors netvarko
je. Nueik pas gerą gydytoją ir 
leisk jam padaryti pilną tyrinė
jimą. Ir neužmiršk gyventi ar-

tyro oro,
A. Ma-tis, klausia:
1. Jeigu alus yra nuodai, tai 

kodėl saliunininkai ir šiaip 
žmonės, kurie mėgsta alų, yra 
riebus? Juk

suteikiant kiekvienai tautai 
laisvo plėtojimosi teisę);

Rusija, stengdamosi jvy- Buržuazijos /pažvalga j tatai leidžia savo ir priešo raudonos?

riebus? Juk nuodai žmogui ne
gali riėbun^p^suteikti. Ar tai 
yra iems kenksminga?
-2. Delko girtuoklių nosįs

3. Ar kenkia sveikatai rūgš
tus valgiai ir gėrimai?

4. Ar nekenkia sveikatai, jei
gu kavos išgeriama daugiau, ne
gu pusė kvortos dienoje?

5. Jei plaukai išpuola per 
neapsižiūrėjimą, tai paskui ar 
kiti jų vieton išauga?

6. Ar tiesa, kad daug pučiant 
inuzikalį instrumentą plaučiai 
išsiskečia?

7. Koks butų geriausias pra- 
simankštymas iš ryto, jei jau
čiama nuovargis?

8. Katras žmogus yra stipres
nis: ar tas, katro širdis greičiau 
plaka, ar tąsi, kurio rečiau? 
Atsakymai;

1. Alus nėra nuodai. Jei sa
liunininkai ir kiti, kurie daug 
alaus geria, yra riebus, tai vis
gi iš to da neišeina, kad visiems

lis nutukimas yra pavojinga, 
neretai labai pavojinga. Ypa
tingai salinu ininkų nutukimas 
yra pavojingas.

2. Aplamai imant, girtuok-

kraujo cirkuliacija; kur kraujo 
visados randasi daugiau, negu 
reikia, tai toji vieta yra raudo
na.

3. Kūnas i’eikalauja ir rūgš
čių ir nerugščių valgomųjų dai
ktų. Abiejų tam tikroj propor- 

Jei Jonas reikalauja ma- 
daiktų, negu jis 

am ken-

cijoj.
žiau rūgščių 
suvalgo, tai, žinoma, 
kia
Jei Juozas perdaug rūgščių daik
tų valgo, tai iš to jam nėra ge
ro, ir tt. Kas galva tai protas, 
kas pilvas, tai valgis.

4. Kavos kas dienų nereikia 
daugiau, negu vienas puodukas,

kaip “Tribune”—turi

Draugai:—
Karė ir kapitalistinių trustų spekuliacijos be galo pa

brangino visokias spaudos medžiagas ir spaustuvių reik- 
menas. Laikraščių leidimo lėšos pasidarė dvigubai ar 
net trigubai didenės, kaip buvo. dvejetas metų atgal. 
Tatai privertė jau daugelį leidėjų pakelt savo laikraščio 
kainas.

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

Galite suprast, koks sunkus yra padėjimas darbinin
kiškos spaudos, jeigu net kapitalistų laikraščių leidėjai 
yra priversti dvigubinti savo leidinių kainas. Juk kapi
talistų laikraščiai gauna milžinišką daugybę gerai apmo
kamų apgarsinimų; jie išsiplatina šimtais tūkstančių 
ekzempliorių; imdami visokių medžiagų labai daug kar
tu, jie gauna jas pigiau; o kiti jų
net nuosavus popieros darymo fabrikus.

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

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

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

Prašau visų “Naujienų” agentų sukrusti labiau ir 
pasistengt gauti skaitytojų. Musų dienraščio cirkulia
cija paskutiniu laiku auga taip sparčiai, kaip niekuomet 
neaugo. Bet kiek yra lietuvių darbininkų, kurie dar ne
skaito “Naujienų
kad vienintelis darbininkiškas lietuvių dienraštis butų 
kiekvieno lietuvio stuboje.

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

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

Darbininkų visuomenė pastatė ir išaugino “Naujie
nas”. Ji ir išlaikys jas, nežiūrint visų karės meto ke

aginkite juos ir pasirūpinkite,

Bendrovę ir stiprinki-
* tokį puikų ko-

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

M. Petrauskas 
“Naujienų” cirkuliacijos užveizda.
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SI
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Miller
Musų Santikiai 2128 W. 22 St

ne

Chicago

2879
1583
1221
2738

nai ir
jums!
bin tojai to viso nemato

bame
pas 
buržuazijos nėra 
darbo žmones ir todėl 
susivienyti.

mokyklų vis; 
apie moksle 

atvažiavau

ne 
muos išnau- 
, valdonai ir

“Jaun
da vėjo lietuviams laikraštinin
kams ir visuomenes veikėjams 
už skirstimą žmonių į partijas

puses. Vienas

Čiulbėkit paukšteliai linksiniej 
Raminkit artojus-vargšus;
Lai siela varguolių nuliūdus 
Pradžiunga užgirdusi jus.

tautas. Neturi-
Bet

Virš 200 
stailių vy
riškų aug-

valdonus 
azi-

3175
3241
637 W. North Avi

vejas Sako: 
Jus sutaupysit pinigų 
už savo siutus atsilan
kydami į “ATLAS” 
Sankrovą. Dėlto kad 
jie užlaiko geriausias 
vertes.

tingas partijas, taip kad šiandie 
jau negalima surasti tokio žmo
gaus, kuris sakytų, kad jis yra 
bepartyvis. Nors atsiranda to-

klesa patricijai ir valdomoji — 
plebi jonai. Plebi jonai kovojo 
pušatnro šimto metų, kol iško
vojo sau lygias teises su patrici
jais.

Kai senovėj, viduramžiuose, 
taip ir šiandie, pavergtoji klesa, 
kovoja ne vien 
bet ir prieš smulkiųjų buržu 
jų, kuri išnaudoja darb. klesų, 
tai yra, pavergtuosius.

K o 1 e i d a r b i n i n kų 
r e i k a 1 a i bus priešingi 
reikalams darbdavio, tol ta kova 

nyks. Pavyzdžiui: darbda- 
sa m dy d amas darbini nkų,

nori mažiausia mokėti ir dau
giausia pelno iš jo išsunkti; gi 
darbininkas, stodamas dirbti, 
nori mažiausia dirbti ir daugiau
sia gauti, čia ir pasirodo, kad 
abiejų reikalai priešingi' vienas 
antram, nors jie abudu žmones.

.Tie abudu gąli būti ir labai 
geri žmonės, bet gyvenimas juos 
verčia kovoti. Darbininkas; jei
gu ne kovos, badu numirs. 
Darbdavis, jeigu nekovos, atida
vęs darbininkui kiek anas rei
kalaus, turės nubankrutyti, ka
dangi jo kaimynai to nedaro. 
Priversti visus darbdavius ne-

elementus.
žiūrėdami į susi- 

ite jj esant perdaug
socialistai per-

Moksleiviai, no-

JOSBLOZIS
Must; Lietu
vis Ma-

visus senus savo 
meldžiu, 
mtumėt, 

iŠ savo pusės 
užganėdinti.

2256 W. 22 st, 
persikėliau j naujų vietą—• 

22 St. tarp Leavitt ir Iloyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie
nų užprašau atsilankyti i naują vie-

Sukritikuos, nurodys klaidai 
[ses — dar ge- 
pamokinimas

industrijos tvarkų. Bet, deja, 
kad tie, kurie šaukia prie tos 
vienybės labai retai mušto apie 
perkeitimų tos industrijiiiės sis
temos.

Ha, ha! Pasakys jaunuolis.— 
jau suklydai. Mes kal- 
įpie lietuvių vienybę, o 

mus patricijų, valdonų nei 
visi esame

ja valdančiai klesai. Pamąsty
kite, broliai ir sesutes, ar galima 
sugyventi vienybėje su tokiais 
kraujo trokštančiais žmonėmis, 
kokiais esti daugelis musų žino-

darbuodamies bijojo pasisakyti, 
kad jie dirba kuriai nors parti
jai, nes tas reikštų pastatymų 
susivienijimo ant partyviškų pa
matų. Ir šiuo laiku, kuomet 
moksleiviai viešai nutarė prisi
dėti prie prog. visuomenės, tuo-

mis neeisime. Lai eina sveiki 
lai žino žmonės; džiaugias 
maudydamiesi žmonių ašaro 
se, laikas ateis, ir tai labai greit 
kuomet žmonija supras void 
mainystę.

Mes vienykimės ne su parsi 
davėliais, nežiūrint kokios tau 
tos jie butų, bet su darbo žmo 
nėmis ir, kaip Rusijos darbiniu 
kai pasakysime: šalin išnaudoji 
mas! šalin parsidavėliai, sau 
myliai, aukso dievaičio garbin

rasi nešime, 
užmiršo. 
Europos 

i nebus nė 
kiek geresni darb. klesos užta
rėjai), mums gi nieko.”

riešą, kada aš tik pamąstau 
apie tai, aš jaučiuosi, kad mes 
skriaudžiami. Bet gal tik dėlto 
ir yra taip, kad Amerikos lietu
viai moksleiviai, kad ir pažan
gieji, vis bancĄė laikytis bepar- 
tyviškunio. Nedalyvavo arbų 
mažai dalyvavo visuomeniniame 
judėjime, ir bandė gyventi sa- 
vystoviai.

Žinoma, kad pasirodžius la
biau bepartyviais, tūli ramiai 
sau miegojo. Visuomenė gi pa
siskirsčius į partijas, tad ir tų, 
kurie veikė kų nors, tik bepar- 
tyviškai, nė vieni nešelpė.

Sakau, gal but, lai yra, ne
tvirtinu, bet taip manau. Da
bar gi, nors dauguma suprato, 
kad sėdėjimas užsidarius nuo 
visuomenės veikimo, nešiojimas 
bepartyviško vardo nieko nerei-

Mano nuomone, prog. jaun. 
atsineša šaltai prie moksleivių 
vien tik dėlto, kad ji nemato jo
kių praeities darbų, kuriuos mo
ksleiviai butų nuveikę. Jeigu 
sakysime, kad iki šiol mokslei
viai nieko nenuveikė arba visai 
neveikė, — tai darysime didelę 
klaidų. Moksleiviai dirbo, kiek 
jie galėjo, bet jų darbavimosi 
nebuvo visuomenėj atjaučiamas, 
kadangi jiė veikė ne kaipo mo
ksleiviai, bet kaipo visuomenės 
nariai. Jų spėkos buvo suskal
dytos į visas

Lai gamta ir paukščiai parodo 
Varguoliam visiem prispaustiem 
Kad tiesų ir laimę rast reikia 
Sustojus į kova visiem.

Vargdienėlis. West Side:
14 S. Halsted SL, arti W. Madison st.
1314 S. Halsted St., tarpe 131h ir Maxwell st.
3205 W. 12th St. arti Kedzie St.
3636 W. 28th St., arti Clifton Pk. Ave.
1647 W. Chicago Ave., j vakarus nuo Ashland Av

Northwest Side:
Milwaukee Ave., Avondale.
Milwaukee Ave arti Robey St.
Milwaukee Ave., arti Ashland Ave.
W. North Ave., arti California Ave.

North Side:
Lincoln Ave., arti Belmont Ave.
N. Clark St., tarp Belmont Ave ir L.

arti Larrabee Ave.

my ceve 
rykų p < 
$2.95.

Tautininkai siunčia rezoliuci
ja pritardami karei, šmeižia, 
niekina soc„ kurie karėms prie
šingi. O kų jau kalbėti apie kle
rikalus. Kunigija net sakyklas 
jau pavers į agitacijos už karę 
įrankį. Vyčių vadai paskelbė, 
jog jau ir uniformas dirbu ir ga
lį nors ir šiandien eiti kariauti.

Pcrsistatykite, gerbiamieji, 
Europą ir ten esančių žmonių 
kančias ir paklauskite savęs, ar 
galima eiti išvien su tokiais par
sidavėliais.

Kuomet Europoje milionai 
jaunų vyrų jau guli po žeme; 
kuomet tūkstančiai kūdikių ir 
senelių miršta badu; kuomet 
Europoje žemė permirkus žmo
nių krauju; kuomet dora jau 
palaidota kapuose, rodos, kiek
vienas doras 
šaukti, agituoti žmones 
tas visas nedorybes, pri

Mirgėkit lapeliai žalieji, 
Kad pučia vėjelis švelnus. 
Žydėkit kvietkeliai gražieji 
Dabinki! miškus ir laukus

ginus nesiranda, kurie rašytų. 
Ras’me kėlės priežastis, bet, 
mano nuomone, tos visos prie- 
žastįs, geriau sakant, tas visas 
sunkumas galima apveikti.

Pirmiausia, kiekvienas ar 
kiekviena ant paraginimo atsa- 

laiko.” Antra, tai 
nedrąsa pradėti. “Parašysiu ką, 
o kiti ims ir sukritikuos.” Ir 
taip išrandama daug visokių 
priežasčių, bet, kaip augščiaus 
minėjau, visos tos priežastįs ap
veikiamos, kad ir sunkiai.

Jog ir tie, kurie rašinėja lai
ko neturi; jie irgi lose pačiose 
aplinkybėse gyvena, tečiaus jie 
dirba, rašo ir gana.

South Side:
4731 S Ashland Avė, arti 47th Si.
3866 Cottage Grove Ave., arti 391 Si.
11333 Michigan Ave., Roseland.
9139 Commercial Ave. South Chicago.
836 east 63rd St., vienas blokas j rytus nuo

Cottage Grove 
VidurmiesČio Sankrovos:

107 W. Madison St, tarp Clark St Jr La Salle st
12 N. Dearborn St. tarp Madison ir Washington 
106 S. Clark St. In Fort Dearborn Bld.
328 S. State St. Tik i žiemius nuo Van Buren st
72 W. Van Buren St. tarp Clark ir Dearborn st 

Southwest Side:
6317 S. Halsted St., tarp 63rd St. and L.
1605 W. 63rd St. arti Ashland Ave.

visiems žmonėms susivienyti, 
kad ir vienos tanios. Pamaty
sime, jog ne.

Lietuviai moksleiviai ilgai ta 
liga sirgo. Jie, net keli ir soc., 
per kelis metus bandė sugyven
ti vienybėj, — na ir kas iš to?

Ar darb. klesai, iš kurios di
džiuma tų moksleivių kilę buvo 
-iš to kas nors gero? Nieko. 
Patįs galų gale, pamatė, kad iš 
to viso nieko neišeis, ir dabar 
pradeda veikti išvieno su savo 
idėjos žmonėmis.

Ne tai yra gera, kas gražiai 
skamba, bet tai, kas gyvenimai! 
įvykinama. Rojus ir jo grožy
bės labai gražiai skamba, bet de-

Sustok, broli, pakalbėsime. 
Tiesa, pas mus (musų tarpe) 
nėra tokių stambių buržujų, 
kaip pas kitas 
me patricijų nei valdonų, 
mes turime dar blogesnius žmo 
nes, tai parsidavėliai, kurie 
kiek ne geresni už

rojus žmoguje ' 
Skandinau klajūnę sielų 

aš sapnų tvane...
Tu manęs, žvaigždute miela 

nemylėjai, ne!

savo party viškumų. Moksleiviai 
dar vis svajoja, kad laiminges
niais bus, jeigu pasiliks bepar- 
tyviškais. Skirtingos partijos 
pradėjo žiūrėti į moksleivius, 
kaipo į kokius užpakalyj atsili
kusius draugijos
Tautininkai, 
vienijimų, m 
socialistišku, 
daug tautišku 
vedami pasirodyti bepartyviškais 
esu nei vienai pusei nenorėjo pri
tarti. Tuomet jiems prisėjo 
darbuotis išsisklaidžius. Jurgis 
dirbo pas tautininkus, o Jonas 
pas socialistus, o Jono ir Jurgio 
susivienijimas buvo bepartyvis. 
Susivienijimas, kuris palaiko 
moksleivių vardų, buvo privers
tas tylėti, nes jo nariai darbavo- 
si prie partijų. Susivienijimas, 
kaipo tokis, pasiliko visai 
žinomas^šiandien inės jaunu ome- 
nės tarpe. Ir moksleivių darbas 
buvo. neatjaučiamas prog, jau

čiai kiti draugai suranda k ik 
kias priežastis, kurios I 
jaun. nuošaliai nuo mokslei 
aš gi nematau kilų taip sviu 
kaip augščiau minėtą. Jeigu jau 
rastųsi butu labai malonu iš

iš kur ir kokie gyvūnai tie mok
sleiviai yra? Per tiek laiko ne
buvo girdėtis, o čia kaip yla iš 
maišo išlindo ir kalba apie

Sklydo vizios-godelės
Taip šve n ta i-ska isčiai 

Skausmą-n ui Idą, meilės g;

Tiesa, tie, kurie rašinėja, gal 
but kartais neprirengia lekcijų 
taip gerai, kaip tie, kurie nera- 
šinėja, bet visgi moksle neatsi
lieka nuo visų. Jeigu jiems ga
lima, kode! gi visiems ne?

Bijoti, kad nesukritikuotų, — 
didelė klaida. Jog dar nebuvo 
ir nėra pasaulyje žmogaus, ku
ris viską atliktų taip tobulai, kad 
negalima butų kritikuoti. Be 
to, ne viskas, ir ne visiems patin-

—klauskite Newark čeverykų Dirbėjo.
Jus nemokate dolerio ir di^ugiau negu jus reikalaujate, 

kuomet perkate Newark eeverykus, del dviejų priežasčių:—
No. L Musų milžiniškas Nacionalis Išdalinimas daugiau 

negu trijų milionų porų čever\kų j metus reiškia PIGIAS PA
GAMINIMO IŠLAIDAS.

No. 2. Operuodami savo pačių sąryšiu susidedančiu iš 
257 Newark čeverykų sankrovų . 97 vadovaujančiuose 
tuose Suvienvtųjų Valstijų, REIŠKIA PIGLAŠ ISSlŪNTJNfi- 
JIMO IŠLAIDAS.

No. 3. Turėdami sutartį pirmiau negu pirmenybė užėmč 
vietą, REIŠKIA PIGIA ČEVERYKŲ PARDAVIMO KAINA.

Jus žinote, taip pat kaip ir mes, kad Čevervkai, kuriuos 
mes parduodame šiandien po 82.56, $2.95 ir $3.50 kainuoja 
daugiau negu juos pagaminti. Mes NE parduodame musų Če- 
verykų ant papėdės sugrąžinimo. Jeigu mes taip darytume, 
mes galėtume pelnyt didelę sumą pinigų. Geriau sakant, mes 
apsaugojame musų draugus — kostumerius pigiomis kaino
mis taip ilgai kaip mes galime tikėdamiesi, kad jie apkainuos 
musų prielankumą nuolatiniu rėmimu.

Ateikite pamatykite puošnias štai les del pavasario ir Va
saros ir “Sutaupykite Dolerį” ir daugiau.

vi u s. 'Ir kuomet 
mokyklą — nustebau atradęs to
kį būrį moksleivių. Kai]) buvo 
su manim, taip yra ir su didžią
ja prog. jaunuomenės dalimi. 
Daugumui ir vardas yra sveti
mas. Tie-gi, kurie žinojo, kad 
puikus moksleivių būrelis ran
dasi, bet ncinatydjami jų viešo 
veikimo ir dabar žiuri į moks
leivius, kaipo į visai svetimas 
ypatas. Nors dabar visai nebe 
tie moksleiviai, kurie darbavosi 
po priedanga bepartyviškumo.

Ar laikrašti įtinka i bei visuo
menės veikėjai to užsitarnavo, 
paliksiu spręsti skaitančiai vi
suomenei, čia noriu pakalbėti 
apie pačių vienybę.

Vienybė yra geras daiktas, vi
si tatai žinome. Susivieniję ke
li žmonės, keli šimtai arba tuk
siančiai žmonių atlieka lokį dar
bą, kokio vienas žmogus nieka
dos nepajiegtų atlikti. Bet, kuo
met kalbame apie vienybę, tu
rime paklausti saves, ar galima

žastjs nors kiek turi t ii 
tuomet prog. jaun. paž 
sideda iš dviejų pusių 
dalis juan. visai nesuprantu mo
ksleiviu, o antra pusė nesitiki

<h . 111 <»; 11. susilaukėme
kuris atne- 
iickių. tiek 
šių idealų, 
aidės spili

pa šaulį iš

40 puošnių slailiy vyrišky 
augŠty Čeveryky del pa
vasario ir va- K ft 
saros, po ...

riau,
Padarys užmetimus be pamato, 
tada visi matys — kur teisybė.

Beje, randasi (nors nedaug) 
dar ir tokių, kurie sako: “Tai 
kam mes veiksime, 
jog visuomenė mus 
Lukstančius sumetė 
moksleiviams (kurie

Al idariniasl 
naujoj vietoj B 
I a i k rodžių 1 
Krautu vėsfl
Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigiaus, kaip 
lik galima, tai yra už tiek, uz 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 daigių, malonėkite 
pas mane, ir jus persitikrinsite, kad 
nei viename auksiniu daiktų Štore 
negalit gauti pigiaus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vį-

Taipgi, jeigu kam 
reikia akiniu dil 

C ŽuMĮj? sL.;iihI;iiiiu akių, lai 
' ateikite pas mane^ 

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau 
kostumerius į naują vietą ii 
kad ir ant tolinus mane r 
kaip pirmiaus, o aš 
stengsiuos kiekvien 
Pirmiaus aš gyvenau 
dabar-i 
2128 Vi

singas žmogus negali tylėti, ka- imti pelno, reiškia perkeisti visų 
da jis mato neteisybę.

Jeigu moksleiviai eis visuome 
gal but, visuomenė ir jų ne 

užmirštų, jei

do to j us 
buržuazija vergė darbo žmones 
delei savo naudos, gi musų par
sidavėliai irgi delei gardesnio 
kąsnio nuo tų buržujų stalo, 
vergia savo brolius darbininkus.

Jeigu kovojo bei kovoja prieš 
anuos išnaudotojus, tai kaip ga
lima sugyventi su musų išnau
dotojais, jog skirtumas tarp jų 
lik tame, kad anie išnaudoda
mi darbo žmones viską sau pasi
ima, gi mūsiškiai, gauna lik 
mažų dalelę.

Mes neturime valdonų, 
buržuazijos, delei kurių miliona 
žmonių lieja kraujų karėse.

Mes turime daugelį tokių par

is neapsa
komomis gi .'įžyliemis. Viskas, 
kas liktai g\\as. skubinasi prie 
darbo. Liūdna. mums labai 
l'iuliia. kad šis pavasaris ncjias- 
kandino į giliausias juras šios 
]i ra gaišt i n gos karės: šis pa vasa
ris lu sustabdė žmonių skerdv- « * 
nes. nenušluolė gailių ašarą nuo 
mikonų verkiančiųjų, iicpiiBiui-

inanymas.
Nuo pat pradžios, kuomet at

sirado vadovai ir dievo tarnai, 
kurie pasiūlė išrišti visus tų lai
kų žomnijos nesuprantamus da
lykus ir podraug vadovauti-val- 
diyti žmones, taip jų (vald.) ir 
paveldėtų (vargų) prasidėjo ko
va, tai yra klesų kova.

(Žinoma, iš karto ta kova bu
vo vien lik už būvį [egzistavi
mų]. Vėliaus, ypač šiomis die
nomis, ta kova jau vedama už 
pagerinimų būvio).

Senovės egiptiečiai buvo pasi
skirstę į tris klesas; pavergtoji 
klesa kovojo už savus reikalus. 
Tas pats buvo pas senovės žy
dus, bobilioniečius, asyriečius

Jau prabėgo keliolika savaičių 
nuo to laiko, kada moksleiviai 
prisidėjo prie “Jaun. Skyriaus” 
ir po truputį rašinėja ten.

Kaip tie moksleivių rašinėji
mai patinka jaunuomenei, ne
žinau, lig šiam laikui dar, rodos, 
nė pagyrimų nė papeikimų ne
simato. O gal ir negalima ti
kėtis į tokį trumpų laikų.

Bet, ne tas man rupi. Lai gi
ria ar peikia — tai jų dalykas. 
Aš noriu tarti kelis žodžius pa
tiems moksleiviams. Manau, 
kad moksleivių susivienijime 
visgi randasi kelios dešimtis 
narių, bet rašinėja vos keli (ne
apsiriksiu sakydamas 7—8).

Delko taip yra. Delko dau-

Apie moksleivius nereikia 
daugiau kalbeli, kadangi jų paž 
valga aiški kiekvienam, kuris 
tiktai neri ją pažinti. Jie nuta
rė dirbti A- tai ir dirbs.

nen 
užmirš 
gu ir nešelptų, vistick negalima 
sėdėti ir snausti rankas susidė
jus. Mes esame dalimi visuo
menės ir jų reikalai yra musų 
reikalai. Jųjų judėjimas, veiki
mas, turi būti musų veikimu.

Todėl, moksleivija, į darbų! 
Įtempkim visas pajiegas. Vie
nykime musų jiegas su jaunimo 
jiegomis, veikime išvien, 
sau visuomenė nešelpta, lai 
tyli apie mus. Kada pamatys 
darbo vaisius — prabils.

Tik skubiai į darbų, mokslei
viai! Burdingonas.

draugas darbavosi prie tautiečių, nuomenėj 
antras prie katalikų, o trečias 
prie progresistų. Taigi jų vei
kimas nebuvo kaipo moksleivių 
abelnai, bet kaipo pavienių ypa
tų. Patsai gi centras vadinosi 
bepartyviškas iš pat sykio. To- 
įliaus, susivienijimas skilo per 
pusę. Katalikai moksleiviai nu 
važiavo klebonams batų čystytk 
o laisvieji ir ant toliaus pasiliko 
bepartyviais. Musų gi lietuvių, 
visuomenė nukeliavo visai kitais 
keliais, ne taip moksleiviai sva
jojo. Tai yra pasidalino į skir-

^uo klikų mes parodysi- 
me stebėtinas. ei les vyrams 

jS' Ml *r vaikinams ’siutų pasku- 
W .wf Wl? čiausios mados, o taipgi ir 

konservatyvius modelius, 
šviesių, vidutinių ir tamsių spalvų. Audimai yra gvarantuoti visi 
vilnoniai ir tvirtų spalvų.

■ Jus čia rasite tokius pagarsėjusius siuvimus Hart Schaffner 
and Marx, Griffin’s, Atlas specialius ir Lewis Bros, su unijos ženk
leliais drapanas už kainas pradedant nuo

Priskaitant mieras del extra didelių vyrų, žemų, riebių vyrų, 
angštų ir plonų. * ,

Jąsų apžiūrėjimas yra pageidaujamas

skaistmis pavasario 
m- In k dung naujų 
daug liauju ir fiug 
Baniulis ]m\.'is:irio s 
dūlio i al gu i \ mo visa O t
z (n 11 n i< i 111 u i’i i, Žu i i irs



Už $16S0 Nupirksi
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KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietiiviškas

i

VYRŲ SIUTAI
šventimu dirbsime DR. W. YUSZKIEWHJZ

rudens,

PRANEŠIMAS.

Or. O. Blumenthal

*

fl

amžino miego, 
savo išnaudoto-

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

ti žmonija? Ar mes esame pa
sirengę nušluoti šį supuvusį su
rėdymą su visais kapitalistais ir 
visokiais darbininkų mulkinto
jais nuo žemės kamuolio? O

Jeigu mes turime tiek daug 
svarbaus darbo, tiek daug už-

ji augštai 
kainuo
jama.

Ypatingai didelis parodavimas puikių vilnonių 
ir kašmierinių, pinch back su diržais užpakalyj mo
deliai del jaunų vaikinų, o taipgi konservatyvės 
stailės del užsiėmusių vyrų, mieros 31—44, regu

liariai $18 ir $20 vertės, specialiai apkainuotos..

Mes siuvame siutus sulig jųsų mieros $18.00 ir augščiau iki $45.
Galutinai pritaikyta ir užganėdinimas gvarantuotas.

SANKROVA DEL VYRŲ IR VAIKŲ.tariatą surišus nesutraukomais 
retežiais ir jųjų pakilusią iš 
miego dvasią užmigdyti ant vi- 

Ir jiems tas kruvinas

Ji yra
Plačiai i-

pagelbos nuo mus.

su prog. moksleivių'spėkom is ir 
veikti bendrai; veikti visiems 
sykiu, kur tik randasi proga.

hUWClHl AS H LAN D AVĖ.

41 1 ' V.....
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LIETUVIŠKAS” AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

wx* 9 ryto iki 1 po piet.

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

vo taip pakilęs, kaip šiandie, nie
kuomet proletariatas neišrodė 
taip baisus kapitalistų klesai, 
kaip dabar. Visi darbininkų

1917.

Jie

n i s

f

Hino šiandieninė žmonijos, kuri jo jis praliejo, 
■miršta badu! Mes laukėme jo į gelbos — 
su neipsakamu išsiilgimu, mes

i tikėjomiesi labai daug ko naujo
>ir gero išgirsti, bet jis dar prie tu.pragaištingos karės pridėjo šim- 
į tą dešimts milionų nekaltu gv- 
f vcįitojų; dar kelius imliomis 
f darbo žmonių paskyrė užmuši-

mui. Mes tikėjame, kad links- 
mbs pavasario dienos suminkš-

jiepaliaus gėrę darbininkų krau
ją! Mes manėme, kad jų žvė
riški jausmai persikeis, bet ap-| 
gąvo jie mus! Nes mes tikėjo
me, kad musų norai išsipildys, 
bet nedirbome, kad jie butų iš
pildyti. Kapitalistai dar jaučia, 
jog žmonų sielose pasiliko ki-Į 
birkštėlė gyvybės ir žmoniškų 
jausmų, tai nutarė išplėšti ir tą 
iš suvargintos • krutinės. Nes 
darbininkų klesa pasirodė per
daug jau jiems pavojinga prole
tariatas jau buvo besirengiąs pa
daryti jiems galą ir nuversti 
aukso dievaičius nuo sostų. Jie 
permatė tą viską labai aiškiai. 
O turėdami savo rankose darbi
ninkus, nutarė žudyti juos kaip

ne! Mes dar nepažįstame vieni 
kitų. Mes žiūrime į vieni kitus, 
kaipo į kokius skirtingus ir ne
žinomus visuomenes elementus. 
Moksleiviai nutarė ’ susijungti 
su prog. jaunuomene ir bendro
mis spėkomis kovoti prieš dar
bininkų klesos budelius; nutarė

mokslą žmonijai, taip vadina
mą “socializmą”, bet musų 
prog. jaunuomenė žiuri į mok
sleivius per aprūkusius akinius 
ir nenori jų nušluostyti, kad ga 
Įėjus pamatyti moksleivių troš
kimus ir šventus idealus. Prog. 
jaunuomenė net pyksta ant tų 
ir kritikuoja juos, kurie bando

vius. O! gerbiama prog. jau- 
nuomone, moksleiviai yra kant
rus. Jie neša sunkią gyveninio 

gyvenimas, 
, kurios

savo spėkas, kad tik nuslopinti 
proletariato dvasią. Jiems pasi
žadėjo tarnauti net visas krikš
čioniškas tikėjimas, nes ir jie 
pamatė, kad ir jų gyvenimo die
nos jau suskaitytos. Jie aiškiai 
suprato, kad liaudis pradeda at
merkti apmulkintas akis ir žiu,- ’ 
rėti tiesiog į jų ilgus juodus, 
drabužius, norėdami pamatyti 
— ar tik ten nesislepia kokia

artojus.

n u vargt

ne-

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

.$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

die, nes per tūkstančius metų 
nebuvo tokios valandos, kad ka-

niekuomet jis nebuvo

darbo žmonių judėjimas nebu-

Uopyrija

k lose sulipę, šaukdami dar dau
giau kraujo, daugiau šviežienos; 
jie prakeikia visus tuos, kurie 
bando paduoti ranką musų 
(’(raugams darbininkams. At
minkime mes ir tai, kad jie su 
savimi vedasi didelį būrį jauni
mo, kuris seka aklai ir tarnau
ja jųjų kruviniems darbams;

rie beprotiškai šaukdami kovo
ja prieš mus. Mums labai gaila, 
kad didelė dalis musų jaunuo
menės tebesisuka jų sukamame 
rate ir tarnauja tamsos apuo
kams. Taigi musų pareiga, ko
voti prieš tuos, 
darbininkus ir 
žadinti tuos iš 
kurie tarnauja
jams. Musų šventa užduotis y- 
ra stoti į kovą prieš tuos, kurie

Be

iMES parodysime beveik neap ribotą pasirinkimą 
audimų, padarytų visų naujausių modelių, pui
kiai pasiutų ir galutinai pritaikytų. Mes aukau

jame tiktai drabužius ir nudirbimą, kurie palaikys skonį 
ilgam nešiojimui. Mes užtikriname užganėdinimą.

saros dienas? Nutarkime dabar, 
kokius įrankius vartosime bė
giu šios vasaros, kad pergalėjus 
savo priešus. Pasidarykime aiš
kų kelią, kuriuo galėtume be 
baimės važiuoti, šaukdami mu
sų draugus į kovą prieš skriau-

pagal kurį galėtume skleisti 
socializmą. Kiek man atrodo, 
geriausis būdas tatai atsiekti 
yra sekamas. Be jokių abejoji
mų bei išmetinėjimų sujungti 
visas spėkas prog. jaunuomenės

Puošnus Modeliai
Vasara yra beveik čiajau. Jeigu jus norite būti gerai ap

sirėdę, jus galite turėti vienų su diržais modelių. Mes turi
me daug jų įvairių audimų ir modelių parodyti jums. Ar jus 
esate jaunas žmogus ar ne, mes esame jais gerai aprūpinti, 
labai puošniais modeliais jauniems vyrams ir daugiau kon
servatyviai modeliai kitiems. Kiekvienas juos dabar nešio
ja, taigi dabar beveik laikas patekti į jų eilę.

Skrybėlės—ši yra gera vieta pirkimui gerų skrybėlių 
Mes turime visas geriausias stailes ir vertes.

Skrybėlės $2,$2.50,$3.00
John B. Stetson Skrybėlės $4 iki $5

Marškiniai—Naujausios dryžės figūros, aiškios spalvos, kie
ti arba minkšti rankogaliai, po $1.50 ir augščiau. Mieros 
pritaikytos kiekvienam žmogui, šilkiniai marškiniai bus 
labai parankus šiltose dienose. Atsilankykite ir pamaty
kite musų petrenas.

Roselando Geriausias ir Didžiausias 
Drabužių ir čeverykų Namas

BACH BROS
115-ta Gatvė ir Michigan Ave.

Namas Hart Schaffner’io and Marx’o Puikių Aprėdalų.

Florsheim čeverykai Stetson ^Skrybėlės.

ties kaip galime geriau. Beveik 
visi moksleiviai apleidžia moky
klą per ištisą vasarą,. Jie pasis- 
kleis po visas Suvienytų Valsti
jų kampus. Kur tiktai didesnė 
kolonija lietuvių, ten rasis vie
nas kitas moksleivis. Ir ar-gi 
vėl mes praleisime taip šią va
sarą, kaip kad kurios praėjo, ne
eidami į visuomenę ir tokiu bū
da nežinojo, kad yra kur nors 
moksleiviai? Ar-gi ir šią vasa
rą prog. jaunuomenė nenorės į- 
silcisti į savo tarpą moksleivių 
ir susipažinus su jais tvirtai su
sivienyti. Lai nesiranda musų 
tarpe jokio abejojimo bei nesu
sipratimo, moksleiviai nutarė 
darbuoties sykiu su prog. visuo
mene. Ar-gi dar ilgai lietovių 
visuomenė nepažins kas yra so
cializmas ir ką jis neša žmoni
jai? Nejaugi mes ir sujungto-

mauti tamsos kaukiąs nuo mu
sų atsilikusių draugų ir parodyti 
jiems kas yra skriaudos ir išnau
dojimai? Ar-gi mes negalėsi
me, vietoje stiklo degtinės, pa
duoti jiems socialistiškos litera
tūros? Man rodosi, kad mes

1 su pasi- r 
Šimtai bus 

Išvažia
vę į laukus, stengkimės, kad ir 
tenai musų darbas nesustotų. 
Ir jeigu dirbsime visi su pasi
šventimu, o
kuomet grįšime atgal į mokyklą 
linksma bus skirtis su jaunuo
mene, nes dirbdami sykiu tap
sime geriausiais draugais ir nu
veiksime tokius darbus, apie 
kuriuos dabar nei ne svajojame. 
Dar sykį — tik dirbkime išvien 
o darbo vaisiai bus milžiniški! 
Valparaiso, Ind.

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos 1 kuopos debatai 
įvyks nedėlioj, gegužės 20 d., 
9 vai. ryto, Mark White Square 
svetainėj.

Debatų tema -— “Ar katalikas 
gali būti socialistu.”

Visi kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

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

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

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų liffų.

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

CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminu o j am dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page 
r i n I ą Ophl balinome t e r 
Ypatinga (loma atkrei
piama į vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*: 
mis nuo 10 iki 12 dieną.
4849 8. ASHLAND AVĖ., kampas 47 8e

Bankos priklausančios prie CMri 
cagos Clearing House yra po jos ».V 
sargia priežiūra. Laikas nuo faŽBMI 
bent sykį į metus, Clearing Honae» 
revizoriai nuodugniai ištiria savfti- 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vir
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kilos Apsaugos p«rv- 
žiuriamamos ir patikrinamos; pint- 
gai kituos bankuose patikrinti 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apĮMMB* 
gos verte gali but knygose parodyta* 
Abejotina tvarka arba atsargumo^ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bank*® 
nustoja savo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stovio*

Tiktai tvirčjausios ir saugiausiem 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House pria* 
žiūros užmanymas tapo įvestas pirwt 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei YfaM 
na Clearing House banka nesubtok* 
kridijo. Leiknlui csmŲ, Clearilift 
House bankos viena kitai pagelbsti/

The American State Bank priH— i 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi feft 
teisėmis ir išduoda penkias pOftMK 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prfeifagi 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam* fat 
kas metą išduoda penkias pilnai a*k 
skaitąs Bankiniai Valdybai Hlinofae 
Valstijos.

Pinigai 
išmokami 
vi m o.

Čia galima gauti pirmus AtifaMB 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage®. 
Bondus po $lj)0.00 ir $500.00

Sis bankas yra atsakančiausii 
tuviams. Z

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkfik 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,00MB.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Ketvertai* far 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.TURĖKITE

jus galite juos-turėti. Kiekvienas jį 
gali juos turėti. $5 iki $200.0011 

Moters ar merginos ,ar vedę ar £ 
pavicnios ,senos ar jaunos. f 
Mes skoliname del Stockyard® į 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge- » 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma J * : 
minutes. * i

landas.
Mes taipgi suteikiame paškols Į 

ant pianų, sankrovos įrengimu^ į 
arklių, vežimų, apdraudos pau- 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes į 
nepaisome ką jus turite arba )ui L 
jus uždedate, įneš norim darodyt | 
jums kad musų mokestis mažino- | 
šia mieste. Tas yra delko jus to g 
rite veikti su mumis. Mes k vie- I 
čiarne jus pasiteirauti musų ui- £ 
manymu, patirti ,kad mes patvir* | 
tiname musų pranešimus. y 

LOCAL LOAN!
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštaa B
Telephone Drover 2116.

—«■

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums što
ku o j a vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 

. nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimu 
dvokiantį kvapą. Širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal

ui u s. ;< p l vaigi j na, 
ai apie akis, reu- 
u donoj i gysla, su- 
sulis, spuogai, ru- 
aizdos, užnuodiji- 
susi ’pm ji mas nu- 
idens u piugaiš- 
igi) j;;s jaučiatės 
s, kokiu jįjs turė
jus reikalaujate

m a lizinas, r; 
skyli m a s, di 
di plėmai, 
mas kraujo, 
tekėjimo va

Jeigu jų-* jniniinusin esate 
atsargus nuo Lile ligos arba 
silpnumo, jus ncliuitc gnišinti 
laiko b.nndydaiui. bei eikit*

cialistą )>ii luimisin ji učdvkite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas H- 
gus, lid sukoncentruoji) savo 
gabumus ant savo spe< iališku- 
mo ii stengiuos išgydyti visas 
lipus, kmi.-is ns jipsiemi.-nj iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas viademgia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų H- 
gij, kurios suteikia man daug 
pinny bes.

Mano sąžiniškas patinimas 
del jus via tas. kad juo įgysite 
tik>ą medikališką patarimą ir 
gydy niij be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus periigjii atidėlio 
site, ji.is Imsite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kmi<- ilgai 
Hpgailest.avo, kad jie nesimatė 
su gmiausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodyanas. Kuomet dėkingas 
ligonis sjikys jums, kad aš H 
isgvdžian, jus žinosite, kad SS 
išgydžian. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo liftas. 
PasilarimaH dvkai. Valandos:

DR. SCHNEIDER
1645 W. 47 gatv.

f

f 
i*
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CHICAGOS ŽINIOS
ingtoną jisai išvažiuoja šian 
dien.

Javų kainos 
puola žemyn.

Ir kviečių ir miltų kainos 
da labiau nupuolė užvakar. 
Pradžioj kviečių kainos buvo 
$2.40, j pabaigą jos nupuolė 
iki $2.18; miltų kainos nu
puolė nuo $17.80 už bušelį 
ant $16 ir net ant $15.50.

Kaikurios šeimynos, kaip 
tiktai karė tapo paskelbta 
užpirko sau maisto net ke
lioms savaitėms; kitos gi — 
keliems mėnesiams.

Balandyj ............   9283.56

Išviso $36,302.76
1916 m. buvo išrinkta:

Sausyj...................... $9329.75
Vasaryj....................  8974.50
Kovo mėn............... 10,052.92
Balandyj ............ 10,547.72

Visi tušti lotai bus 
paversti į daržus

Visi 3 wardoj esantįs tuš
ti lotai bus paversti trumpu 
laiku į daržus.

Patriotingoji diena
The International Sunday 

School Ass’n., kurios centrale 
valdyba randasi Chicago j, nuta,- 
rė paskirti 1 dieną birželio taip

Turgaus Žinios

Valgomieji produktai.
. CHICAGO, Geg 17< 1917 

Žemiau paduodamos produktamsvadinamą patriotihgąją dieną.
Tą dieną daugiau kaip 150.000i perkant; iš sankrovą perkant šeuny-
Suv. Vaiši.' mokyklose bus va- rinkes moka brangiau. :

Išviso $38,904.89
1917 m. buvo išrinkta:

Sausyj ................ $10,575.50
Vasaryj....................  9755.10
Kovo mėn............... 12,144.25
Balandyj................. 13,609.00

Iš teismo šeimynos 
santykiams tardyti.

Kalbamasai teismas j ke
turis šių metų pirmutinius 
mėnesius, būtent, nuo 1 d. 
sausio iki 1 d. gegužės, iš- 
jieškojo ir išdalino $46.083.- 
85c Chicagos moterims ir 
vaikams, atsišaukusiems tei
smo pagelbos delei to, kad 
šeimynų galvos jų neužlaiko 
ar kad vengia duoti paramą 
savo vaikams, neįstatymiš- 
kai gimusiems. Tuo budu 
pagelbą rado apie 1500 mo
terų. Daugybė vaikų taipgi. 
Išjieškojimai šių metų ba
landy] viršija išjieškojimus, 
kuriuos teismas įstengė pa
daryti 19.15 m. balandžio mė
nesyj,-viršija $4325.44, ir ba
landžio 1916 m. $3061.28 
Jeigu gi sulyginti pinigus, iš- 
kolektuotus naudai apleistų 
moterų ar kūdikių į šiuos 4 
mėnesius, tai šiemetinė su
ma viršija $9,781.00 sumą iš
rinkta 1915 met. ir daugiau 
negu $7178.96 viršija sumą 
išrinktą 1916 metais. ■

Šitoksai išriktų pinigų at
lyginimui nuskriaustų mo
terų ir kūdikių sumos padi
dėjimas nėra vien tik pasek
mė to, kad teismas turėjo 
daugiau bylų, bet jis priklau
so žymioj dalyj nuo atsa
kančio išpildymo to, ko rei
kalauja įstatymai. Ir tie, 
kurie iki šiol savavaliai ir 
bębausmiai išsisukdavo nuo 
teismo paliepimų, dabar i- 
mami į nagą.

Dabar tapo įvesta siste
ma, sulig kuria iš dienos die
non yra sulaikoma algos tįų 
vyrų, ką teismo paliepimu 
privalo mokėti nuskriaustų
jų užlaikymui. Tie-gi jų, 
kurie nežiūri teismo įsaky
mų, yra perspėjami. Jei iš- 
netyčių kartais įsakymas bu
tų neteisingas, jis liks pa
keistu, kaip tik taps tatai ai
škiai prirodyta. Betgi, jei 
teismo įsakymas yra teisin
gas, jis turi būti pildomas i- 
ki paskutinės raidės. Jei 
kaltininkas spiriasi turįs tei
sę savo tvarką daryti — mo
kėt kiek jis nori ir kuomet 
jam patinka — tokis dabar 
tuojaus suvaldomas ir tam
pa nubaustas. Šitas refor
mas įvedė teisėjas Steik, ku
ris pirmsėdžiauja minėtame 
teisme nuo 4 d. gruodžio.

Teisėjo Steik raportas a- 
pie pinigus, iškolektuotus 
moterims ir kūdikiams aplei 
dimo ir neužlaikymo atsiti
kimuose, kurie jieškojo Tei
smo šeimynos Santykiams 
tardyti. Raportas apima 

• sausį, vasarį, kovą ir balan
dį mėnesius 1917 m. palygi
namai su tuo pačiu laikotar
piu 1915 ir 1916 metų.

1915 m. buvo išrinkta:

Išviso $46,083.85
Taigi, 1916 m. išrinkta $2,- 

602.13 daugiau, negu 1915 m, 
o 1917 m. išrinkta $9,781.09 
daugiau, negu 1915 m. ir $7,- 
178.96 daugiau, negu 1916.

Swifto kompanija tiktai 
$1,000,000,000 teskolija.
Didžiulė skerdyklų kompa

nija Swift and Co. paskel
bė, kad ji duodanti $7,000,- 
000,000 valstybės karės pas
kolai savo dalies $1,000.000 
Kompanijos viršininkai be 
to užreiškė, kad kompanija 
išdirbusi pieną, sulig kuriuo 
ir dirbantis joje darbininkai 
turėsią taipjau prisidėti prie 
paskolos. Matyt kompanija 

i dalį darbininkų algų palai
kys ir priskaitys prie karės 
paskolos.

romą kampanija, kad prirašius 
juo daugiau žmonių į Raudoną
jį Kryžių, bus agituojama, kad 
juo daugiau jaunų vyrų įstotų 
į armiją ir juo daugiau moterų 
nursėmis į Raudonojo Kryžiaus 
organizacijas, i

“It Pais To Advertise”

Sausyj..................... $8558.65
Vasary j............ 8057.90
Kovo mėn. ......... ... 10,402.65

Cicero, III.
L. M. P. S. 43 kuopa laikė; 

mėnesinį susirinkimą 14’ d. 
gegužės. Tarp kitko nutarta 
surengti prakalbas paminė
jimui pirmos gegužės. Pra
kalbas ketinama surengti 23 
d. geguėžs 1917 m. Pakstos 
ir Yukniaus svetainėj.

Reikia, toliaus pasakyti, 
kad nors L.M.P.S. 43 kuopa 
yra da jaunutė, susitvėrus 
vos du mėnesiai atgal, bet 
jau padarė didelį žingsnį pir 
myn ir jau turi pripažintą 
vietą Ciceros draugijų tar
pe. Galima dar pastebėti, 
kad kalbamoji puopa turi 
jau apie 30 narių.

J. Dobraškienč.

Tuo vardu juokų žaismė 
bus statoma sekamą savaitę 
Imperial Teatre^ W Madison 
ir Western avė. Pirmas sta- 
tymas bus nedėlioj po pietų, 
gegužės 20. Komedija “It 
Pais To Advertise” buvo il
gą laiką statoma viename 
vidurmiesčio teatrų ir turė
jo gero pasisekimo.

Nori išsisukti nuo taksų
Didžiojo Chicagos biznio de

legacija randasi šiuo laiku Wa-

yra kaip nors sumažinti taksas, 
kurias norima uždėti ant didžių
jų korporacijų pelnų, kad pa

Kareiviai kelia 
betvarkę.,/

Dvylika kareivių Illinois 
pirmojo regimento tapo are
štuoti už tai, kad jie, sako
ma, išlaužę tvorą ir numetę 
ją ant vidurgatvio. Paskui 
tie patįs kareiviai, saliune 
prie 92 gatvės ir Commerci
al avė. sukėlę daugiau triu
kšmo.

rių kares paskolą. Delegacija 
siūlo savo pieną — būtent, kad 
valdžia uždėtų 5 nuošimčių tak
sas ant visų šalies gyventojų 
pelnų, kurie tik viršija ,$5000 
įlietuose. Jei valdžia paklausv-

mų, tai milžiniškos Chicagos 
korporacijos išsigelbėtų nuo iš- 
inokejim bent $600,000,000.

Duonos kepyklų savininkų 
suvažiavimas.

Apkaltinimas prieš 
unijų vadus.

Valstijos advokato Iloyne pa- 
gelbininkas Nicholas Michels, 
sakoma, jau užbaigęs tyrinėji
mus ir paliudymų rinkinius dė
lei išdinamitavimo keliolikos

Chicago® valdžia skubiai 
ruošiasi prie registravimo. <

Mayoro Thompsono liepimu) 
Chicago j rengiamasi, kad viskas 
butų gatava tuoj imties regis-į 
truoti jaunus vyrus amžiuje nuo' 
21 iki 30 metų, iš kurių 15.000 
bus paimta pirmoj on 500.000 
vyrų armijon. Chicagos vai- 
džia ruošia registravimo reika
lams 2.227 stotis. ■

Mayoras mano, kad Chicagos 
mokytojai galėtų tame darbe žy
miai pagelbėti.

Registracija prasidės tuoj,' 
kaip tik rinktinio ėmimo armi-| 
jon bilius taps priimtas kongre
se ir preZ‘ Wilsonas pasirašys 
po juo, I

Registruojanties kiekvienas 
asmuo, gaiiš blanką to, ką jisai 
pasakė; dvi gi tokios pat blan- 
kos pasiliks valdžios rankose.

Skaitlius įstojusių į Rau- 
donoj o Kryžiaus organizaciją 
Chicago j siekia jau 200.000 ypa-

įGatyekarių klausimas 
Springfielde.

Springfieldė, valstijos legisla
ture! paėmė svarstyti Chicagos 
gatvekarių kompanijų sumany
mą, kurs paveda miesto gatveka- 
rius da 30 nietų kompanijoms. 
Springfieldad, paaiškinimų da
vimui jau išvažiavo to pieno su
manytojai: Fisher ir aldermanas 
Capitain. Iš kitos pusės, Spting- 
fieldan važiuoja ir tic aider ma
nų bei įvairių miesto organiza
cijų delegatai, kurie yra prie
šingi minėtam sumanymui; jie 
taipgi davinės paaiškinimus.

Beprotis 
automobilistas

Sviestas:—*
Extra Creamery 
Extra First ... 
First .....................
Seconds ...............
Ladles .................

Oleomargarinas I’n-r- 
Stalui ........ ...

Kepimui .............
Kiaušiniai:—

I^xtra ..............
First .....................
Paprastieji first < 
Maišyti ......... 
Check ... >........
Purvjiuukai ....

Suris
Twins .................
Daisies .............
Young American 
Longhorns ........
Šveicariškas ....

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

Paukščiai, išdarinėti J—
Kalakutai (svarui) .
vištos ..:...................

žąsis ...........................
Veršiena:—

50—60 svarų, svarui
60-4)0 svarų n... 
90—100 svarų ” . 
150—175 sv.; kaul. .

No.l
.21
.27
.17
.15 
.13

..... 38

........ 37%
. 36—37 
32—35 % j 
. 32——33

24—28
20—24

36—37 i 
33—34 -
30- 31%'
31- t33% 
30—31 ‘ 
30—31%

... 24%

... 24%;
... 24%;
... 24%
30—34
... 25
... 24

...22
... 23%
... 23% 
18—19
13—16

24—25
23—-23%
18—20
14—16

.. 15—16 f 
... 15%—17 
... 17—18% 
... 13—15 į
No.2. ,No.3

.20

.23

.16 
44 
.12%

.. 2.90—3.20 

.. 2.00—2.50

90—100 svarų 
150—175 sv.;

Jautiena
Ribs (svarui) 
Louis 
Rounds 
Chucks 
Plates

Bulvės, bušelis 
Jaunosios, stat. ...

Daržovės:—
Barščiai, statinė ... 
Kopūstai, did. ,gurb 
Salierai, pintinė .. 
Agurkai, dože ........
Salotos, gav., burbas .. 
Cibuliai, pintinė ...... 
Žal. pipirai, pintinė .. 
Ridikėliai, statinė .... 
Salotos, galv. gurbas ..
Tomėtės, pintinė...........
Grieščiai, statinė...........
Morkos, statine ...........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ......
Grapefruit, d. 46—96 št. 3.00—^4.00;
Apelsinai, dėže............... 2.90—3.00;
^Citrinai, dėžė....................,3.00*-3.50i
Ananasai, gurbas.............2.50—3.00
žemuogės, dėžė 24 pt. 1.75—1.85;

Cukrus, už 100 sv.:—
Standard, maltas ................... 9.40
Standard cane, smulkus .... 9.35 
Burokų, smulkus......................... 9.25

.13

.15

.12 %’

.13 ’ 
41%

4.00—5.50:
5.00—6.00
1.50— 2.00
1.50— 1.75
1.50— 2.00

5.00—5.50
3.00—5.00
1.50—2.00
3.00—3.50
2.00—2.50
3.00—5.00

3.00—6.50

Jus Esate Matų 
Vyrą Kepant ir Verdant 

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

C H

Į •T‘r"T4'~Y'‘~s:',T2r''

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

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

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

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

Tamstos esate visi užkviesti atsilankyti ir busite 
maloniai priimti.

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

Kulis Furniture House
3224-3226 Halsted Street, Chicago, IU.

Chicagon suvažiavo visos 
šalies duonkepyklų savinin
kai arba manadžeriai. Su
važiavimo tikslas apkalbėti 
duonos kainas, nes, anot jų, 
pardavinėti duoną senovi
nėmis kainomis dabar, kuo
met duona taip pabrango, 
nebegalima.

Suvažiavusieji kalbėjos a- 
pie kepimą 15 ir 20 centų 
verčios bakanukų. Tokio dy
džio bakanukus kepant, pa
sak jų, reikėsią mažiau dar
bininkų ir todėl, esą, galima 
bus duoti kostumeriams už 
tą pačią kainą daugiau duo
nos, negu kad mažais baka- 
nukais kepant.

Paskui dar kalbėta apie 
taip vadinamąją karės duo
ną. Susivažiavusieji duonke 
piai mano, kad karės duona 
—duona kepta iš miltų ir sė
lenų — yra netikus duona. 
Girdi, galima bus jąja užpil
dyti pilvą, bet maisto stin- 
gumo tokioj duonoj rasis ne- 
daugiausia.

Anot surinktų Michels’o žinių, 
buvo išdinamituota mažiausia 
kokia 15 tea trelių. Vyriausiųjų 
dinamituotojų būrio vadu buvęs 
tūlas Rayle, kurs šiuo laiku ran
dasi kalėjime.

Boyle be to kaltinamas yra ir 
tuo, kad jis išdinamitavęs nuo
savą namą, idant tuo budu nu
kreipus nuo savęs nuoeiurą, jog 
jisai buvęs kaltininkų Chateau 
teatro išdinamitavimo.

Pastarasai, tai yra Chateau te
atras priklauso Albertui Fachs, 
ir pasak Michels’o išmokėjęs į- 
vairiu laiku apie $30000 dina- 
mituo tojams.

Boyle pirmojo padėjėjo vals-

taria buvus Raimondą Cleary, 
elektrikinių darbininkų unijos 
organizatorių.

Suv. Valstijų iždo 
sekretorius Chicagoj.

Vakar Chicagoj lankėsi 
Suv. Valstijų iždo sekreto
rius McAdoo. Jis laikė čia 
dvi prakalbas Chicagos pi
niguočiams, sąryšyje su už
traukiama $7,000,000,000 ka
rės paskola. Atgal į Wash-

Naujos gaso kainos
Miesto tarybos vadinamasai 

gaso, aliejaus ir elektros šviesos 
komitetas sutiko su gaso daly
kų ekspertais, kad Gas Light 
and Coke Co. aprūpintų mie
stą prastesnes rųšies gasu, tai 
yra gasu, kurs šildo mažiau ir 
dega ne taip skaisčiai, kaip kad 
dabar. Komitetas ketina duoti 
miesto taryboje prielankią reko
mendaciją.

. Alfred Tennant, 4542 Mal
den st., pranešė teismui, 
smarkią 
Ilginėse

den st., pranešė teismui, kad po 
smarkių argumentų su pačia re
liginėse temose, pastaroji aplei
dus jį. • /ieško divorso. .

Policija vakar turėjo nemažai 
darbo bevaikydama nepažįstamą 
automobilistą, kurs baisiu 
smarkumu važinėjo keletą va
landų miesto pakrašliais. Po- 
licistai ir vaikės automobilistą, 
ir šaudė į jį, bet automobilis
tas neklausė jos paliepimų su
stoti. Manoma, kad automobi
listas buvo pakvaišęs.

.... 16.00
.... 15,20
.........15.00
____ 14.00
9.00—10.00

........... 15.00
...........14.80
......... 14.80
........ 13.50

10.00—11.00

Sustokit valgę 
saldainius

men to koinisionierius, daktaras 
Robertson, pataria visiems sus
toti valgius saldainius, nes sal
dainiai, pasak jo, esantįs lepu
mas, o nuo lepumo, girdi, kares 
melu reikia susilaikyti.

Adomas Kuzavmskis, 1523 
N. Ashland, miršta. Nušoko že
myn iš trečio lango pavieto li
goninėj

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

Labai paranki vieta rengi
mui piknikų ir išvažiavimų.

Kviečių draugiją reikale 
kreipties. Randa pigi.

Su didžia pagarba, 
a: BLISTRUP, Savininkas, 

Archer and Kean avės.
Chicago and Joliet Lines.
Tel. Willow Springs 6. Cook County

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

Žiemkenčių kviečių 
Patents , ...........

Standard .............
Standard ...... 
First Clears .... 
Second Clears ..

Ruginiai:—
Baltieji..........................................12.80
Tamsieji .................................... 11.60

Gyvuliu turguM.
CHICAGO, Geg. 17, Gyvulių alga- 

beijta šiaip:
Galvijų..........................................6,000
Veršių ..................................... 3,000
Kiaulių ..............  14,000
Avių ..............................  7,000
Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 12.25—13.70 
Kiek menkesni .......... 9.00—12.00
Mituliai ....................... 11.00—12.50
Sotckers and Feeders . .8.00—10.00 
Veršiai, parinktiniai 
Karvės, vidutiniškos 
Buliai .......................

Kiaulės :—
Sunkios (250-400
Vidut. 200-250 ..
Lengvesnės ....
Paršai, geri ....

Avis:—
Mitules ...............
Senes, geros ....
Avinai, geri ....
Erai .......................

Komai . 
Kviečiai 
Rugiai .
Mieiai . 

Avižos

9.30—11.25
9.25—10.50
8.60—12.00

sv) 16.10—16.40 
... 16.00—16.25 
... 15.75—16.30 
... 12.50—14.00

14..00—46.00 
. 13.50—15.00 
. 13.75—15.25 
, 14.00—49.25

.. 1.65—1.68

... 2.55—2.85

.............. 2.30

.. 1,38-4.60
...........67—.71

Motiejukų, geriausias 20.50—21.50
Motiejukų No 1 ...
Motiejukų No 2 ...
Mot. No 3 maišytas .
Dobilų sulig rųšies .
Prerčjų, sulig rųšiei

, 19.50—20.50
, 18.00—19.00
. 16.50—18.00
. 17.50-^19.50

Prerčjy, sulig rųšies 16.00—19.00
šiaudai, ruginiai ........... 10.50—11.50

Kvietiniai ................. .. 8.50—9.50
Avižiniai ....................... 8.50—9.50

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

SVIESTAS ATPIGO
BANKES*^C0FFEEW

GARSI SANTOS KAVAVisur po 28c ir I IIA
po 30c,.................................. I V V

SVIESTAS RYŽIAI
Geriausios 

Smetonos ge
resnis, negu 
kur jus ga
lite gauti ..

Geriausios

41c =:-7įc
duoda už .. *

ętalavas
sviestas

šia, gvHMin- * m 
tuota, vertės, Ag|4l 
90c parsidu- 
oda čia po.

ws
2054
1045
1510
2880

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

i W. Madison St.
W. Madison S€.

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

1882 So. Halsted St
1818 W. 12th St.

8102 W. 22ud Street.

SOUTH SIDE
8082 Wentworth 
8427 So. Halsted- 
4729 S. Ashland

north side
406 W. Division
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
;-7-54 Lincoln Av.

;) 3 N. Clurk.

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškusI
Naujienų Administracijoj randui 

laiškų šioms ypatoms:

Juozapas Maželis 
Stanislovas WilimaviČia 
T. Strikol 
James L. Kostka 
L Galvanauskaitč 
Košt. Bimkus 
Joe Stroll 
L. KlimaitS 
Jim Petriš 
Awgustyn Joskava 
K. J. Kortkus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis

N. Bless
Miss J. Prulia
M. Stockus

A. Gustaitis
V. Milašius
M. Sadauskas

. .M. Stockus
N. Bless
Miss J. Prulia
M. Stočkus

*elephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiklžkų, taipgi Chroniškų Ligų

OFISAS: )l.7V Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Rampas North Ave., Kambary* 20C 

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

DR. M. HERZMAN
žinomas per !€ me- 

chirurgu*
Gerai lietuviams 

tų kaipo patyręs 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* liga*, 
rų, moterų ir vaikų, i _pagal naujausia* 
metodas X-Ray ii kitokius- elektros prie- 
tąiaus. \

Ofisio ir Laba t at<.<> i ja : 1026 W. JMh 
St. netoli Kiek St.

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8) 10. 
GYVENIMAS 3412 S. lighted Street

VALANDOS: 8 9 ryto, tiktai.

TELEPHONE VARDS

Medikas ir Chirurgas
3313 S. H aisled SU Chiceco



NAUJIENŲ S, Chicago, IU.

Pranešimai Roseland, Ill. T. M. D. 142
kuopa laikys mėnesinį susirin-

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

tePASARGA.—Draugijų pranešimus 
(Stelbiame be užmokesties. Praneši- 
E betgi turi but priduodami iš va* 

o. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
ti tą pačią dieną, kada spausdi- 

Itemas dienraštis, nebegali but įdėti 
•^“Naujienų” a dm.)

vai. po pietų, Strumilų Brolių 
svet., 158 E. 107 gat. Visi drau
gai malonėkite ateiti, nes yra la
bai svarbių reikalų apsvarsty
mui.

Rast.. P. Kisielius.

NAUJIENŲ B-VĖS DALI
NINKŲ PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS.

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 St. ar ji pati ar kas ją žino 
atsiliepkite. Juozapas Bunis, 
Box 28., WestviUe, III.

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

Melrose Park, Ill. —L.S.D.
Ratelio susirinkimas įvyks ne-

10 v. ryto,

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

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

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIŲT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

DRAUGIJOS
P. BalickienS, nut. raštininkė, 

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

1315 Girard St.
D. Girdvainicnė, iždininkė, 

3255 So. Halsted
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted
A. Kubutienė, kasos globėja.

SI.

•Pėtnyčią, Gegužės 18, 1917. 
____ ' —— ■ ii—RMte 
(NAUJIENŲ AGENTŪROS

MARYLAND VALSTIJOJ:

Md<: J. Aleknevicz,
650 W. Lombard

Baltimore,
Baltimore, M d.: J. Filipovicz,
Baltimore, Md.:

437 S. Pace
F. J. Lažauskas, 

637 Lombard SL

Visuotinas pusmetinis Na- 
tyienų Bendrovės dalininkų 
Misirinkimas įvyks Nedėlioj, 
Cegužės 27 d., M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia lygiai 10 vai. ryto.

Frank ir James svet 
ke st.

Draugai, visi atsilankykite, 
nes šis susirinkimas yra pusme
tinis. D. Rimša.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA moteris prižiūrėji

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

PARDUODU mažą krautuvę val
gomų, geriamų, dėvimų ir rūkomų 
daiktų už labai pigią kainą. Galima 
pirkti lengvu išmokėjimu. Prieža
stis pardavimo — einu į kitą biznį. 
3514 Emerald Ave. Chicago.

.♦■■■■»......t....... t ....... ... .... .......y...>■■■ », „

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

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

Susirinkiman bus įleidžia
mi tik pilni Naujienų Bend- 
Tovės dalininkai. Todėl kie
kvienas narys būtinai turi

konferencija
L.S.S. Rajono

Gegužes 20 d., devintos war- 
dos soc. svet., 11009 S. MichR 
gan avė. (Roselande) įvyks VIII 
rajono konferencija. Labai pra
šome draugų delegatų pribūti 
laiku. Pradžia 10:30 ryte.

J. šmotelis,
VII ra j. sekr.

Brighton Park. — Keistu
čio Kliubo narių mėnesinis su
sirinkimas atsibus nedėlioj, ge-

svet-, Kedzie ave. ir 39 Pl. Da
lyvavimas visų narių būtinai rei
kalingas, nes apart daugelio 
svarbiu reikalu turime išrinkti

P. čereška. J. Gustaitis.

DALININKŲ DOMAI.

Keistučio Kliubo narių do- 
ii. ■—• Pranešame, kad musų 
iubo narvs • Napolis Nežen-

REIKALINGA jaunų vyrų 18 iki 
22 metų, mokytieš 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, Hl.

PARDUODU greitu laiku motor- 
cyklį su side-kariu. Nemokantį iš
mokysiu važinėti ir atiduosiu visus 
įrankius. , Tel. Seeley 4137.
2723 W. Madison St, Chicago.

RAKANDAI

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

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

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

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

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

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
8363 KerfboL Ave.

E. UJkiutč, finansų raštipinkė, 
2137 W. 21 Place.

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

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, W1S.

P.

IOWA VALSTIJOJ:

Sioux City, Ta.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R4-

OREGON VALSTIJOJ: ~

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

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

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

REIKALINGA PENKIASDEŠIMTS 
DARBŠČIU MERGINŲ PRIE DIRB
TUVES DABBŲ GEBA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS. PUIKUS, SU 
DAUG ORO ŠVIESUS KAMBARIAI. 
POILSIO LAIKAS RYTAIS IR PO 
PIETŲ. ATSIŠAUKIT IN

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 36TH STREET, CHICAGO.

EXTRA
Jauna pora priversta pąaukauti 

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

ir 
kur 

jus gyvenat. Viskas vartota vos

kCllllJLFCM* A Cl

nų, davenport, taipgi $525
25 m. gvarancija už $115 ir

už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jys gyvenat.
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuoiaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Hl.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

J. Rimkus, pirmininkas,
1133 Indiana Ave.

Manclis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 10th 

Dambrauskas, protokolų rašt., 
1227 S. 8th 

Mikelaitis, finansų rašt., 
1128 N. Bth 

Makarevičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9lh 

Rutkauskas, kasos globėjas 
1013 Clara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-nią pėtnyčią.

OHIO VALSTIJOJ

st.
s.

st.

SI.

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

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St Clair Avi-

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

NAUJIENŲ AGENTŪROS

REIKALINGA merginų 
mui krėslu. Atsišaukite 

JOHNSON CHAIR

apvynioji- 
l

Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

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

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

Pranešimas bučeriams.—Ku-

“Naujienų” Admin.
Konstitucija eis balsavi

mui sekančiame visuotina- L.D.L.D. 18-tos kp mene-

12 prie dažų dirbinio
1 skardžių

2 prie automobilių taisymo
I mašinistų

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

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

TURIU paaukauti $165 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 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Hl.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblęnz 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 
nedeldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

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

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

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

Liberty Ave and Grant SL 
Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Avit
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

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

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

306 Hamilton avi, 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson St

molderių

1 prie kaurų audimo

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

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

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

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ii’ merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.
t........ ..........»'■■"!» I ..J. H -......................................................................................................... ...

GERA PROGA, PASINAUDOKITE!
PARSIDUODA labai pigiai rakan

dai iš priežasties vyro pabėgimo nuo 
manęs. Paliko mane su mažu kū
dikiu ir be vieno cento. Rakandai 
geri, Taipgi parsiduoda namas — 6 
ruimai, $15 raudos, del vienos fa- 
milijos ir du lotai žemės. Galima pri- 
siėti daržovių del pragyvenimo. Mel
džiu atsišaukti greitu laiku po šiuo 
adresu:

Alena Pašakarniene,
367 E. 116 St. Kensington, Ill.

.........   ..I.. ■ .1    I       .. i J m

PARSIDUODA barbernė (trijų kė
džių) lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vieloje, iš priežasties ligos. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite tuojaus: 
4500 Hermitage Ave., Chicago.

NAMAI-žEMĖ

CHICAGO, ILL.
MICHIGAN VALSTIJOJ:

gegužės.
Del konstitucijos projek

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

Atsilanky-

P. čereškai,
1327 N. Robey St., 

Chicago,

L.M.P.S.A. 9-tos kuopos
susirinkimus įvyks nedėlioj, go

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

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

Tel. Lawndale 744

sj>.a. 212 kuopos valdyba 
KENOSHA, WIS.

II. 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. Zeleckas, iždo globojas,
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.

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

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

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

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

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

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.
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.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai,
452 W. Leonard 3L

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

INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ:

111.

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- 
fcvidas apie lytiškus organus, 
jų veikimą ir ligas. Inėjimas 
veltui. Bus įleidžiami tiktai 
vyrai. Taigi kas gyvas pa- 
akaitosna. Mokslišką išaiš
kinimą juk retai galima iš
girsti. Visus vyrus kviečia

Komitetas.

P. Balickiene

Skelbimai

smulkieji, sulig jų rųšies 
tvarkomieji skelbimai g ra 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemone 
geidžiamajam' tikslui at-

REIKALAUJAMA —darbininkų į 
scrap iron yardą. Gera mokestis. 
Pastovus darbas.
ARCHER IRON and METAL CO., 
2592 Archer Ave., Chicago, Ill

RANDAI

DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra tais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdome di- 
gelius žemės plotus Wisconsin©, 
Minnesotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių koloniją. Rašykite tuojaus. 
J. II. Coon, 22Q-221 Davidson Bldg., 

Sioux City,. Iowa.

ATIDUODAMA randon švarus ka
mbarys vienai arba dviem ypatom, 
su valgiu ar be, pas blaivią šeimyną. 
Vienas blokas nuo karų linijos ir 
puse bloko iki elevatoriaus stoties. 
Vėliausios mados visi intaisymai: e- 
lektros šviesa, maudynės ir visi pa
togumai. Kreipkitės’ adresu: 
1907 South 48 Court, Cicero, Hl. 

(Antros lubos).

PARDUODA savininkas 1642 15th 
avė, arti Grant st., Toleston, Gary, 
Ind., 2 flatų namą. Raudos $30 i 
mėnesį. Geriausias paąukavimas. 
Nupirksi į 10 dienų mažai įmokėjęs. 
Likusius kaip randą. Atsišaukite: 
kampas 15th ir Gran t St., saliu n as, 
Gary, Ind.

~t~?

T. M. D. 1-mo apskričio su- 
wziavirnas atsibus gegužės 20 
dieną, Mildos svetainėj, 32 ir 
Halsted Sts., ant antrų lubų. 
Brastelės 1-iną vai. po piet.

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

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

racijos valgomų daiktų krautu
ves extra susirinkimas įvyks 
^etnyčioje, gegužės 18 d. Tama- 
liuno ir Gudgalio svetainėje, 8 
vai. vakaro.

Visi šėrininkai nesivėluokit ir 
imtinai dalyvauki!, nes labai 
svarbu.

Kvečia Liet. Kooperacija.

Tai liesa. Ir lodei pata
riame visiems, kurie lik tu
rite kokių reikalų, naudo- 
lies Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų ski Him is.

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

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, J8W 
S. Halsted St., asmeniškai, 
pačiu, arba telefonu: Canal 
1506.

PARSIRANDAVOJA barbernė su 
visais intaisymais. Randa pigi. Vie
ta išdirbta. Noriu išrandavoti arba 
parduoti, visai pigiai. Einu į kitą 
biznį. Kreipkitės: J. Barber, 
3857 S. Kedzie Ave. Chicago.

'telephone D rovei* 3909.

PARDUODU narną, geroje vietoje. 
Lietuvių apgyventa.'apielinkė, arti 
dirbtuvių Namas su bučerne. Del 
platesnių žinių kreipkitės į J. Brie
dį nedaliomis nuo 2 vai. iki 4 vai. 
po pietų.
3239 Emerald Ave., , Chicago. 

2-ras augštas, užpakalyj.

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 7.31 AV.. 18 str. Telefonno
kite: Mr. Netter, Main 4609..

PARDUODU namelį. Geroje vie
toje. Kaina $1,200. Inmokėk $300. 
Už cash parduosiu pigiai. Nesigailė
site atsilankę. Kreipkitės į savinin. 
3804 Lowe Ave., ~ Chicago, HL

PASKOLOS-MORGEČIAI
PARDAVIMUI

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

ANTRU ir trečiu mortffaga ■utelkiama pa
skola nuo |100 iki $6000.00 po 6 ir 9 proo. 
apmoks j imui taksų, utmokSjimui interesų ant 
Jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo- 
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pjnūrų. Greitas Ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

i North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4R4I.

............ ......................        ...X—I

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

MONTAGNA AUbfO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

■* .r

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

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

173 Milwaukee ave. 
VL Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

- 14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

• 653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Babelis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

St.
St.

str.
90.
St.

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

2252 W. 22nd St. 
M. Dundulienė, susinešim'ų sekretorė 

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

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, H.
A. Klimavičiūtė, Chicago, 111.
V. Jurkevičienė, Herrin, Hl.

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

.. .. r...... .  i.įi .............. . ............ I»i...................... . .........................    ....Į..

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

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

Antanas Enzbigclis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
‘VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorč, 

3500 So. Emerald ave.

Cicero, Hl. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, HL: W. Grabauskas,

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

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

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

- 1148 Market St.
Divernoon, HL: W. A. Žilinskas,

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

140 Moen Ave. 
Westville, 111.: St. Mazremas,

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

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

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

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

^720 W. 120 St 
Harvey, Hl.: Z. Putramenlas,

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

1330—15th Ave. 
HL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland ‘ 
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, HL: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III1.: žičkus, 

4.59 Collinsville 
Springfield, HL: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park SL 

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

Racine, Wis.: John Mantis.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ

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

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviua. 
' 286 Wallace M

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, W. Va.: J. Endrijaustas,Box liL

Spring Valley,
Kewanee, HL:
Pana, III.; W.

St

St

St

Ave

Ave

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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 Arnes 

Lowell, Mass.: J. BoumilJ
50 Charles

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

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

St.
St.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

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

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

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

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

St
St

Bayonne, N; J.: A.’Schwartzburg, 
13 W> 23rd SI

Cliffside, N. J.: K. Step'onavfče, 
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų 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, nedaliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted St., Chicago, HL

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

OHshn 2359 S. Leavitt St. 
al an dos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS

Spioliiltlas mtUrltty, k vtlkf
Ofisae ir Gyvenimą*:

3600 R. BnUted Ht.r kampas 36 Str.
Telephone Drovw 4V74

Ofi*w* iki ]0 vsl, ryto, 1—3
po pietų >r vakarais.

Telephone Yards 5032

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

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

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir SubeteJ 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonai Be.

Subatoa vakarais ir nediliouda ptr* 
mas floras 15c, Balkonas Ife.
HALSTED ir U-ra GATVC

■




