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JOB FRE FRANCIJOJE.
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RAUDONOJO KRYŽIAUS javaitEE. :

kurie

minti.
žuvo keli žmones.

nėra.

“Smūgis kaizeriui-

LONDONAS,

ŠIOJE PĖTNYčIOJE

rei-

Sudegė 1,000 namų; septyni 
tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės; nuostoliai dide-

Policijos . rankosna pateko 
.daug svarbių dokumentų.

Reikalauja algų padidinimo 
ir geresnių darbo sąlygų.

Teatru ir šokių svetaines bus 
* atidarytos šventadieniais.

negalės veikti savaran
kiai Francijos fronte.

DIDELIS GAISRAS 
-VENGRIJOJE.

AUSTRIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS PUOLĖ.

Jie betgi norį prijungti dali 
Francijos ir Belgijos teri
torijų.

Pranešimas sako, kad stre
ikas grasina išsiplėtoti ir ki
ltuose miestuose.

AREŠTAVO TAIKOS 
ŠALININKUS.

ŽYDŲ MOKYTOJŲ 
STREIKAS NEW YORKE.

REVOLIUCIJA POR
TUGALIJOJ.

NORI PAKELT GATVE 
KARIŲ BILIETŲ 

KAINAS.

ITALŲ KARĖS KOMISIJA 
WASHINGTONE.

KELIA KEROSINO 
KAINAS.

Portugalijos, laivynas bom
barduoja Lisboną; karei
viai neįstengia užgniaužti 
sukilimą.

VOKIEČIAI SULAIKĖ 420 
AMERIKIEČIŲ.

Francuzų kares komisija “lai
mingai sugrįžo” Francijon.

Bandė įbugdyt Mexikon 
amunicijos.

AREŠTAVO TRIS AME 
RIKIEČIUS.

VaKar nitTilNIfft'iiiJ-t v .->2'.,..-
seph A. Mcycr, išnešė nuospren-

Laivo vardas laikoma 
paslapty j.

ATSISAKO REGISTRU© 
TIES.

skai. Prie jų tuomet

pKIEčIŲ ŠNI
PŲ LIZDĄ.

PASKANDINO DAR VIE
NĄ SUV. VALSTIJŲ 

LAIVĄ.

“ex-

gali but atidarytos šventadie
niais, tiesiau sakant — laikymas 
tų įstaigų atdaromis neprasilen- 
kia su taip vad. Iowa valstijos 
“mėlynuoju įstatymu’ (blue

Rasta daug “maistiškos” 
literatūros.

Reikalauja “federates res
publikos/’

MUSULMANŲi SUVAŽIA
VIMAS MASKVOJ.

Nevvyorkiečiai turės mokėti 
du centu “extra” už pa
mainos bilietus — trans
fers.

TURĖS KLAUSYTI 
HAIGO.

PITTSBURGH, Pa.—Ne- 
dėlioj, geg. 20, įvykusiame 
čia socialistų sueirinkinme, 
kuriame dalyvavo daugiau
sia kareiviavimo amžiaus

tą iš savo kelionės ir padarytų 
sutarčių su šia šalimi.

Islijos, bažnytininkams, 
“septintąją viešpaties 
nori išnaudot savo interesų la
bui — atimant plačiausioms da
rbo žmonių minioms vienintelę

do§ šaltinių — Br.ey ir Ixmg- 
wy apskričiuose, Antverpo, 
Belgijos pajūrio ir visų jos 
anglies kasyklų.

Cologne klerikalų orga~

nešimas apie puolimą Austrijos 
ministerių kabineto su grafu 
•Tisza pryšakyj.

PASKANDINO NORVE
GŲ LAIVĄ.

BAŽNYTININKAI PRA
LAIMĖJO.

MANO, KAD VOKIEČIŲ 
SUOKALBIS.

„ PARYžIUSAgeg. 24. — Ofici- 
aliai pranešama, kad atlankiusi 
šią šalį franeuzų karės komisi
ja, su Joffre ir Viviani pryšakyj, 
“laimingai sugrįžo” Francijos 
pricplaukon Brest. Šiandie ko
misija pribus į Francijos sos-

VOKIEČIAI REIKALAU
JA TAIKOS.

idant padengus padidėju
sias išlaidas. Kompanija

Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje
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RUSŲ ARMIJOS IR LAI- 
VYNOOFICIERIŲ SUVA 

ŽIAVIMAS PETRO
GRADE.

Austrijos ministeriij kabinę 
tas puolė

NEW YORK, geg. 24. — 
New York Reilways gatve- 
karių kompanija kreipiasi į 
miesto valdžią “pasiaiškini
mui.”Ji mat norinti pakel
ti gatvekarių bilietu kainas.

PETROGRADAS, geg. 24 
— Petrograde dabar laiko
ma rusų armijos ir laivyno 
oficierių suvažiavimas. Va
karykštėje' suvažiavimo se
sijoje’ svarstyta klausimas, 
kokiuo budu pakėlus rusų 
armijoje karinį ūpą ir užbai
gus šią karę su pergale. Tuo 
klausimu laikė ilgą ir ugni
ngą kalbą pulk Novsilcev. 
Kalbėjo taipjau ir vyriau
sias rusų armijų vadas, gęn. 
Aleksiejev. — Jų manymu, 
pirmiausia reikią daryti vi
sa, kad užbaigus nesusipra
timus šalies viduje ir pašali
nus kareivių nepasitikėjimą 
oficieriais.

NORI SUVABžįYT SPAU
DĄ irgAna.

WASHINGTON, geg. 24 
— Vakar prez, Wilsonas lai
kė ilgą pasikalbėjimą su tū
lais senato iyde$ais. Sako
ma, kad jis norįs padaryti į 
juos tinkanjoš ihtekmės, id
ant pervarius Valdžios su
manytąjį šnipų biliaus prie
dą — įvedimą aštrios cenzū
ros. Kaip žinia^ senatas di
dele didžiuma balsų atmetė 
tą priedą. Bet kadangi jis, 
“sušvelnintoje formoj,” per
ėjo atstovų bute, tai valdžiai 
dar yra progos įįbrukt jį iš- 
naujo senato ir atstovų bu
to svarstymui. Ji

Puikiai darbuojasi “žmo
nių labui” laisvosios respub
likos viešpačiai. Į

IR VĖL VEJA BELGUS 
VOKIETIJON.

Sugrąžinama ir paliekama 
tik liguistus.

HAVRE, geg. 24. — Bel
gų valdžia aplaikė patikėti
nų žinių, kad vokiečiai ir vėl 
vej’a Vokietijon, belgus iš už
imtosios Belgijos. Prade
dant gegužės mėnesiu vien 
tik iš Bruxelles apielinkių 
išvežta Vokietijon apie trįs 
tūkstančiai belgų.

Vokiečių. valdžia, sako, 
paliekanti arba sugrąžinan
ti tik tuos, kurie jau netinka 
jokiam našiam darbui, vadi
nasi paliegėlius.

Atstatė Kynijos premjerą
ATSTATĖ kynijos 

PREMIERĄ.

Busimo ministerių kabineto 
pirmininku paskirta Vu 
Ting Fang.

l

SUDEGĖ JAPONŲ 
MIESTAS.

Gaisras nušlavė 3,500 nam|.

MADRID, geg. 24. — Por
tugalijoj revoliucija. Jos so
stinę, Lisboną, bombarduoja 
sunkiosios Portugalų laivy
no kanuelės. — Tokių žinių 
šiaaUie atėjo iš Ispanijos so
stines Madrido.

Prie sukilėlių prisidėjo vi
sa Lisbono policija ir dalis 
jūreivių, taip kad kariuome
nė, nors ir ištikima valdžiai, 
pasirodė epajiegianti už
gniaužti sukilimo.

Sukilimą iššaukė maisto tra
^ir kitų gyvenimui reikalingų transferus. 

daiktų stoka.
Sukilimas nepaprastu gre- SURADO 

itumu plėtojasi visoje vals
tybėje. Esą daug užmuštų 
ri sužeistų. Lisbone valdžia 
areštavusi daugybę jai neiš
tikimų asmenų. Kalėjimai 
kimšte, prikimšti- Nocant 
ten daugiau vietos, suimtieji 
siunčiama ant specialiai tam 
tikslui prirengtų laivų.

Revoliucija, sako praneši
ni a s, p r a s i d č j o p e r e i- 
tą nedėldienį, kuomet minia 
alkanų sostinės gyventojų 
užpuolė ir išplėšė kelias ma
isto krautuves. Gi kada ka- 

_ reivfai pradėjo šaudyti į ria
ušininkus, tai panedėlyj me
tė darbą ir fabrikų darbini- 

prisi- 
jurei-

WASHINGTON, geg. 24. 
— Vakar atvyko Washing- 
tonan ir italų valdžios karės 
komisija, vadovaujama ku
nigaikščio Ferdinande Di 
Savia. Jos tikslas toks jau 
kaip ir jos talkininkių — A- 
nglijos ir Francijos — komi
sijų: gauti šioje šalyje pas
kolą ir padaryti reikiamų 
sutarčių su šios šalies val
džia.

• MASKVA, gę£. 24. — šio
mis dienomis Mąskvoje atsi
buvo didelis Rubijos musul- 
manų suvažiavimas. Suva
žiavime — 446<balsais prieš 
276 — priimta; rezoliucija, 
reikalaujanti “federates re
spublikos.”

Mūsulmanų Rusuosę pris- 
kaitoma į 20 milionų žmo
nių. ■ , /I' •

CCMEVA. O4L*. - m-.., 
legrafas praneša, kad Gene- 
vos miesto policijai pavyko 
susekti Vokietijos štiipų liz
dą — “puošniausiame šio 
miesto viešbutyje.” Suare
štuota astuoni nužiūrimi as
mens, jų tarpe ir Frankfur
ter Zeitung korespondentas.

Į policijos rankas, sako, 
pateko nemaža svarbių do
kumentų.

WASHINGTON, geg. 24. 
— Vakar prez. Wilsonas iš
leido proklamaciją, paskel
biančią “Raudonojo Kry
žiaus savaitę” — pastaroje 
birželio mėn. savaitėje. Va
dinasi, visą tą savaitę bus 
renkama aukos naudai Rau
donojo Kryžiaus — visose 
Suvien. Valstijose.

PHILADELPHIA, geg. 24 
— Atvykusio čia anglų pir- 
klybinio laivo kapitonas pa
sakoja, kad kelyj į Suvieny
tąsias Valstijas jo laivą už
puolusi viena vokiečių sub
marina. Kova tęsėsi ilgoką 
valandą. Submarina palei
dusi i laivą apie 60 šūvių ir 
vieną torpedą5. Pirklybinio 
laivo įgula tuo pačiu atsimo
kėjusi ir submarinai. Po 
valandos submarina pasitra
ukusi.vių.

Tos pačios žinios, beje, 
skelbia, kad Portugalų val
džios atstovai tvirtina, jo
gei dabartinis sukilimas e- 
sąs iššauktas “vokiečių ma
chinacijomis,” vadinasi suo
kalbiais etc. Apie šito tvir
tinimo. naivumą tečiaus ne
reikia nei aiškinti: tikrasis 
sukilimo kaltininkas čia yra 
badas. Apie tai jau kelis 
syk buvo pranešta įvairiais 
aplinkiniais keliais.

Oficialio Portugalų val
džios pranešimo apie dalykų

WASHINGTON, geg. 24. 
— Kalbama, kad siunčiamas 
Francijos frontan Suv. Val
stijų kariuomenės vadas, 
gen. Pershing, negalėsiąs 
ten veikti savarankiai. Jisai 
turėsiąs klausyti vyriausiojo 
anglų kariuomenės vado Ha- 
igo komandos.

LONDON, geg. 24. — ži
nia iš Norvegijos sostinės, 
Christianijos, skelbia, kad 
šiomis dienomis vokiečių su
bmarina paskandinusi dar 
vieną Norvegijos pirklybinį 
laivą —• Normaim Ashild. 
Žuvo keli žmonės.

IR JURGIS TURĮS 
DARBO.

Sodinąs... bulves.
LONDONAS, geg. 24. — 

Telegramos iš Londono Ske
lbia, kad pagalios ir Angli
jos karaliui Jurgiui įkiro pa
kastos gyvenimas. Jis da
bar turįs puikų darbą — so
dinąs... bulves Windsor Par
ke, Londone.

Well, well — nieko nebus 
stebėtina, jeigu jis ir nusi- 
,skus jas, kuomet žmonės at- 
rsisakys jam vergauti.

mas jau senai buvo permato- 
/ mas. Šitą faktų tečiaus iki šiol 

stepe aštri kares cenzūra.
Puolimas Tiszos kabineto 

skaitoma dideliu smugiu vokie
čių in tekinei Viennoje. Mat Ti
sza buvo žinomas kaipo vienas 
aršiausiųjų pan-germanizmo ša
lininkų.

Suv. Valstijų valdžia protes
tuoja prieš tokį vokiečių 
valdžios elgimąsi.

.WASHINGTON, geg. 24 
— Oficialiai pranešama, kad 
Vokietijoje tuo tarpu ran
dasi 420 šios šalies piliečių, 
kuriuos ten sulaikė vokiečių 
valdžia. Jų tarpe randasi 
120 žmonių, kuriuos vokie
čių valdžia laikanti kaipo 
karės belaisvius, kadangi jie 
esą paimti nuo paskandintų 
ar užgriebtų talkininkų pir- 
klybinių laivų.
. Washingtono valdžią jau 
vakar išsiuntė per Ispani
jos ambasadą — Vokietijai 
aštrų protestą, reikalauda
ma palitiosuoti šios šalies 
piliečius.

EL PASO, geg. 24. — Per
eitą naktį Suv. Valstijų ka
reiviai areštavo tris mexi- 
kiečius, bandžiusius įbugdyt 
Mexikon per Rio Grande li
pę nemaža įvairių karės pa
būklų.

Bėgiu šios savaitės Suv. 
Valstijų parubežinė sargy
ba areštavo 20 mexikieciu, 
bandžiusių gabenti Mexikon 
amuniciją.

LONDONAS, geg. 24. — 
Oficialiai pranešama, kad 
bėgiup ereitos savaitės vo
kiečių submarines paskandi
no aštuoniolika Anglijos pi- 
rklybinių laivų.

ŪKININKAI REIKALAU
JA DARBININKŲ.

CHICAGO, geg. 24.—Da
ugelis Virginijos ir Califor- 
nijos ūkininkų kreipiasi į 
Chicagos darbo parupinimoj 
biurus reikalaudamįdarbini- Į
nkų.

rajonas rengia referatą 
temoje

Socialistai ir Kare
Skaitys P. GRIGAITIS 

Meldažįo svetairiėj’e, 
2242 W. 23 Pl. Chicago.

1. vakaro^

PEKING, geg. 24. — Va
kar Kynijos prezidentas Li 
Juan Hung atstatė dabarti
nį Kynijos ministerių pirmi
ninką Tuan či Jui. Jo vie
ton paskirta buvęs Kynijos 
ambasadorius Washingtone, 
Vu Ting Fang.

Tai pasekmė Tuan či Jui 
kabineto nesusitaikymo su 
Kynijos parlamentu karės 
paskelbimo klausimu. Kaip 
žinia, savu laiku Tuan či Jui 
grasino net paleisiąs parla
mentą, jei šis atsisakys pri
imti jo patiektą karės dekle- 
raciją Vokietijai.* „

Spėjama, kad naujasai mi- 
nisterdų kabinetas mokės ap
sieiti “švelniau” su parlame
ntu — ir išgaus nuo jo pas
kelbimą karės dekleracijos. 
Pažiūrėsime.

TOKIO, geg.24. — Tele
gramos iš Japonijos sosti

nės, Tokio, praneša, kad va
kar kilęs gaisras Yonegawe 
mieste sunaikino didžiąją to 
miesto dalį — apie 3,500 na
mų. Sudegė taipgi visi val
džios budinkai, kur žuvo ne
mažos vertės dokumentu.

Mexikos valdžia užginčija 
gandą.

MEXICO CITY, geg. 24.- 
Mexikos valdžia oficialiai 
užreiškia, jogei ji niekuomet 
neprotestavusi prieš Vokie
tijos submarinų karę. Vadi
nasi, vakar pasklydęs gan
das, buk Mexikos valdžia pa
siuntusi savo ambasadoriui* 
Berline, notą, pasirodo tesą^ 
neteisingas.

legrafas iš St. Paulo prane
ša, kad šiomis dienomis čia 
•turėsią ivvkttspecialis Min- 
•ugumo komisijos posėdis. 
Mat nužiūrima, kad pasta
romis dienomis siautusieji 
gaisrai šiaurinės Minnesotos 
giriose veikiausia yra vokie
čių suokalbininkų darbas. 
Manoma pradėti tyrinėji
mus.

PARYŽIUS, geg. 24. — 
Pranešta, kad vakar vokie
čių submarina paskandinusi 
dar vieną — 8000 tonų intal- 
'pos — Suvienytųjų Valstijų 
pirklybinį laivą. Paskandi
nta jis Viduržeminėje juroje 
— kelyje į Šveicariją.

PITTSBURG, geg. 24. — 
Pereitos seredos naktį Pitts- 
burgo policija įsilaužė Anti- 
Conscription (konskripcijos 
priešininkų) Lygos raštinėn 
ir areštavo vienuoliką as
menų — dešimtį vyrų ir vie
ną moterį. Policija giriasi 
užgriebus daugybę “maistiš- 

(kos literatūros.”
Tą patį vakarą policija įsi

laužus ir viename taikos ša
lininkų susirinkime. Čia ji 
.nieko tečiaus nelaimėjusi.

Kerosino karaliai nori 
daugiau pelnų.

' NEW YORK, geg. 24. — 
Standard Oil kompanijos 
skyrius New Yorke prane
šė, kad nuo šiandie New Yo- 
rkiečiai turėsią mokėti po 2 
centu daugiau už kiekvieną 
galioną kerosino.

Kerosino karaliams 
kia daugiau pelnų.

DETROIT, Mich. — Čia 
laikytame tarptautiniame 
socialistų susirinkime ta
po kaip vienu balsu priimta 
rezoliucija, kad visi socialis
tų partijos nariai neisią re- 
gistruoties birželio 5 dieną 
ir nestosią ginti kapitalistų 
turtų.

OTTAWA, geg. 24.—Ka
nados valdžia nusprendė, 
kad ateityje Kanados ka-1 jaunuomenė, didele didžiu- 
riuomenėn bus imami visi ma balsų nutarta neiti regis- 
tinkami vyrai, sulaukę 20 ’ truoties birželio 5 dieną.

, metų amžiaus.

Pranešimas iš Vengrijos-so
stinės, Budapešto, sako, Vad 
vakar Gyoenyoes (?) mieste 
Vengrijoje, kilo didelis gai
sras. Sudegė apie tūkstan
tis namų. Septyni tūkstan
čiai žmonių liko be pastogės. 
Nuostoliai dar neapskaity
ta; spėjama tečiaus, kad jie 
sieks kelių šimtų tūkstančių 
dolerių.

NEW YORK, geg. 24. — 
Šiomis dienomis čia metė 
darbą apie tūkstantis žydų 
mokytojų religinėse žydų 
mokyklose. Reikalauja mi
nimum algos — 20 dol. sa
vaitėje ir geresnių darbo sų-

AMSTERDAM, geg. 24.- 
Žinios iš Amsterdamo skel
bia, kad Vokietijoj pradėta 
sparti “Hindenburgo taikos” 
kampanija, reikalaujanti 
prijungimo prie Vokietijos

savo skaitytojus remti “Hi- 
ndenburgo taikos” sumany
mą.



ANDRIUS

me

nau

imo

jauni 
svečiu 
sei mi-

11 ustotų jį 
pirmiau.*

sena, su
sumaniau

Vincą šiau 
Virvėmis su 
s, įmetė į ve

tas Dovydas, galėtum šokti ir cimbolais mušti 
šlovei Augščiausiojo giedoti liaupses giesmę 

taip, kaip jus sakot.

KUNIGAS 
ANDRIUS 
KUNIGAS 
ANDRIUS 

saulėlydžio 
dovas silsis 
aš! Kaip ant 
nužengęs y r,

laimiu-
yvemmas užsi- 

Jeigu žino- 
paskui 

ncvi-

s sali na lės nuo bažnyčios, 
kiaurais mėnesiais negrįž- 
kame žmona jus ilgisi-, ka- 
>c paliovos molinos ašaras

Nevogus, 
, ne tiktai žmonai 
žmonijai išplėšei

čiųjų rankų milijonai ims gaudyt juos, tro- 
belėsna tuos turtus nešti,—tada paims jis ve- 
luvas šilkines ir eis—eis Saulės šventes švęsti, 
O, kunige, ta šventė! Apie klaiduolį sūnų jus 
palyginimą žinot? Tą šventę Saulė savo pa- 
klydusiems vaikams iškels! Šilkinėms yėlu- 
voms 
narni n 
suskambės stebuklingoj 
suskambės, kad džiau 
na s ims 
žuvusią n

neb u-
Tėvas atsakė, kad 

tebėjęs paklausė,

persimainius, dt- 
9 žiūrėk, žiūrėk!

savo męile

regis...
Taip, brangus jis.
Varpų ta muzika...
Vadinkit kaip sau norit.
Man regisi—jus patįs taip

darbą? Km 
nigėli! Ar galite jus laimę dar palaimint? Ar 
dovaną apdovanot j 
norit, mano darbą \ 
tai varpas, kokio dai 
nėra matęs. Jo garsas- 
nas kad griauja, baubia

Tun
is pamatė, kad čigonas 

įsuko suparalyžiuota arklį.

UNDINUTĖ’: Nieko iš to nebus, ožiabar- 
zdėli. škiur! Nešinkies sau! Greičiau!

GIRINIS: Taip jau skubu? O gal man 
pasakytum, ką veikia dabar tavo meistras? 

lis darbą dirba.
Bus retas turbut padaras!— 

Igėjimos, naktį—bučiavimas!
juk, kaip varpas nuliejamas: 

-klonis kalnui atvertas, 
stebuklas sutvertas:

toks sutvėrimas—
> dangaus pajuokimas... 
į krūmų pavėsį:

(Eina). Ak, gyva- 
Mat, ant akmens 

Norėjo man įkasti.-—Ak, 
žingsniai girdėtis... Ka-

(Tęsimas).

GIRįlNIS: Nugi. Raudona aukos ugnis,

KUNIGAS: Na, ponas 
(ėmis lakiojimas man 
aslas žmogus, po žemę

viena, ko jus ja 
yra, kas neliesa, 

UNDRIUS:. Adomas 
žinojo.

' ; a s, kalniečių ne
sunkios kelionės labai 

kvėpuoja).
ponas Skutėjau! Ei- 

gštynL Nelengva buvo kelionė, bet 
"fuivyksTpaklydusi avelė sujieškoti,

Dievas!
KŪNIGAS
ANDRIUS
KUNIGAS 

ir tas geras.
ANDRIUS 

rankų,—• 
va: visa 
versiu, jums duris į sav

KUNIGAS
kaip būdavo pirmiau. Mane juk žinot! 

f ANDRIUS: Taip, taip. : 
j nežinočiau, jei draugo kaukėj 
šas1.

Nutilk tu pabasta, žvėrie tu! 
ant išrinktojo vyro, kurs 

Gal neli
esam pra

keikti! Gali čia pasilikt. Kas tu ne butum, 
vistiek, tu nesi pavojingas: šioje srityj dvasia 
didvyrio viešpatauja!

GIRINIS: Tas man visai nerupi! Labų 
dienų tam tavo ponui didvyriui. Kada nors 
ir aš pas jį atsilankysiu! (Juokdamos nueina).

UNDINUTĖ (truputį palaukus): Neži- 
kas su manim dedas. Taip trošku, sun- 
Eisiu į sniegynus. Ten vėsu. Išsimau

dysi u šaltame, iš tirpstančių sniegynų tekan
čiame sraute, atsigaivinsiu, 
tė! Tik-tik.jos neužmyniau 
saulėkaitoje šildės 
kaip sunku!—Tss!

: Gražus pasakymas! 
Geresnio aš nė nežinau. 
O aš dar geresnių žinau

man 
—pražydęs medis... 
vaisiai nunoks tik.

Žinau. O jei ir 
j čia sėdėtų niek- 

norėdams išnaudot mano širdies dosnu 
-vistiek. Juk auksas

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

NIKE BARBER SCHOOt «U w. Madison St., Chicago, UI.

pasilieka auksas: 
kad ir veidmainio sielos sųšlavynan patekęs— 
jis nežųva!

KUNIGAS: Bet sakykite, k;j reiškia jųsų 
keista priesaika?

nupirko nuo j 
rublius, 
savo tėvą C
šiaudais,
Pinigus paslėpė po kubilu 
turėjo drąsos ką nors pa 
tėvui.

nūn didžiausiame su- 
Undinutė, drebeda- 

džiaūgsmo ir meiles, ašarų pilnomis 
, klapiasi prie jo ir bučiuoja jam ran- 

Kunigas sekė jo kalbą vis labiau pasi- 
i* 

Valandikę tylėjęs ima jis, prisiverzda- 
ramiai kalbėti, bet tasai jo raminas

besakyti? Bėt regis 
tam. Juk, tiesiai sakant 
brangus begalo, 

. ANDRIUS: 
KUNIGAS: 
ANDRIUS: 
KUNIGAS:

vadinat.
ANDRIUS: Taip pavadinau tai, kas pats 

sau vardą tegali ir testengia duoti.
"K^|GAS.:;Bet gi—^kas užmokės jums už 

Dievas sveikatą vėl jums sugrąžino, kad, kdip taip brangų darbą?

ir pakėlė, kad vėl pražy- 
ir vaisiai, visa, visa! Tė
jus melskit! Manyj kas 

auga, verta, kad ir tarpių, jr kad nunoktų. Juk 
tai yra darbas, koks 
nesą pna vos

Ant galo, tai vistiek. 
Dabar giliausią prasmę žo- 

savo, tavo, jųsų! 
ačiū, ir iš savo

Vincuku ir bus 
aspadinė parūpins su- 

užkąsiinc.

sveikintas buk, viešpatie! (Bėga jo pasitikti 
ir puola jam į glėbį).

(Vaizdžiais darbo rubais, kuju rankoj, pasi
rodo A n d r i u s. Ranka rankoj su U n- 
d i n u t c prieina artyn ir pažįsta kunigą).
ANDRIUS: O, štai, malonaus susilaukėm 

svečio! z
KUNIGAS: Ak, Viešpatie! Gi ponas mei

stras čia! Ar galimas tai daiktas! Sveikata, tvir
tas ir toks ląinus, kai jaunas ąžuolhs! O nese
nai mirties dar patale gulėjo! Ir vilties nebe
buvo... Nu, matau: neapribota

ANDRIUS
KUNIGAS: Išlikro, jus—stebuklas!
ANDRIUS: Tiesa. Jaučiau stebuklus vei 

kiant visuose savo pajautimuos. (Undinutei) 
Eik, mieloji, atneškie vyno svečiui pavaišinti

KUNIGAS: Ačiū, ačiū. Nereikia. N< 
dabar.

ANDRIUS: 
rim vyno. Nors 
prisėskit. Nuo laiko, kaip 
sitikėjau jus pirmą mane čia atlankant susi 
laukti 
do, kad jus ir pašaukimo, ir jiegų, ii 
turit 
gaištingąsias pinkles; palikę žmones einate 
j ieškoti Dievo.

KUNIGAS: Nu, garbė Dievui! Matau da
bar, kad jus tas pats dar žmogus, kaip ir bu
vęs. Neliesą pasakojo žmonės, buk jus da
bar visai ne tas beesąs... atsimainęs...

ANDRIUS: Tas pats esu 
nats.—Atidarvkit langą, teeina čia šviesa

meistre, jųsų pa- 
peraugšta. Aš— 
vaikščiot gimęs, 

nieko nežinau. Ži- 
nebežinot: žinau, 

as gera, o kas bloga, 
’ojuje lo taipgi ne

vadinkite, jei 
irpų harmonija! Bet bus 

joks katedros bokštas 
kaip pavasario perku* 

pievomis aidedamsl 
ausmingasai privers 

nutilt varpus visų bažnyčių, ir džiaugsmingai 
skambėdamas apskelbs nau jos Šviesos pasau
liui užgimimą 
savo
jai! Dabar turės visi jie liaupsės giesmę švie,- 
siu tavo keliu dangun’' tau siųsti! Ir mano sie
loj uždegei tu norą tau auką nešti. Ir nešu 
tau auką! O, diena šviesybės!—kada iš mano 
sutvertos bažnyčios rūmų marmorinių pirmą

arklys bėgiojo kaip žaibas, bet 
kuomet čigonas su sumainytu 
arkliu prasišalino, sumainytas 
su čigonu arklys sustoj 
met Vin 
jam

Iš nusiminimo Vincas nežino
jo kur dingti. Jo galva kvaišo. 
Jis greit surado žmogų, kuris 

klį už 25 
Pats Vincas dūmė pas 
; pasislėpė daržinėn po 
ir ten gulei o nevalgęs.

nori, tai jus 
iar—kuomet 
ant rvtmeti- 

ikhn dangaus toly- 
—sakyčiaus, buk esąs aš aklas, vertas 
kad Dievo rūstybė amžina mane tam-

šlamėdamos trauks minios mano Diev- 
galų gale, balsais saldžiausiais 

arpų muzika, taip 
;smo ašaroms kiekvie- 

raudoti... Ji giesmę užgiedos—pra- 
užmirštą visų senai—tėvynės gies

mę—vaikelių meilės giesmę iš pasakų gelmių 
pasemtą, visų žinotą, niekur negirdėtą... Ir 
kada ji švelniai, maloniai iihsxskąmbėti—jau 
tai lakštingalo budėjimu, tai juoku balandė
lio—sutruks tada ledai visų žmonių krūtinėj 
ir, bematant, neapkanta, piktumas, kerštas, 
skausmas, ir visos širdperšos sutirps karšto
se, ak, karšiose ašarose. Ir štai visi mes eina
me prie Kryžiaus ir, džiaugsmo ašaras dar 
liedami, štai matome, kaip Saulės jiegų išliuo- 
suotas negyvas Išganytojas atgįja, sustingęs 
kūnas pradeda judėti ir—spinduliuodamas*ir 
juokdamos, štai, amžinos jaunybės pilnas 
jaunikaitis šviesiu pavasariu ant žemės nuši

lai Dievas žino!
ANDRIUS: Tiesa

viskas. Jis mane sviedė žemyn nuo kalno dvi 
dešimtį sieksnių, ji 
dėčiau: iš Jo—žied 
laimina Jis vasarą

kiais 
svaigino, kol pavertė į tą jaukų šunytį. Ak, 
Viešpatie! Toksai žmogus, kaip jis, šeimynos 
tėvas, pavyzdys dievobaimingumo—ir ve ka- 
žikokia mergapalaikė apsuko galvą jam, iš na
mų išvogė ir valkioja, kur tik ji nori. Net vi
sam krikščionių svietui gėda!

UNDINUTĖ: Kad ir vag 
nepavogiau aš nieko!

KUNIGAS: Ak tu, akypl 
girdi, nieko! Ne tiktai man 
vyrą, vaikams tėvą—visai

is, pas kurį 
pasiuntė jį į 

10 rublių vertės 
is parduotų, 

ine reikale patyrimo 
Jomarke prijojo ci- 

pa vadi no Vincą mai- 
Cigono arklys atro- 
sniu negu tas kurį 
o, tad Vincas, pla

na da
man e

Jaunas, 17-18 metų vaikinas 
Inivo neišpasakytai linksmo bu
do. Mokėjo griežti armonikų. 
O jau mandagus, simpatingas ir 
baikininkas, kokį sunku kur 
nors surasti. Nė vienas jauni
mo susirinkimas neapsėjo be 
Vinco toj apielinkėj, kur Vincas 
gyveno. Jaunuomenė ir seniai 
taip ir laukė, kad Vincas ką nors 
pasakytų. O kiekvienas Vinco 
žodis priduodavo gyvumo vi
sam susirinkimui.

UNDINUTĖ 
GIRINIS

Dieną 
žinom gerai 
kalnas klonin- 
žiuri, gi ve, jau 
pusdievis, pusžvėr 
žemės garbė, 
Eikiva, Unde 
ką gali jis, tą ir ašen galėsiu. 
Garbės didžios tu iš jo neįgysi 
juk Išganytojo nepagimdysi!

UNDINUTĖ: 
Paliauk burnojęs 
jus iš prakeikimo nori išvaduoti 
nai, kad jus, ir mes visi, kas gyvas,

Ana, galvą nulenkęs slūgso 
visi vagįs taip galvą laiko - • ne
gali tiesiai žmonėms į 'akis žiu-

ms medelis—kai debesis 
pražydęs. Jame Pavasario Val- 
Ir tau medin, jaučiuosi, panašus 

edų jo—mano sielon Dievas 
ji žiedus išleido, ak, puikius

ishaujo vėl užgimęs i v įsa savo- esme, visa šie 
la tai jaučiu, kaip lengvai man kilnojasi kru 
tinę
nen
pirštų, kur, kai erelio na
išsitiesia, ir dega nekantra tik tverti, tverti 
O mano sodne matot šventenybę?

O kas ten yr?
Žiūrėkit, koks stebuklas!

Ici galė- 
ak, kaip labai no- 
negaliu. Kada, il- 
idedu apie tai mą- 

kad josios širdperšų ne- 
Budams meilės pilnas, ir 
savo turtų gausos Dega

mai! yra 
Juk argi

varpų muziką. Gaila.
Bet augštus žodžius palikime sau 
ne dėlto, kad man but 
ję, ne—ne! A 
pagelbėti.

ANDRIUS 
bėdoj?

KUNIGAS: žmogau, pabusk! Pabuskite, 
sakau! Jus baisų sapnuojate sapną, iš kurio 
tik amžinoms kančiomsipabunda! Jeigu man 
nepavyks jus Dievo žodžiu pažadint—prapuo
lę esat, ponas Andriau!

ANDRIUS: Aš nemanau.

(Duryse pasirodo k u n i g 
bais pasirėdęs; nuo u. 

pavargęs, vos
KUNIGAS: Čionai, 

kit čia, au 
I y.V/iĮnoj-trr, 
atlygintas bus mano vargas šimteriopai. Tik 
drąsiau, drąsiau 
nors? (Pastebėjęs Undinutę): Al 
gi čia! Jau taip aš ir maniau!

UNDINUTĖ (išblyškusi, 
jums čia reikia?

KUNIGAS
si—taip man Dieve padėk! Tegu] tik trupu
tėlį atsikvėpsiu, nubrauksiu prakaitą... Visų 
pirma, pasakvk man, vaikeli, ar tu čia viena?

UNDINUTĖ: O kas tau darbo!
KUNIGAS: Oho, kokia! Neblogai, neblo

gai! Dabar aš jau tikrai matau, kas 
riau—mažiau bus darbo

UNDINUTĖ: Žmogeli, pasisaugok!
KUNIGAS (artinas į ją, rankas ant kruti

nės susidėjęs): Tavęs aš nebijau! Mano širdis 
tvirta ir gryna. Tas, kurs drąsos man suteikė 
ateiti čia į šitą urvą—manęs jis neapleis. Tu, 
velniukšte, manęs neapžavėsi 
jį alsivyliojai...

UNDINUTĖ: Ką—jį?
KUNIGAS: Dar ką! Gi meistrą Andrhj! 

Ką daugiau! Taigi, visokiais burtais 
gamintais, saldžiais gėriais j|

Tėvas verkia, prašo, kad tie 
tamsus budeliai paliuosuolų jo 
sūnų, Vincuką, kad 
kankinę. Prašo kad 
ištirtų, o paskui teistų.

Po tų visų kančių Vincas ta
po nugabentas į teismą. Teis
me jis išpasakojo viską, kaip at
sitiko. Teisėjas pripažino, kad 
Vincas atiduotų ūkininkui pusę 
pinigų, kiek buvo vertas ūkinin
ko arklys. Vincas atidavė tuos 
25 rub., kuriuos buvo paslėpęs 
po kubilu, o likusius Vinco le
vas ketino atiduot .išr kur-nors 
pasiskolinęs. Niekas neskolino 
biednam Vinco tėvui. Tada se
nelis nuvedė tam ūkininkui vie
nintelę savo kumelaitę — lai 
tik ima. Bet ūkininkas parei- 

f

kalavo pinigų, tyčiodamasis iš 
Vinco tėvo, kad atvestoji kuda 
kumelaitė verta tik 5 rublių*

Galop ūkininkas pareikalavo, 
kad už likusius pinigus Vincas 
jam atitarnautų metą laiko, 
Vincas suliko.

Atitarnavęs tam ūkininkui 
metus laiko veltui, Vincas nuėjo 
tarnauti kitam ūkininkui.

Po to Vincas neišpasakytai at
simainė: nė dalelės linksmumo 
jame neliko: tamsių budelių 
žiaurumas sugriovė jo linksmą 
būdą ir atėmė daug sveika tos.

Tai toks buvo Vinco likimas.
Gvazdikas.

da! Ko pirma baisiose kanc 
bar, kaip /dovana kok 
stru” jus laimingu mane vadinot. Bei meisti 
nebuvau, negi laimingas!
stras. ir laimingas!

KUNIGAS: Gražu, kai 
vadina, bet nuostabu, kad taip jus save patįs 
Kuriai bažnyčiai gi jus varpą dirbat?

ANDRIUS: Nė jokiai.
' KUNIGAS: Taikas 

ANDRIUS: O tas, 1 
augti taip išdidžiai ant pat skradžios krašte 
lįo! Pasakius tiesą: jųsų bažnytėlė 
dubus, išdalies nudeg 
šventyklą naują ant 
įsteigti!

KUNIGAS: Ak, meistre, meistre! Ką man 
man, mudu nesusipran- 

jųsų darbas

si trauksi u 
vaišės 
rio, sviesto ir 

Šeimininkė
vištos pradėjo labai dėt, tad ir 
kiaušinių iššutysime. Merginos 
ketino riešutais jį vaišinti. Vai
kai primindavo, kad Vincukas 
padėdavo supančioti jiems ark
lius ir stengėsi ką nors jam pa
dovanoti. Merginos 
kad Vincas atsineša i 
ketino suvaryti vaikus 
ir šokti.

Taip Vincas buvo sutinkamas 
kiek vi en o j še i m y n o j.

Sakoma, kad linksni 
gas darbininke 
baigia nelaimėmis. J 
gus vargsta išpradžių 
laimingu patampa. Bet 
suomet taip buna.

Viešpataujantis žmonių tarpe 
fanatizmas, tamsumas dažnai 
paskandina geriąusį žmogų, su
ardo jo laimę.

v Taip atsitiko ir su Vincu. 
Vinco likimas.

Turtingas ukininl 
Vincas tarnavo 
jomarką su 80 
arkliu, kad jį Vine 
Vincais šia 
neturėjo, 
gonas ir 
nyt arkliu 
de da puike 
Vincas atje\ 
nuodamaš vienas sau: —• 
bar tai netik gaspadorius 
pagirs, bet ir visas kaimas 
.mainė arkliu su čigonu. 
’ Vincas tapei apgautas: kol či
gonas kapoje) arklį rapninku tol

(Pradėjęs išlėto, Andrius kalbėjo juo-toliau 
juo vis ir vis labiau už 
lop įeidamas ekstazėj) 
s i j u d i n i m e va i k ščio j t 
ina iš 
akimis 
kas. 1 _
baisėdamas ir su dideliu vargu save valdyda 
mos 
mas

ta t e namo—name) 
me jųsų kūdikiai 
geria!

Ūkininkas, nesulaukelamas 
Vinco, sukėlė lermą visame kai
me 
dūmė j ieškot Vinco, pirmiausia, 
žinoma, pas Vinco tėvą, kuris 
nuo te) ūkininke) gyveno atstume 
apie vieną rusišką mylia.

Ūkininkas užklausė 
vo Vincas 
buvo, ir misis 
ar gi ela jis pas jus neparėjo.

Tamsus ūkininkas, neatkreip
damas domos į Vinco tėvo nu
sistebėjimą, pradėjo:

—Kur tas vagis, kur tas pa
leistuvis — mes jam gyvam kai
lį nulupsime.

Tėvas maldavo:
—Del Dievo meilės, sakykite, 

kas atsiliko su mane) Vinceliu?
Ir tu toks vagis, ela slepi. 

Kur padėjot arklį?
Vinco tėvas negalėjo žado at

gauti ir tik uz valandėlės nusi
šluostęs ašaras pratarė:

- Dvi dieiibs tam atgal jis čia 
buvo pasirodęs, ir sakė, kad ei
nąs pas jus, ar gi jei nėra pas 
tamstas?

Tamsus ūkininkas neatkreip
damas domos į Vince) tėvo žo
džius nubėgo pas desetninką ir 
su buriu mušeikų padarė kratą. 
Suradę išbadėjusį 
duose išsitraukė, 
rišo rankas ir koj 
žinią, susėdo gauja mušeikų ir 
virvėmis mušdami Vincą už ar
klio pavogimą parvežė pas tą

Vince) kūnas buvę) mėlynas.
Ant jo rankų ir kojų uždėjo ge
ležinius pančius, ką arklius 
čioja ir pastatė priemenėje

Pririštas prie sienos nukan
kintas ir išbadėjęs Vincas pasvi
ro: jo kojos jam netarnavo. 
Prisirinkę) žmonių; ypač turtin
gesnieji išmetinėjo Vincui va
gystę. Kunige) Mare švogeris 
ir kiti puotaujantieji su kuni
gais praeidami užgauliodavo 
Vincą per smakrą. Tas didino 
elvasiškas ir fiziškas Vinco kan
čias. Tūli praeidami išmetinė-

Dvi klesi.
Viena gyventojų klesa — ūki

ninkai, kita — samelininkai, 
kaip samelininkai nuo dienų, 
taip metiniai tarnautojai. Abie
jų klesų žmonės girdavo Vincą.

Ūkininkai ir jų šeimynos my
lėjo Vincą, kaipo gerą darbinin- 
lą, ištikimą, linksmą, paklus
nu. Samdininkai mylėjo Vincą 
už jo gražias pasakas, linksmą 
būdą; nes 
raminę) ir p ra 
ir didžiausiame nuliudime.

Kaime, kuriame Vincas 
navo pas ūkininkus apie 7 
tus jis įsigiję) gerą vardą: 
ninkai jį mylėjo kaipo gerą, są
žiningą darbininką, gi samdinin
kai jį mylėję) kaipo savo drau
gą. Ir Vincas daugiau drau
gaudavo su samdininkais, nes 
jautė, kael) šiaip ar taip, bet ūki
ninkams daugiausia rupi Vin
co muskulai, kael butų geras 
darbininkas.

Vincas visais buvo kviečiamas 
j svečius ir jisai noriai aplanky
davo tuos žmones, kurie jį kvie
sdavo. Mylejei jį seni ii 
Jis visur buvo laukiamu 
Pamatę ateinant Vincą 
ninkai sakydavo:

-—Ateina Vincukas, 
prilcrės gražių baikų, 1 
kuo jį pavaišinsime?

Atsiliepė senis

GERHĄRTO HAUPTMANNO 

raskendusis Varp 
Penkių Aktų Pasakos Drama 
Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A* LALIS.

KUNIGAS 
ANDRIUS

jo. Gal but tai priminė 
bokšte bažnyčios jųsų; a 
no buto šelmenys, b gulbę—gal ji dabar aug 
štai virš mus kur lėkę 
—O štai ir vynas 
din dėdams, geriu sveikatom 

KUNIGAS: Tariu jums 
pusės linkiu taipjau išgydytam sveikatos!

zt< ) • Te-rtUT/ilir

rečiau jas nusiuosiy 
gej i m o s v a land o m i s 
styti, jaučiu aiškiai, 
begaliu palengvint, 
meiles atgaivintas, i 
liu nieko jos tauren įpilti, 
vynas, jai bus karti tulžis,

KUNIGAS: Dabar, ponas meistre, girdč* 
jau jus ir matau, kad ką ten žmonės apie jus 
pasakojo—viskas tiesa. Dagi tos pasakos apie 

Neapsakomai gaila.
Atėjau čia 

jųsų stebuklai rupė- 
troksdamas jums bėdoj

vas nori bausti, tam Jis 
atima.”

ANDRIUS: Jei taip 1) 
Jo nesulaikysite. Bet jei 
vaiskiausios dvasios pilnas 
nio debesėlio ir atvirom 
bes rijų 
bučiau,
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I)K. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St., ... ..............Chicago, UI.
506 ir 507 CriHy Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervnoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite koki silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v, po pietų. Ne- 

/deltomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Šeredoa, 
Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

penų betvarke, inkstų, pūslės, Šlapinimosi' ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 

v' . Boss, turinčiu aau- 
k et m ių melų pi a-

..

tin, 2 eonų nuolatiniai pas 
lovai, tvirtos skersines ge

N A U J I E N O S,. • Chicago, Iii.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

T

CLEVELAND, OHIO.

Free show all week-

tam panašiai.
misijos

kurį surengė

v

BINGHAMTON, N. Y.

Prakalbos. ne.
metodologo žio valoj imo.

*

M

IO

buvo rodomos raudonos vėlia
vos ir kiti slankiojanti paveiks-

lams visuomet tokiais įrankiais 
padėdama laipiot tropais.

■

kalbąs p. A. Račkui. Jus žinote, 
kad dabartiniame laike mums’ 
labiausia yra reikalingi pinigai

Publikos buvo apie 400.
J. P. Raulinaitis.

vaitę — nuo 13 lig 20 d. gegu
žės. Žmonės lai p ir 
kad Clevelande tu 
show all week.”

Metodologas rietė savo kritikų

Trcčias išėjo kalbėt, rodos,

taipgi ir viešų klausimų nenorįs 
bet socialistams tai jau “čiado” 
duodas. Nėra reikalo aiškint josocialistas, bet jis yra “milita- 

rizmo šnipas”, “tamsybės sklei- 
” ir

reikalaukite

EAGLE
BRAND

CONDEtaSEDi > '

MILK
T »-1 E O R i G I N A L.

Per šešiasdešimts metų pasek
mingas kudikių maistas. Rei
kalaukite laišku kudikių mai
tinimo .nurodymų.

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

Ketvergas,, Gegužės 24,1917

x

Pigios Kainos, GreitasirTeisns Patarnavimas
Mes savo kredito systema suteikiame tukstantiems šeimynų pagelbų. Dabar lai

kas pasinaudoti musų paaukavimų.

Ir pas mus atsibeldė iš Chica- 
gos nepraustaburnis, metodolo
gas.” Sti 
mis, statė

tiek išmano, kiek ilgaveidė apie 
astronomijų.

Matomai sųžinę jam graužė 
“aiškinant” apie inkvizicijų, bet 
čia jisai v?<* .avosi kunigiš
ku autoritetu. Istoriški apie tai 
faktai jam tik zero. Bet žmo-

klausykloje ir spaviedot davat
kėlės, o nesi trauky t po mieste
lius su “konferencijomis.”

Šios metodologo misijos tapo

uis piemuo per paskutinius de-

lių. Mat kuris praganė, manė, 
kad metodologas geras mc-

ganytas aveles, tik
rencijas , su
šali n ties nuo

Ex-parapijonas.

GARY, INI).

Jaunimo vargai.

linkės jaunimo: jaunimas 
neturi jokios savo drau. J

lę, pagerinimų jaunimo gyveni
mo aplinkybių ir apie jaunimo

nigėlio globoj, o tas juos ir pa
naudoja savam bizniiu. Taip, 
vasario 18 d. jauni vyrai čia su
dėjo pinigus ir surengė balių. 
Gavo pelno $289, kas ir nuėjo 
“ant bažnyčios statymo.” Ge- 
gūžės 15 d. jaunos merginos

tuos pačius

Tikro ųžuolo
1 v e medžio nus

milkytai nu
dirbta.

nagus.
(ki rbi n i ūkės

nea Įsidėkite ant darbininkų iš-

vas.
icia.

SO. BOSTON, MASS.

Chronika.

zuis . Nurengė ir lose LSS. VI 
Rajonas. Aktoriai savo roles 
atliko gana gerai, ir veikalas go 
ras, tidied publika buvo užganė
dinta, kurios buvo apie 400 ir 
Rajonui uždarbio liks apie $50 
ar $60-

cialistų svetainėj atsibuvo to pa
ties VI Rajono konferencija. 
Delegatų, su Rajono komitetu 
buvo 49.

sirodė, kad Rajone yra 18 kuo- 
py, o narių 713. Apskričių or
ganizatoriai, ypač Montello ma
žai! kų veikė.

soj pinigų yra $17 su centais.
Keletas įnešimų atmesta be 

apsvarstymo, keletas priimta. 
Keičias rezoliucijų priimta su 
apsvarstymu *5r keletas be aps
varstymo, iš kurių indomiausia 
bus ta, kuri užgina drg. F. J. 
Bagočiui kalbėti socialistų kuo- 
ponis, kaipo socialistu, nes pagal

■V*?'.. *» , <_ ai', ‘'"'t. ' ii

V

tė draugų S. Michelsonų, “Ke
leivio” redaktorių su prakalbo
mis. Pirmiausia kalbėtojas nu
rodė, del ko žmones privalo pri
gulėti i draugijas ir patarė na- 

to- 
nc-kių vyrų ant burdo, kurie 

priklauso į jokių draugijų.
tarė merginoms neužsidėti ir ne- 
paduoti rankų tiems vyrams, 
kurie šalinasi nuo draugijų.

Žmonės rašėsi.

cijų ir Amerikos kapitalistų gu-

Prakalbos buvo įspūdingos, 
kų liudija ramus publikos užsi
laikymas ir rankomis plojimas.

“Keleivį”. Apspito drg. Michcl- 
sonų vyrai ir moters; užsiraši- 
nėjo sau ir savo draugams net

ta riasi parsikviesti su prakalbo-

j ienų redaktorių, 
III. A. M. Makauskas.

DE KALB, ILL.

didinime socialistų armijos.

sauliui žinomų” p. A.

ant
apie

ka pi ta lizino šventumų 
ištikimiausiais nariais

5 nauji nariai. Kiek vėliaus, ka
talikai užsikvietė visai šventų 
žmogų — kun. Maliauskų, ma
nydami, kad tas su savo “konfe
rencijomis” išnaikins sociajis-

likams kaštai, socialistams —

Gegužės 19 d. katalikai suren
gė prakalbas p. A. Račkui. Nu
einame į svetainę, žiūrime, na-

klausiau vienų:

bos, jei keturi kalbės?

riais balsais kalbės!
Tai pagedę žmonės, pama

niau, mat jie vis kų nors nau
jo sugalvoja. Lauksiu, kaipgi 
tas kalbos kvartetas atrodys?! 
Kas tai pasirodė ant estrados ir 
poterių nata pasakė, kad kalbės 
visų mylimas ir visų gerbiamas 
kalbėtojas — A. Račkus. Pasi
rodęs “visų pylimas” pasisakė,

siau dainavo. Publika jautėsi 
esanti Cbieagoje, ant North 
Western (lipo, mat tenai žmogus 
tokia intonacija šaukia stotyj, 
prieš išeisiant traukiniui.

Ketvirtas nieko nekalbėjo, nes 
nemokėjo lietuviškai. Paaiškė-

susirinkimas, buvo 8 kandidatai 
į narius, 5 iš jų priširašė, o 3 pa
siliko, sakydami: kada vėl Rač
kus atvažiuos tai mes jau bu
sim užtikrinti ir be abejonės at
siras dar 2, tai bus vėl 5 nauji. 
Geistina, kad tas vėl išsipildytų-

Susirinkime kuopos sekreto
rius paaiškino, kad Kova ir Nau
joji Gadynė dejuoja delei bran
gumo popicTOS ir kitų reikmenų. 
Prašo paramos. Taigi mes, dc- 
kalbicčiai, socialistai loskavai 
prašome vietinių katalikų, kad

Kada aš užsiritair ant cs tra

jau laikas eiti namo, ir niekas 
neturi tiesos kalbėti!

Katalikai šaukia:
—Mes katalikai eikime

kų ir didinimui socialistiškos 
armijos. Socialistai kalba ar 
nekalba narių skaitlius ne taip 
(įidėja. Bet su Bačkų m kas ki- 
ta! Vietos katalikai, išklausy
kite musų balso, o prašimas mu-

ateina!

lauk

neperstodamas

DE PŲE, ILL-

Darbininkai laimėjo 
streikų.

o ir

Mes visi svetainės

savinin-

publikos

savinin-.

tainės užvaizdą, pasakė:
—Jūsų laikas ir programas 

pasibaigė; mokėkit iš naujo ir 
bukit pors ir per nakt.

norint pranešti. Policmonas ne
supranta, kų tai reiškia. Priė
jęs prie socialisto, R. Kissclio, 
klausia:

o vėliaus ir lig 50c.
Geg. 7 d; eiarbininkai laikė sa

vo mitingų miesto salėje. Ten 
pasirodė miesto gaspadorius, 
matomai atsiųstas kompanijos, 
ir pradėjo pasakot darbinin
kams, kad dabartiniu laiku kom
panija negali pakelt daugiau 
mokesties, kaip 35c. Ant reto

bet jie nenori

tulikus ragint lauk ta pačia 
buože, kurių patįs katalikai už-

Puikiausia ir juokingiaušia 
atrodė, kaip katalikų kalbėtojai 
apsupti nešdinosi laukan. Ste
nėdami kimšosi pro žmones,

nyčių einant su procesija. Ir 
da su tokiu strioku, kad iš sve
tainės išėję net paklydo: vieton

Vėliaus aš pranešiau, kad ry
to t. y. nedelioj, gegužes 20 d., 
8:30 vai. r. kalbės A. Montvidas 
suomių bažnytinėj svetainėj. 
Tik tų ir norėjau pranešt; o ka
talikai su savo kalbėtojais išsi
gando net su kaupu. Kadangi 
A. Montvidas pusiau Račkaus

Nedelioj, prisirinko publikos 
ir buvo palyginimai argumentų: 
katalikiškų ir socialistiškų. Pa

kad jis neesąs kunigas ir jis ne- ta LSS. 178 kuopos • mėnesinis
♦ •»

-
te' , / g • M'

■i.
♦ A

davo $2.90, o dabar dirbama 8 
vai. ir gaunama po $3.25 j die
na.

Skail vklos

Kazys.

darban, iškovoję pakėlimų mo

M

dienas.
Iš pirmos dienos darbdaviai 

pakėlė 35c. Į trečių dienų strei-

ral Point Zinc Co. darbininkai, 
reikalaudami pakėlimo mok.es- 
ties $1.00 i diena. Streikavo 5

ve

rMKMI

dirbdavo

Tikro ąžuolo išplečiamas stalas, graži š 
, bintas ir iki 6 pėdų ištiesia - tfl O 
mas. Tvirtos ir didelės pa- 
kotjos. ..................../ W U *

Šis 4-rių šmotų skaityklos setas, padirbtas tvirtai ir gražiai. Stalas padarytas iš 
gero medžio su didelėm tvirtom pakojoms Krėslas ir supamasis krėslas apmuštas 
geriausia ir imituota skūra, apart to ruimingas ir parankus. Kny- 1 ■JĮ* 
goms dėti taip gerai padaryta, kad daug galima patalpint knygų V I ji Į H 
ir žurnalų. Vienas kambarys pripildytas rakandais, tik už............ V ■ ■ V

Vidunniescio 
sankrova’ 

atdara 
Panedėlio, 
Sercdos ir

- Subatos 
Vakarais.

MrnitureOY
426-28 South Wabash Ave.
1968-70 Milwaukee Avenue

x 3948-50 West Twelfth Street
6137 South Halsted Street

Aš Esu Okulitas,
Ne Optikas ir ne Oplimetristas

šeimynas ir apioriiek pavienių.

ra kam darbuoties apšvietos dir
voje. Ne skebas.

EAST CHICAGO, IND.

“Du Broliu” scenoje.

dytojas ir chirurgas ir 
praleidau 'dau$ metų 
besimokindamas nVcdi- 
kalėse kolegijose, ir ne 
šešių mem kursą, kurs 
paprastai reikalin 
tapti optometristu.

“Du Bro-
liu.” Kaipo neprofesionalais ak
toriais, bet darbo žmonėmis 
veikalas suloštas vidutiniškai.

rapinicne — Norkienės rolėje, 
p-lė O. Čekniutė — Stepanijos 
rolėje, p. Šakienė — A^ 
rolėje, p-lė A. Mikšiutė 
rietos rolėje.

Daug gardaus juoko padarė 
P. Tejušas - žydo rolėje.

Dauguma lošėjų dįa ’ pirmų 
kartų pasirodė 7 scenoje šiame 
veikale. Yra viltis, kad tūli iš 
jų gali gerai išsilavinti scenoje.

Publikos buvo daug. Visi 
gražiai užsilaikė, tik moterėlės

svarbiausia ir opiausia 
žmogaus kūno dalis. Reikia daug mfe- 
tų specialiam studijavimui, kad ta
pus specialistu arba okulistu. Todėl 
teisingai suprantama, kad žmogus 
negali užsiimdamas barzdaskučio ar
ba panašiu amatu, į šešis mėnesius 
tapti žinovu ligų ir akių ydų.

Aš esu 20 METŲ ANT STATE 
GATVES ir esu specialistas akių, au
sų, nosies ir gerklės ligų. Kitais žo
džiais tariant mano speciališkumas 
yra galvos ligų ir ydų. Aš aprube- 
žiavau savo specialės pastangas kaip 
gydytojas i augščiausią kūno dalj.

Leiskit man parodyt laiškus nuo iš 
.gydytų ligonių, kurie patvirtins ma- 
i no praktišką gyTym.o metodą akių 

Ha-j ligų- Atidėliojimai yra pavojingi.
| . FRANKLIN O. CARTER, M.D. 
’ Akys, Ausys, Nosis ir Gerkle, 
i 120 S. State gatvė. Tik i žiemius 
I nuo l'he Fair
Priėmimo Valandos: 9 iki7. Nedėlio- 
mis nuo 10 iki 12. .

ATDARA VAKARAIS.

Specialė

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas j rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Cbieagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervą keblumais, vidurių ir ke
peny betvarke, inkstų, pūsles, . " 
5 gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. 
ginusia patyrimo. Laike jo dvidešimtiie: 
klikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Modemiš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilioVyrišky Drapanų Barbenai

Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir oVerkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas Raibti pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais. *

h

kad A. Montvidas negalėjo čia

jo būti Cbieagoje su

nos

VUŠKA *1

Garsinkis ‘Naujienose’Gegužes 20 d. po pietų laiky-

Montvidų už kalbėtojų ir pasis
tengsime, kad butų užtektinai 
laiko temoms, klausimams iš- 
diskusuoti, kad kiekvienas turė
tų progps išsireikšti.

B

TEL. Canal 2118

Dr.A ■
' GYDYTOJAS! ir CHIRURGAS 
1749 So. HalsUd St., Chicago, HI.

Kampasj 18Uos gatv. S. G O R DON
Chicago, Ilk

triukšmo kėlė.
Pasibaigus vaidinimui buvo 

šokiai, -— visi gražiai linksmi-
Pi piras.
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Musu reikalu reikalais

DAUGIAU ATSARGUMO

)l Redakcijos Straipsniai

mums

span

B. Tipshus

Dieniniai Nuo tikisi

Klausimai del 
konskripcijos.

‘‘Socialistai ir 
kare”.

Priverstinas 
darbas.

Fintandijoj skaitė fabrikuose 
Wrbtainku viso apfe 

109tukstančių.

Valdžia ir 
žmones.

Kyoto mieste, Japonijoj, grei 
tu laiku bus atidarytas universi 
tetas vien moterims.

dabar turiu
malonumu- <.
dhr atrodo, 1

Skaitytojų 
Balsai.

Ii daugiau apie 
gali būti pelnin- 

laike karčs? 
reikės man

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei mėty .......................... $3.00
Trims menesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam.................... $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
įhtropoje, metams .............. $7.00

Carbondale, Pa., visi miesto 
spaudos; darbai'<turi twrGt unijos 
ženklą. . . *

Užsisakomoji kaina: 
Oicagoje — per išnešiotojus 12 
ttty savaitėje. Pačiu siunčiant, 
ilcagoje metams $6.00, pusei me-

nepriverstų valdžios'išsiža- 
dėt savo tikslų. Tie pavie
niai susirėmimai galų-gale 
pasibaigtų eile pralaimėji
mų, kurie nupuldytų darbi
ninkišką minių dvasią ir pa
liktų jas bespėkėmis prieš 
valdonų savavalę.

; . Bet socialistai taip neda
rys, jeigu tiktai jie blaivai 
žiūrės į tikrenybę. Butų 
klaidingiausiu iliuzija (sva
jonė) manyt, kad Amerikos 
darbininkai jau šiandie su
darą tokią pasiryžusią ko
von armiją, apie kurią mes 
kalbėjome augščiau. Ji kol- 
kas tėra tiktai medžiaga to
kiai armijai. Iš jos reikia 
dar tvert armiją.

Nors konskripcijos įstaty
mas priimtas, bet prieš jį ga
lima kovot, pasiremiant to
mis teisėmis, kurias suteikia 
piliečiams Suv. Valstijų kon
stitucija. Ji duoda teisės pi
liečiams siųst kongresan pe
ticijas ir reikalaut, kad tas 
įstatymas butų atšauktas. Ir 
[ji duoda teisės daryt tuo tik
slu mitingus ir varyt agita-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

mes imtume tatai daryti^ tai 
redakcija neturėtų laiko ką 
kita veikti, kaip tik laiškus 
rašyti. Bet tie laiškai ne
daug ką ir gelbėtų, nes mes 

1 asmeniškai negalime nieko 
patarti, ko neparašome dien
raštyje.

Tų skaitytojų žiniai, ku
riems rupi konskripcijos 
klausimas, trumpai pakarto
jame svarbesniuosius daly
kus apie tą įstatymą.

Suv. Valstijų prezidentas 
yra įgaliotas pasirinkt iš tam 
tikro amžiaus vyrų tokį skai 
čių kareivių, kokį jisai ras 
reikalinga.

Kongreso nustatytasai ka
reivių ėmimo amžius yra nuo 
dvidešimt vienų iki-trisde
šimt vienų metų.

Pasiremdamas konskrip
cijos įstatymu, Suv. Valstijų 
prezidentas paliepė visiems 
minėto amžiaus vyrams, pi
liečiams ir nepiliečiams, iš
imant tiktai aktyvėje tarny
boje esančius kareivius, 5 d. 
birželio užsiregistruoti.

Registruoties turės tie vy
rai, kuriems 5 d. birželio su
eina arba jau bus suėję dvi
dešimt vieni metai, bet dar 
nesueina arba nesuėjo tris
dešimt vienų metų (skaityt 
reikia nuo gimimo dienos iki 
gimimo dienos).

Registravimo tikslas bus 
ne paimti visus užsiregistra
vusius vyrus į kariu'omenę, 
bet patirti, kiek tokių vyrų 
yra, kur jie gy vena, kokie jų 
užsiėmimai, šeimyniškas pa
dėjimas, pilietybės stovis ir

Draugai, 
turėtų ypač 
miteliu.

Taigi org. pareiga sušaukt su 
sirinkimą, 
kom. nario 
no apgalvoti nDaugybė skaitytojų 

piasi į redakciją, klausdami, 
kas jiems daryt, kad nepa
tekus į kariuomenę, nes jie 
esą to amžiaus, kurį apima 
konskripcijos įstatymas.

Mums labai gilia, kad ne-* 
galime atsakai į skyrium į 

k Jeigu

sitaręs su draugais, mest 
darbą kartu ir nedirbt (strei 
kuot), kol kapitalistas nepa
sidarys nuolankesniu.

Minėtasai West Virginijos 
įstatymas dabar padarys be
veik negalimu daiktu tokius 
kovos budus prieš išnaudoji
mą. Jeigu darbininkai su
streikuos arba, palikę savo 
samdytojus, mėgins pasijie- 
škot kitur patogesnių darbo 
sąlygų, tai jie rizikuos nusi
dėti prieš įstatymą, kuris lie
pia kiekvienam žmogui iš
dirbį savaitėje ne mažiaus, 
kaip 36 valandas.

Smulkesnio to įstatymo 
turinio mes nežinome, todėl 
sunku pasakyt, kokios pase
kmės laukia tų “nusidėjė
lių’'. Bet kokios jos nebū
tų, pati to įstatymo dvasia 
yra pragaištinga darbininkų 
klesai.

Sunku yra darbininkams 
jau ir prie dabartinės “lais
vės” gyvent, kada bado bo
tagas veja juos į dirbtuves 
ir paverčia kapitalistų ver
gais. O kas bus tuomet, 
kuomet ir tas laisvės šešėlis 
išnyks ir valdžia ims po prie
varta varyt juos į kapitalo 
jungą? Ir visa tai dedasi va
rdan “tėvynės labo”!

nešimas butų išgelbėjęs nuo to
kio priepuolio.

'kodėl bukime atsargesni ir 
žiūrėkime 
rome

Pamėginkite šituo budu 
ginties nuo militarizmo pa
vojų ir pamatysite,”kad da
bar pritars jums ir tie, ku
rie pirma šalinosi nuo jūsų 
arba net priešinosi antimili- 
taristinei agitacijai. Tęski
te tą darbą tol, kol ponai 
Washingtone pajus, kad ša
lis stovi prieš juos. Tada jie 
pasidarys sukalbamesni.

Valdžia žmonių valios 
klausys tiktai tada, kada ta 
valia apsireikš organizuoto
je formoje.

Didžiusiii biblioteka pasaulyje 
yra Paryžiuj po vardu “Fraocti
žų Tautiška Biblioteka.” Joje 
randasi apie 3,000,
Uorių j vairaus turinio knygų ir 
apie 200,000 įvairaus turinio 
rankraščių.

kiekvieno agit. 
tsilnnkyt ir iš kal- 

ilsinešti suma
nymų, tinkančių musų durimi.

Reikia manyti, kad draugai 
tai padarys, nes išrinktieji agit 
komiteto nariai, matyt, bus tin
kami savo vietai. A. Kairvs.

Šiomis dienomis tapo pra
nešta, kad Washingtone ke
tinama kreipties prie Kana
dos valdžios ir prašyt jos ne
leist per sieną tų Suv. Valsti
jų gyventojų, kurie negalės 
prirodyt, kad jie sugrįš į 
Suv. Valstijas iki registravi
mo laiko arba iki laiko ėmi
mo į kariuomenę. Tokiu-pat 
prašymu valdžia ketinanti 
kreipties ir prie Mexikos, tik 
pastaroji vargiai sutiks jį 
pildyti, kadangi ji yra neu- 
tralė.'

Be to, valstybės departa
mentas rengiasi sustabdyt 
pasportų davimą kareiviavi
mo amžiaus vyrams, kurie 
norėtų dabar apleist šalį.

Toliaus, žinoma, bus pava
rtota da ir aštresnių prie
monių, o ypatingai, kada at
eis kareivių ėmimo laikas. 
Jeigu jau žmonės šalinasi 
nuo registracijos, tai galima 
sau įsivaizdint,. kas prisieis 
valdžiai daryt, kad priver
tus juos stot į kariuomenę!

Susikirtimas tarp valdžios 
ir žmonių yra neišvengia
mas. Kokią-gi poziciją link 
to dalyko turėtų užimt revo- 
liucoinieriai, socialistai?

Tai yra keblus klausimas, 
Socialistai negali but pasy
vus, kuomet minios žmonių 
jaučia, kad; valdžia daro 
jiems skriaudą, bet jie nega
li ir be atsižiūrėjimo pritar
ti kiekvienam kovos budui. 

: Tie kovos budai yra, soci
alistų supratimu, netinkami, 
kurie neturi tendencijos su- 
stiprint darbininkų klesos 
jiegų. O darbininkų klesos 
stiprinimas, prie esamo jo
sios skaitlingumo ir susipra
timo laipsnio, priklauso nuo 
dviejų dalykų: nuo vienybės 
ir nuo pasiryžimo.

Taigi socialistų kovos me^ 
todai šioje valandoj turi but 
tokie, kurie stiprintų darbi- 
Jninkų vienybę ir didintų jų 
pasiryžimą kovot.

Butų bereikalingas revo
liucinės energijos eikvoji
mas, jeigu socialistai darytų 
arba ragintų kitus daryt to
kius žingsnius, kurie reikštų 
(tik individualės (asmeniš
kos) drąsos rodymą. “Vie
nas lauke ne kareivis”, sako 
rusų patarlė; bet ir milionas 
pavieniui kovojančių karei
vių yra ne armija. Armija 
darosi iš miliono vyrų tiktai 
(tada, kada jie visi ima veikt 
sutartinai, pagal vieną ple-

Socialistai privalo vartot 
tokius kovos budus, kurie 
milionus išsiblaškiusių dar 
bininkų vienytų į daiktą, ju
ngtų prie vienodo veikimo 
pieno. Tiktai tada tversis 
kovotojų armija; tiktai tada, 
tai armijai beaugant, didės 
ir jos drąsa, stiprės kovos įl
ipąs.

Jeigu socialistai pasiten
kintų tuo, kad kiekvienas jų 
Iskyrium, arba ir mažais bū
reliais, parodytų savo drąsu
mą ir pasišventimą pasiprie*; 
šinimuose valdžiai

Konskripcija pirmu kartu 
nuo daugelio metų iššauks 
didelį konfliktą tarpe vald
žios ir žmonių Suv. Valsti
jose.

Didinimas mokesčių, au
gantis gyvenimo brangu
mas, blogų įstatymų leidi
mas, žvėriški darbininkų pe
rsekiojimai neiššaukė tokių 
konfliktų. Net paskelbimas 
karės ir paties konskripcijos 
įstatymo priėmimas neiššau
kė jo.

Bet valdžiai neišvengia
mai reikės susikirsti su žmo
nėms, kada ji mėgins tą įsta
tymą įvykinti.

žmonės nenori kariaut ir 
eit į kariuomenę. Ir jie prie
šinsis, kada valdžia mėgins 
juos paimti prievarta. Spre
ndžiant pagal tą, kas dabar 
dedasi šalyje, tame negali 
but jokios abejonės.

Nežiūrint to, kad valdžia 
paskelbė registraciją, liuos- 
norių rekrutovimas nepasi
darė nėkiek pasekmingesnis. 
Rekrutavimo stotįs kaip bu
vo, taip ir tebėra tuščios. Vy
rai nesiskubina ' rašyties į 
kariuomenę, — matoma, to
dėl, kad jie nemano, jogei ir

Anglijo* ir Airijos šventajai) 

mUdų.

Kareiviavimo amžiaus, vy
rai, ažuot skubinęsi siūlyt 
'savo patarnavimą valdžiai, 
žiuri, kaip nuo to išsisukti, 
m kad ne, tai ir griežtai už- 
reiškią, jogei jie neklausysią 
valdžios paliepimo, nors 
už tai ir kalėjimu baustų. 
'Tokių nutarimų buvo priim
ta keliose lygiai vietose.

Ir valdžia gerai žino,, kad 
'daūgelis žmonių verčiau su
tiks .iškentėt visokių nema
lonumų ir bausmių, negu eit 
į kariuomenę, todėl ji jau 
griebiasi tam tikrų priemo
nių, kad užbėgus tam už a-

Visokius biznius turėsią per
eiti kol netapsiu pastoviu biz
nierium. Tas banko bankrotas, 
tai mane visai sudemoralizavo.

Daugybė vadina, net apgavi
ku, sukčium ir kitokiais, tam 
panašiais, vardais. Nors pagal 
tikra teisybę aš visai’nesu kaltas. 
Jėigu but man tie grinoriai ne- 
nešę pinigų, tai bučiau aš buvęs 
laimingas ir teisingas, o gal ir 

it nepražuvę. Bet 
pernešti daug ne- 
Vienok man vis tik 
ad vilties nesu nu- 
jeresnių laikų. Bu- 

jau vėl tapti sa- 
liukyperiu, bet ta karė mane nu
gąsdino. Daug yra kalbama, 
kad visai uždraus gėrimus da-

, Jeigu jau 
u visiems 

riestai, o 
isiškas ban«

Kapitalistų riksmas, kad 
in t ra ūkti šią šalį į Europos sker
dynes, nebuvo bergždžias. 
Jiems pavyko tatai padaryti.

Jųjų šauksmas, kad padaryti

Iš viso užsiregistravusių
jų skaičius — kokių gal 10 
milionų vyrų — valdžia pa
ims tiktai dalį. Bet kelintą 
dalį, kokius vyrus ji ims, o 
kokių ne, ir kada ims, val
džia kolkas nieko nesako.

Žinių agentūros: skelbė, 
kad pirmam ėmimui valdžia 
skiria 500,000 vyrų. Tuo bu
du išeitų, kad iš visų vyrų, 
kurie užsiregistruos 5 d. bir
želio, į kariuomenę tektų ei
ti pradžioje apie 20-tai da
liai. Bet ar tai tikrai, dar 
nežinia.

Taip-pat yra tiktai spėji
mai tie telegramų praneši
mai, kuriuose sakoma, kad 
neims apsivedusių vyrų, a- 
matininkų arba farmerių. 
Veikiausia taip bus, bet tik
rai negalima pasakyt.

Tikrai negalima pasakyt 
nė kaip bus su tais, kurie ne
turi pirmų arba antrų pilie
tybės popierų. Jų, rodos, 
turėtų neimt į kariuomenę, 
bet valdžia gal vers juos pa
sidaryti piliečiais, jeigu jie 
yra išgyvenę tam tikrą skai
čių metų Amerikoje. Neabe
jotina tečiaus, kad neims tų 
vyrų, kifrie yra Vokietijos, 
Austrijos, Bulgarijos ir Tur
kijos piliečiais.

Buvo keletą kartų skelbia
ma, kad pradės priverstinai 
imti į kariuomenę pagal nau
jąjį konskripcijos įstatymą 
ne vėliaus, kaip rugsėjo 
(septemberio) mėnesyje. Bet 
ta žinia ne valdiška.

Už nesiregistravimą 5-je 
birž. dienoje valdžia grasi
na kalėjimo bausme (iki me
tų laiko). Nubaustieji bus, 
žinoma, užregistruoti pri
verstinai.

Terms of Subscriptions
Chicago* by carriers, per week. 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ....................................I*.OO

Six months .............. . .$1.00
Three months ........................ $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

Kaip žinia, Suvienytose Vals
tijose kas metą atsitinka daug 
įvairių nelaimių- TukstaųČiai 
žmonių lieka sužeisti dirbtuvėse, 
užmušti traukiniais, gatveka- 
riais ir automobiliais.

Didmiesčiuose ant kiekvieno 
žingsnio galima patikti ubagų. 
Ant pažiūros jauni, gražus. Gi 
prisižiūrėjus arčiau pastebi, kad 
vienam trūksta rankos, kitam —- 
kojos.

Paprastai yra priimta visą 
bėdą versti ant netikusio surė
dymo. Esą darbdaviai mažai 
paiso apie darbininkų sveikatos 
reikalus. Dirbtuvėse nėra ma
sinos atsakančiai prižiūrimos. 
Ir todėl, mažiausias neapsižiūrė
jimas iš dariiininkii pusės pada
ro juos, ubagto^

Nėra kalbos, tame pasakyme 
daug teisybės. Ištikrųjų, darb
daviai nesirūpina darbininkų 
gerbūviu.

Bet kalbėkime šiaip, kalbėki
me taip, o galų gale turėsime ir 
darbininkams padaryti šiokių- 
tokių užmetimų.

Pirmoje vietoje, nemažai vi
sokių nelaimių atsitinka vien 
tik todėl, kad darbininkai esti 
neatsargus. Jie pradeda visai 
nebeatkreipti domos į pavojų. 
Nieko nuostabaus, jeigu, ant 
galo, jie susižeidžia.

Tatai galima pastebėti ne tik 
dirbtuvėse, bet ir ant gatvių. 
Eina žmogus ir visai neatkreipia 
atidžios į tai, kas dedasi aplin
kui. Na, ir nieko ypatingo, 
jeigu tokiame a t vėju j užbėga 
automobilius arba gatVėkaris.*Lietuvių socialistų 

doje tuo klausimu buvo pri
rašyta paskutiniais dvejaįs- 
trejais metais labai daug. Bu 
vo ir daug ginčytasi del jo. 
Bet kiekvienai laikraščio 
straipsnis paliesdavo tik ku- 
rią-nors’ vieną to klausimo 
pusę. Kiek plačiau ir visa
pusiškiau išgvildentas vie

name rašte jisai nebuvo nie
kuomet. Todėl ir musų dar
bininkų supratimuose apie jį 
yra dar daug neaiškumų.

Kad padėjus Chicagos lie
tuviams darbininkams su
prast giliau minėtąjį klausi
mą, L. S. S. VIII rajonas ry
to rengia didelį referatą* 
(Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23 PI ). Skaitys jį “Nau
jienų” redaktorius, P. Gri
gaitis.

Referato tema bus dau
giausia pašvęsta istorinei so
cialistų judėjimo peržvalgai, 
sąryšyje su kare, o taip-pat 
išanalizavimui (išnagrinėji
mui) tų pamatinių problemų 
(klausimų, uždavinių), ku
rias karė stato prieš sociali
stus. Istorinė referato dalis 
galės but ypatingai indomi 
klausytojams, kadangi joje 
bus nušviesta ir pirmojo so
cialistų Internacionalo pozi
cija karės klausime, apie ką 
pas mus iki šiol daugelis ma
žai težino. Po referato bus 
diskusijos.

į (Noru Lietuviu Dienraštis Amerikoje
'NAUJIENŲ BENDROVE inc 

kasdien, liskiriant nedėldienius

LSS. VIII Rajono laikytoje 
konferencijoje gėg. 20 d. tapo 
išrinkta ir Rajono valdyba del 
varymo agitacijos.

Kadangi ir mane draugai pa
statė ant tos darbininkiškos sar
gybos, tai noriu atsiliepti į iš
rinktuosius draugus, kad mes 
užimtas vietas atstovautume ne 
rankas nuleidę arba ne pamėg
džiodami tuos, kurie nieko ne
veikė.

First Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday
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LITHUANIAN NEWS PUD. CO. Inc.

As turiu gana daug patyrimo 
iš praeitų dviejų metų agitaci
jos komiteto veikimo. Organi
zatorius sušaukdavo, o komi
tetas susieina ir laukia, ką čia 
jiems naujesnio kas pasakys. 
Žodžiu sakant, laukia, ką turi 
Rajono valdybą, tai yra org. ar
ba sek r. Jeigu jie neturi nieko 
kas veikti, — tai yra išpildyti 
kokius nors reikalavimus, ■— 
taipjau iš pačių agitacijos komi
teto narių nei netikėk nei vieno 
sumanimėlio. Gal draugai pa
manys, kad čia mano noru yra 
diskredituoti tuos agit komite
tus. Ne, draugai, čia mano no
ru yra duoti supratimą naujie
siems; kad jie neitų senųjų pė
domis, nes tai nebūtų progresa
vimas, bet ėjimas atgal arba sto
vėjimas ant vietos.- Tokis sto
vis nėra pageidaujamas jokiai 
draugijai, o ypatingai 
socialistams^ tai prs 
Tuo labiau šiuo momentu mes 
turime 
kapitalistai kėsinąs ant visų iš
kovotų darbininkiškų tiesų ir 
žodžio laisvės. Musų pareiga

West Virginijos legislatu- 
ra priėmė įstatymą, pagal 
kurį kiekvienas sveikas žmo
gus tarpe 16 ir 60 metų am
žiaus turės dirbti bent 36 va
landas savaitėje.

Vadinasi, jau vykinama 
gyvenime tie kapitalistų ple 
nai, apie kuriuos nesenai ra
se “Naujienos”. įvedama 
•ne tiktai priverstina karei
viavimo, bet ir darbo parei
ga. Neužilgio išgirsime, kad 
panašius įstatymus priėmė 
ir kitų valstijų legislatu
res.
• Kam dirbs tie žmonės, ku
riuos West Virginijos vald- 
jhartetbar vers dirbti po prie
varta? Žinoma, ne kam ki
tam, kaip ponams kapitalis
tams. Pareiga darbo, prie 
šių dienų sąlygų, yra parei
ga tarnavimo kapitalistams.

Paprastai dabar kapialis- 
tinėje visuomenėje nėra to
kių įstatymų, kurie tą parei
gą uždėtų ant darbininkų. 
Jie turi teisės dirbt arba ne
dirbt. Jie skaitosi laisvais 
savo darbo jiegų pardavė
jais. Kaip prekes savinin
kas gali parduot savo prekę 
arba ne, taip ir darbo jiegos 
savininkas gali samdyties 
kapitalistui arba ne; gali, 
parsisamdęs jam, mest dar
bą arba pareikalaut didesnio 
atlyginimo.

Tai yra buržuazinė laisvė 
dabartinėj visuomenėje. Bu
ržuaziniai ideologai tą lais
vę kelia į padanges, kaipo 
kokį be galo puikų dalyką. 
Tik ta laisvė, girdi, padariu
si iš vergo ir baudžiauninko 
vertą žmogaus vardo esybę.

Darbininkai šitą laisvę ne 
taip jau labai augštai kelia, 
nes jie žino, kad dažnai ji y- 
ra tiktai laisvė numirti ba
du. Gali nedirbt, jei nori.— 
bet jeigu nedirbsi, neturėsi 
kuo gyvent. O jeigu norėsi 
gyvent ir dirbt, tai busi pri
verstas eit į kapitalisto tar- 
nybę: dribti jam ne sau.

Kadangi darbo įrankiai 
šiandie priklauso kapitalis
tams, tai laisvė dirbt arba 
nedirbt visviena nepaliuosuo 
ja beturčio nuo pavergimo 
ir išnaudojimo. Jąja pasi
naudodamas, darbininkas ga 
Ii tiktai kovot prieš perdaug 
didelį išnaudojimą ir paver
gimą. Tam jisai turi du ke
liu: pasitraukt nuo to kapi
talisto, kuris jį daugiau 
skriaudžia; ir eit paraisam- 
dyt tam kapitalistui, kuris‘konskripcija gali juos prie 
mažiau jį skriaus; arba, su- to priversti.

bin inkus, ant kurių krinta šis 
konskripcijos bilius. Mes da
bar juos turime pritraukti prie 
savo organizacijos, t. y. Socia
listų Partijos, nes dabar ir 
jiems bus aišku prieš ką mes 
kovojame ir kovojome. Dabar 
laikas ir jiems susiprasti ir pri
stoti prie 
į darbą, <

baigia įvykti, — štai ir konskrip
cijos bilius užtvirtintas ir prasi
dės ėmimas darbininkų kapita
listų aukurui! žodžiu sakant, 
mes matome, kad kapitalistai 
savo tikslų atsiekė.

Dabar klausimas lieka 
ines sugebėsime išlaikyti 
poziciją link karės, kurią nus
tatė Socialistų Partijos konven
cija St. Louise.

Kad pasekmingiau organizavi
mą vykinus, reikia sušaukti 
kai]) galima greičiau naujojo 
agitacijos komiteto susirinkimą. 
Butų pageidaujama šią savaitę 
arba kitos savaitės pradžioje.

Susirinkimas turėtų aptarti:
1. Skleidtimą ūmios propo- 

gandos darbininkų tar|
2. Aptarimas daba 

tuacijos

pasekmingiau atgai
vinti mirusias kuopas ir sutverti 
naujas. .

4. Išrinkimas literatūros ko
miteto, kuris turėtų priruošti li
teratūros del sekančio 
tarptautiško jiiknik 
reikia pagalvoti apie*

saliunkvpcrirms but 
man, naujam, 
kratas.

Beikės paly 
biznius, kuris 
gas ir pastovesni 
Kad patirti visky 
su daugeliu biznierių maty ties, 
klausti, ką jie mano apie ateiti 
savo ir kitų žmonių. Gal but 
tas daug laiko užims, bet negali
ma nieko pradėti be tam tikro 
patyrimo. žvalgas.
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Sveikatos Skyrius

NAUJIENOS

man
nors

daug paau- 
s bei juwel- 
ni panašius

Musų,dienraštis Naujienos 
Vysto protą ir jausmus, 
Be jo sunkios butų dienos 
Butų būvis mus tamsus.

Per 30
Hirfy ši- 
nitui iš

gydytu 
yra ma

no ic- 
putacL

Prijei Pafco
Oflay

maudynę; nerūkyk, negerk svai 
ginančių gėrimų ir paimk lėkei 
jas pas gerą dainavimo mokyto

su ja savo 
mudu il- 

ova. Ir aš 
gyvenimą, 

ie slėpinin- 
$ pastebė- 

Karts nuo 
mano

Jos — tai draugas musų gerai 
Mokslas, darbas ir skelbimas 
Nuo jų taisos žmogus gvėras 
Nuo jų priešams pražuvimas

4. Iš to nėra jokios naudos 
Patentuoti vaistai visuomet la
bai mažai ko verti.

va ir, kodėl;
Juo tolyn, 

kankino toji

tarpu kiti, daug svarbesni, išdy- 
lo iš mano atminties.

Taip, būdavo, ji sėdi ir kalba

Visiems, kas mane prisimen 
ši rd i n iriau si 1 inkei imai.

kokiu 
tailiu- 

? Jis man labai rei- 
Gal kas apie jį žino?

yra truputi kitokį 
tai įsitemija, kitas 
nas sykį paskaitę 
iŠ atminties žino 
valandų ir vėl i 
^sunkiau išmoks t 
tas paprastai 
ta. Tamstai 
minti, jei greitai ko nors nega
li įsitčmyt; skaityk kelis kar 
tus; tada įsitemysi ir neužmirši

nebuvo nei 
kurio veide aš 

pastebėti ką lai 
ielai pažįstamą.

Kančios vėl atsinaujino.
Baisus liūdnumas apėmė ma

ne. Ji pirma prigulėjo kitiems. 
Gali būti, kad tuo, kas pranyk
sta ir niekuomet nebesugrįžta, 
naudojosi kiti.

Ir vis labiau ir labiau kanki
no mane mintis: Tai ne mapo 
vaikas.

Kas jinai tokia? Kas atsitiko 
jos gyvenime? Kodėl ji persis- 
kvrė? - •

kiekvifen 
dariau tai 
kai. Ir staigu 
aš j ieškau jos.

Bet visame mieste 
vieno asmens 
bučiau galėję 
mano

Ir aš pamačiau, kad ji išnyko 
del manęs.

Aš pamačiau ją tokia, kokia ji 
buvo seniau 
sienų ii 
bokštų, 
bruožai

yvuoją
lai m ingio j
rėkaujat i

Mano adresas: Petrograd 
Baskov pęreulok, (tom 34, kvart 
1; Tcchničeskaja sekcija, M 
Kaze n a su.

tam reikalus m: 
siu kiekvienam 
timpai pat amai 
’N. G1RDWAIN

Prieš pat važiavimą namo, as 
užėjau į restoraną ir atsisėdau 
pačiame kampe.

Prieš mane buvo, tarytum, 
graviūra senų, užmirštų laikų. 
Alus ir

Atsakymas.
Visųpirma, reikia tikrai žino

ti. ar tamsta ištikrųjų kraujo 
per maža turi. Paskui, jeigu 
tamsta esi mažakraujis, tai la-

t ra ūke mane 
segdavo dau 
nes, prie plai

Buvo dar vienas dalykas. Kas 
dvi savaiti jinai važiuodavo į 
didmiestį. Jinai sakydavo, kad 
tatai reikalinga, ir aš neklausda-

Pirk Naujienas! Skleisk Nau
jienas 

Pats skaityk ir duok kitiems, 
Nes jų numeris kiekvienas 
Centu dn — pigu visiems!

A- Karklynas.

Sulph. Precipit. dram
Resorcin grs 10
Quinin Sulph. grs 10
Petrolatum ounce 1.

‘ Kiekvieną dieną ji sugalvoda
vo ką nors naujo, kas traukte 

link jos. Ji pini
gėlių prie kruti-

tuo labiau mane 
paslaptis. Kaip 

tai — nežinoti ką veikia sveti
mame mieste artimiausi pasau
lyj ypata.

Aš pradėjau 
jinai pasakytų, 
ištarė:

Tu būtinai nori žinoti? Aš 
įbučiavus savo

lą vandens).
5. Paprastai nėra reikalo. 

Jei odų persausa arba perkieta, 
tai galima patepti, ir geriausias 
daiktas tada yra paprasta grie
tinė (nešildyta Smetona) arba 
ir vadi na irias “Cold cream”. 
Bet šiaip visoki skystimai, ku
riuos kariais barzdaskučiai taip, 
reklamuoja^ visai nereikalingi; 
dažnai dagi kenksmingi.

* Dr. A. J. Karalius.

Trejybietis, klausia:
Duokite man patarimą, ko 

Irius vaistus vartoti, kad priau 
ginus kraujo, nes aš jo perina

Magnus Kazėnas, prieš pat ka
rę išvažiavęs Belgijon, mokin- 
ties, rašo dabar iš Petrogrado 
draugui į Cbicagą laišką, kuria
me jieško kaikurių savo pažįsta
mų. štai tas laiškas:

Gerbiamas Aleksandrai: — 
Kreipiuosi į ’sveiką mažu prašy
mėliu: ar negalėtumei 
nors budo sužinoti Jono ( 
no antra 
kalingas

Kaip gyvuoja visi dėdės: Jau 
čevskis, Mišeika, šernas? • At 
siųsk taipgi Jančevskio antrašą

Ar dar
Manau

judai, krutat
kiat Lietuvai linksmins ateities

Kaip sveikas gyveni?
Rašyk, lauksiu! Busiu d

Kenoshietis klausia:
1. Ar kenkia sveikatai 

venti beizrnante?

Iš už geležinių 
, iš už bažnyčios 

pradėjo rody ties jos 
Tokid gilus, tokie iš

jai rėkavo, o atsilankusieji žmo 
nes kalbėjos ir juokavo.

Bet prie pat durų aš pama
čiau vyrą, kuris ėjo hc taip 
kaip visi. Jo akis, tarytum 
šliaužė žmonių paviršiumi ir jis 
į nieką nežiūrėjo atidžiai. Jis 
ėjo susilenkęs, lyg nešdamas ani 
savo pečių tą tamsą, iš kurios

Detroi tietis klausia:
1. Turiu užkimštas nosis jau 

nuo senai ir burnoje jaučiu ne
gerai; skrepliuoju. Kas daryti?

2. Kaip pagerinti balsą?
3. ’ Kuomet

sifiliu ar iš pradžių 
mus nupuola?

4. Ar yra gera vartoti — Iron 
sustiprinimui kūno?
Atsakymai:

1. Nueik pas nosies specia
listą ir leisk jam ištirti. Užki
musi nosis padaro daug visokių 
nesmagumų.

Ji ėmė pasakoti man apie sa
vo kūdikystės dienas. Senai 

senai užmrišti nuo- 
itgimc jos a t mintyj, 
aivą man ant kruti- 

ji pasakodavo ir pasakoda- 
įpie tas dienas, aukso kudi- 

kuomėt su ja dar 
atsilikę.

Kartais būdavo tokių valan
dų, kuomet manyj viskas daina
vo. Kuomet vėl viskas buvo 
harmomška. ,

Bet neilgam. Vėl atsinaujin
davo vidujine audra.

Ne kartą ji žiūrėdavo su skau
smu akyse.

—Ką tu ? — klausdavau aš.
—Tu žiuri j mane taip keistai.

Aš dalimi vans
mintimis. Vakarais 
gai, ilgai vaikščiodav 
kalbėdavau apie 
apie žvaigždes ir ap 
gą įnirtį. Kartais ai 
davau jos žvilgsnius, 
karto ji suspausdavo 
ranką.

Aš mokinau ją. Aš norėjau 
perstatyti jai gyvenimą pilnoj 
šviesoj.

Kartais aš nutildavau neuž
baigęs sakinio. Aš nebuvau 
tikras, ar ji klausosi manęs. 
Ji vaikščiojo paskendusi svajo
nėse.

ėjau ir atidžiai žiurėjau 
un praeiviui į akis. Aš 

kaip tai mašinališ- 
aš supratau, kad

O dabar, 
senai prabėgo 
sėdžiu ir mąstau 
atsimenu liek ( 
į kuriuos tąsyl 
davau domus, 
labai tankiai 
pas mus nėra 
ramumo, kad 
dasi su kitai 
me atsakančiai net tų, su kuriais 
nepersiskiriame nei- dieną nei

kuomet tas viskas 
, dabar, kuomet aš 

įpie praeitį, aš 
laug smulkmenų, 
c visai neatkreip- 

Gyvenime mes 
įsigiliname į save; 
laiko ir reikalingo 
matyti tai, kas de- 

>. Mes nepažįsla

kei is
noriu ką

—Pasibaigė.
Aš pašokau, lyg pamišėlis. 

Aš sugriebiau ją, prispaudžiau 
prie savęs, paskui puoliau ant 
kelių. Aš šaukiau: ,

—Nejaugi tu manęs daugiau 
nebemyli ?

Daugiau negu kada nors 
myliu. Bet tai pasibaigė. Pa
sibaigė. -

Tai greičiausia ne virškini- 
(dyspepsija). •
Mazgok veidą šaltu van

deniu ir tyra linine skarele spuo
gelius gerai išspausk ir paskui 
vėl numazgok. Labai 
tokios rųšics spuogeliai 
da ant veido žmonių, kurie nuo
latos sėdi kambaryj. Vien va
lymas turi prašalinti tokius 
spuogelius . Jei neprašalina, 
tai reiškia, kad yra priežastis 
kūno viduje. Galima mazgoti 
burinės rūgšties skystimu (bo-

1. Kas yra priežastis, kad 
man dažnai skauda galvoviršis? 
Kartais taip skaudu, kad rankos 
negalima pridėti.

*2. Kąip panaikint pleiskanas 
iš galvos?

3. Kas per ligą, kad man ry
ta atsikėlus skausta po širdžia

mane, kur, papuolė.
Ji elgėsi, tarytum, paklydęs 

šuo, kuris ant galo surado sa
vo šeimyninką.

Mėginkite?
Paklauskite bile Ilelmar rūkytojo 

—jie visi jųsų apielinkčj.
Iki šiol geresni—lengvi Ilelmar.
Drauge, jei jus pamėginsite sykį, 

jus daug sykių norėsite.

Jys nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti- AŠ esu sjvccialistftS 
su daug nuly patyrimo ir žinau^tikrai krj jums daryti, kad pagylurafctc. 

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ
PASEKMINGAI GYDOMA 

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

DOCTOR BOYD 
nuo" Wi. SPECIALISTAS 
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

PROF. DOCTOR CO A TEH
Beturčiai taipgi nteina pan mana i< 

vluu krafibj. delta had jie ■ patyrė, jog 
hš esmi expertas epeciallHtan .!!• 
realizuoja, kad joigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. NegaiMuok ir iiu- 
rėk, kuomet jų«ų sveikata ir stipru
mas pyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. .Jeigu jus atsilankysite pa* 
mana 1 laiką, Afi gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą J trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitu f, saugiai ir vlsilkai, 
vėliausiomis metodomh ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAS

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-raa aiigStas, 

Pried Siegel Cooper and Co.

Jis taipgi ėjo į kampą. . 
sikėliau. Pasisveikinau 
buvo Bredo.

Jis nežiūrėjo man į akii 
negalėjo kalbėti 
da jis gerok
žėl atsirišo jo liežuvis. Jis ne- 
rimąstavo, karts nuo karto 
pripildavo savo stiklinę degtine 
ir vis kalbėjo:

- Aš privalau gerti, turiu ger-

Sako, kad senovės asyrai bu 
vę pirmutiniai, kur pradėjo vai 
loti, užkulnius avalinei.

Hchnar - J ynis Tur
kiškas Tabakas SihIG 
ms Daiktau Teisingai

Helmar — 15 centų cigaretei visa
me kame apart extra nikelio — 20 ce
ntų cigareta iš visų atžvilgių apart 
extra dime.

Ir aš, tarytum, mačiau ją ne
kaltu kūdikiu.

Tai buvo kokis tai stebuklas: 
vaiko pasaka motinos krūtinėj. 
Ji žavėjo mane, kaip paties gy
venimo poema, kur verksmas 
yra j 
smas

Bet kuomet mudu pagyvenova 
tokiu bildu du mėnesiu pas ma
ne atsirado kokis tai naujas jau
smas.

Valandomis mah rodėsi, kad 
jinai nyksta. Aš kartais laiky
davau ją glebyj ir tuo pačiu lai
ku jausdavau kokią tai vienatvę. 
Kuomet aš žiūrėdavau į ją — 
jos akįs blaškėsi. Ji, tarytum, 
matė kokį tai naują, man neži
nomą, pasaulį

Kada aš vienas išeidavau iš 
namų, mane apimdavo kokia 
tai baimė, aš negalėdavau ilgai 
vaikščioti. Mane kankindavo 
jausmas, kad gali būti toj va
landoj ji nustojo mane mylėju
si. Aš,turėdavau grįžti namo, 
pažvelgti į ją, kad persitikrinus, 
jogei ji kimu ir dūšia atsidavus 
man.

Išpradžių aš pasikakindavau 
tuo*. Bet paskui tatai nenura
mindavo manęs. Nerimasties 
apimtas, aš sugriebdavau ją ir 
klausdavau: Ar myli tu mane? 
Vėl ir vėl klausdavau: Ar tu tik
ra, kail myli mane, tik mane?

Daug, daug kartų priversta ji-

nus- 
kutus tepti veidą kokiais nors 
tepalais? Jei taip, tai, kokiais? 
Atsakymai:

1. Gali but daugybė priežas
čių: pradedant nuo vidurių ne
virškinimo, sukietėjimo ir bai
giant kokia nors smegenų arba 
galvos vidaus liga. Reikia ge
rai pa j ieškoti priežasties.

2. Gerai galvą muilu ir van
deniu išplaut ir tris kartus sa
vaitėj naudok sekančių vaistų 
(kaipo tepalą):

pėlioji 
kia yra jūsų tikra liga 
u liktai vėlinusias mo- 

is nu lodąs ir įrengimus 
Aš turiu lunuo paties vaistų de- 

ntą ir laboratoriją,
tiktai tikrą Neo-Sal- 

H4 ir 606.
i, kuomet kiti atsisa

kyk miegamojo kambario lan 
gus atidarytus, kas dieną vaikš 
čiok tyrame ore. Valgyk dau 
ginu mėsos (geriausia jau tie 
na “steak”) pieno, sviesto; vai 
šių, kaip antai obuolių, figų, a 
gurkų, vyšnių ir tt.; žali kiau 
šiniai ypatingai. Gerk daugiai 
pieno, vandens ir valgyk dau 
giau visokių z upių.
Roselandietis klausia:

Jos atsiminimuose buvo ko
ki tai savotiška reikšmė; jie iš 
plaukdavo lai iš bučkio, tai iš 
kibirkštėlės, kuri pasirodydavo 
jai mano akyse.

Aš atsimenu, — sakydavo 
ji. - Aš matau prieš save, — 
sakydavo ji.

Aš atsimenu, kaip kartą — 
tuosyk, rodosi, aš buvau ketu
riolikos metų aš ėjau juros 
pakraščiu. Aš vis ėjau, ėjau ir 
galop atsidūriau tokioj vietoj, 
kur iki tol niekuomet nebuvau 
buvusi. Man pasirodė, jogei tai 
dedasi pasakoj, šiurpulys ėmė 
kratyti mane.

Aš tankiai sustodavau ir pri- 
spausdavau prie'krutinės ran
kas. Aš pažvelgiau į jurą.* Nei 
galo, nei krašto nesimatė — vi
sur vanduo ir vanduo. Kiekvie
ną dieną aš žiūrėdavau į jurą, o 
vienok tokio įspūdžio ji nie
kuomet į mane nedarė. Paskui 
aš pažvelgiau į sausžemį. Ny
kus įspūdis. Uolos ir akmenįs 
perdėm. Aš nuleidžiu akis. 
Buvo nejauku.

- Aš prispaudžiau rankąs prie 
krutinės. Ėjau tiesiai, nesidai
rydama į šalis. Staigu smilty
ne aš pamačiau kokį tai 
dalyką.

l ai buvo augmuo. Nieko pa
našaus aš nemačiau pirma. 
Augmuo žydėjo. Žiedai buvo 
mėlyni ir švietė kaip tai nepap
rastai. Tas augmuo man prisi
sapnavo ir naktį.

O paskui, ar tai nekeista? — 
paskui aš kiekvieną metą eida
vau į tą vietą, bet niekuomet 
nebeteko matyti to augmens. 
Ir dabar, kada aš perkratineju 
prabėgusias dienas, tas nuotikis

pergyventi 
tikiai vėl 
Padėjusi £ 
nes 
vo 
kystės dienas, 
nieko nebuvo

Jos veide pasirodė nau ja išrai 
ška, ir balsas kitaip skambėjo.

Visa tai darė nepaprasta bar 
inoniją.

ant veido neauga plaukai 
esu jau 24 metų?

3. Kodėl man reikia 
kartus skaityti, jcd 
nors įsitūmyti? - 
Atsakymai:

1. Kenkia.
2. Ni^co ypatinga; kada nors 

tamsta turėsi barzdą ir tisus.
3. Kožno žmogaus atmintis 

: vienas grei- 
negretai; vie
ką nors jau 

bet už kelių į 1<OĮ prasijudinu
užmiršta. Ka; 
a ką nors, ta 

negreitai užmirš 
nėra reikalo nusi

Ateikit If VD A I Aš jus 
pits if ■ n mi iw- 

mane V I IIIll dygiu

Kartą kokia tai nežinoma spė
ka pradėjo mane traukti į did
miestį: užsinorėjo pagyventi 
žmonių sukuryj. Aš, tarytum, 
jau nebegalėjau mąstyti toj ty
loj, kur jos asmuo pavergė ma
ne.

Aš išvažiavau. Geležinkelio 
stotyj buvo tikras skruzdynas. 
Didieji namai žiurėjo į mane, 
lyg kokios baidyklės.

Viskas aplinkui mane sukosi 
kokia tai viesulą, -r- akįs, bal
sai, žingsniai. Ant pat horizon
to krašto matėsi bažnyčių bokš-

Man gerai prisimena, kaip 
kartą priėjusi prie veidrodžio, ji 
urnai atšoko atgal, lyg ko lai iš
sigandusi. Paskui ji aprimo ir 
žiurėjo, ilgai žiurėjo į veidrodį.

Po to ji pribėgo prie manęs, 
ėmė bučiuoti

Jus Galima Išgydytie 
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydvinui Kožnos Ligos
X RAY EXAMINACUOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
iif.« \ bl)t tikrai i.šgydylu

*1-3iWr 1 K Aš iums pasakvsiu
*—rlA .j) AEJFl Į i mu

nai buvo kartoti, kad myli ma
ne. Aš prašiau jos glamonėti 
mane. Prašiau prisiglausti, kad 
aš galėčiau jausti jos atramą.

Mane kankindavo baimė, kad 
ji apleis mane, kad kokį nors 
vakarą, sugrįžę^namo, aš nebe- 
rasiu jos.

Vieną vakarą aš buvau ypač 
nusiminęs./ Aš atsisėdau prie 
lango ir rimojau galvą ant ran
kų padėjęs. Ji priėjo prie ma
nęs, prisiglaudė.

Ir tuosyk ji ištarė kokiu tai 
užgrabiniu balsu tik vieną žodį, 
kuris skamba mano ausyse ir iki

visimns savo drau 
pažįstamiems, kad 

Krautuvę. Pirma 
t., o dabar naujoje 
d ir kampas 32-ros

Quality Superb

■y.*., \ i

j
« jM • * *



NAUJIENOS Chicago, Ui

Pranešimai iš Lietuvos atiŲ omo, 
z iloune

sa
nc&mai iš užimtos Lit't u vos apie 
padėjimų ten pasilikusiųjų lie-

.>vo išsiuntinėti užklausimai.

ir Ispanijos

nigų ii* daugiau žinių apie 
ve. A111 ra šas: J ose f i na
monaviezin, Psjeworinischi 
Haus 26, Kreis Merecz, Gouv. 
Wilna, Vcrw. Ober-Ost.

George Kiamiaža, Boston, Mass. 
Sesuo Antanina mirė spalių, 
1915. Sveikina tavo tėvelis,

čias šeimynas buvo seseris.

Valandų
t »

Pradedant Birželio 1-ma diena, 1917 Šios 
Bankos Taupomasis Skyrius bus uždarytas Su- 
batomis nuo 12 vai. dieną. Panedčliais gi šis Sky
rius bus atdaras iki 8 vai. vakaro.

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

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

Gouv.
fui Stokholme, ir Lietuvių Ko
mitetui Voroneže, ir nors su 
kiekvienu užklausimu toms įs-

Frank Waigowski, So. Boston,
Mass. Mes esame sveiki, bet

pa-

kol kas neateina, nors 
užklausimai jau l t 
kaip jiems pasiųsti.

pirmieji
mėnesių

Birseniny, Kreis Telsze.
Nikodem Sojewicz, So. Boston,

Mass. Mes esame sveiki, šir-
Anna Soe-

Stebėtinas dalykas, ii 
laiko, kuriuo pranešimai pasie- Wm. Kaulius, Detroit, Mich.

prie ('Al
ĮHl jos #■>-

I iio laikui 
(Jearing Boj»» 

ištiriu

rie atsakymai iš Lietuvos pasių-* 
sti dar spalių, lapkričio ir gruo
džio mėnesiuose, o mus pasiekė 1 

Užklausimai buvo 
jau suvirs metai tam

leivio priėmėm.

bernui, Post Retowo.
John Juszka, Brockton, Mass.

išsiuntinėti 
atgal.

Kadangi užklausimai yra 
siuntinėjami vardais ir antra-

cier
Boston, Mass..

nešimus tiesiog jų

mano
rą, pranešu, kad randuosi Vo
kieti io i karės nelaisviu. Dir-

Meldžiu prisiųsti 
(čion cenzūros iš

Juozui ŠimonaviČiui, Brockton,
Mass. Marcianna šimonavi- I lammerstein. Preu-
CiUS

tvvena William Walatka, So. Boston, 
Mass. Sveikinu ir meldžiu 
prisiųsti an trasa mano švo-

vedė su Pranu Vaitekūnu.

karės nelaisvis. Iš s v 
atžvilgio visiems eina

Meldžiu 
naujienas.

nekaip/ Visi siunčia me, 1 Kių 
schland. i

Deut-

Mei
Napolenui Trumpickui, Cam-

ckas, Antanas, Konstancia ir Domini!

Slate Bank of Chicago
Kalbama lietuviškai. 

Užkviečiame atsilankyti.

La Salle ir Washington gatves. Prieš City Hali

ronika Mitkeviczova, Pc-tro-

ja Lucz 6—7.
dadžių, Amerikoj 
iš Siebalkių, Dobei

pažįstamų rašyti. Minsk, u-

Jokūbas Jo n tiška, Amerikoj

Visi augščiau pa minėti už
klausimai iš Rusijos atėjo tie
sioginiu keliu, be larpininkys- 
tės kokių nors įstaigų.

susinešimai yra per San Fran
cisco ir Vladivostoką, tai žinios 
be trijų mėnesių nesusivaikščio-

siuntimui yra per Ispanija, pa-

maiše. Kaip is augsciau pasa
kyto mųtpma, tai sųsinešįmai su 
Lietuva, pa j ieškojimai ar pinigų 
siuntimas, užtrunka mažiausia 
aštuonius mėnesius, o dažnai ir 
(jaugiau.

Pasekmės pa j ieško jimų, nors 
nepilnos, ne j 
kių žinių iš 
vienok, kaip

su laukti,

neblogos. Beabe

pELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
U nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalus. ,

dabar viską atbir 
Pinigų nereikia. 
Gutschuny, Kreis 
Litauen.

Alex Kilas, Bumlord, 
inmyna: Kitas Veron 

nas, Maria, Amui, 
rnyna sveika ir gca

Jusbinty,

Me.

Kreis Jusbinty, Litauen.
Jonas Balsis, So. Barre, Mass.

Petronella Balsis, Antonina,

lowo, Kreis Kiejdany, Gen- 
darinerie-Bezirk Czižuny, jie 
yra visi sveiki, bet gyvena

)OS

sveikina širdingai.
Kazimir Braciska, Lawrence, 

Mass. Marianna Braciska ir 
Bronislava iš Bružiu. Einasi

savo nainuo
se, kaime Brushi, bei Antalep- 
ty. Juodvi sveikina.

Teofilia Kasulionis, Mount J om, 
Mass. Jonas Kasulionis v ra v 
rusišku kareiviu ir randasi 
mūšio lauke. Ar jis dar gy
vas, čionai mums nežinoma.

Martišiams, Bostone ir Worces
ter, Mass. Juozas Martišius 
rašo: Aš esu sveikas ir viskas 
einasi gerai, tik susirūpinęs 
apie jumis. Bučiuoju smar
kiai. Žentas Girda tiskas mirė 
lapkrityj, 1916. Jei 
prisiųskite kiek pinigų, 
ras Martišius mirė

šiai. Antrašas: Ushssieniai, 
bei Liesnitzwa, Postamt Wla-

UI IVj

Pet-
rudenį,

Sveikinam širdingiau- 
Antrašas:

disjawowo.
Vaclovui Simona vikiui, So. Bos

ton, Mass. Moteris ir vaikai

ralscliaft. w
Alexander Randis, pirmiau bu

giau žinių,- ir todėl j ieškoj tįsių
jų yra meldžiama laukti, nes

Jury Ran-

Schneidemuehl, 16 Batai., < 
Kompag., No. 13793.

Marya Gudovvicz, So. Boston

Schneidcmuehl, 16 Pastabėlės.

Mass.
laisvi u

Miela sesuo, esu ne-

gyvas, nors labai vargiai. 
Meldžiu nors kiek pinigų. Su 
namiškiais nesusirašau ir jo
kių žinių neturiu. Jau Gu
das, Gefangenenlagcr Wisiel- 
burg, Nach Erlauf, Bat. XX88

Jonas Petro Jankevičia ir Vale
rijonas Pranciško Budrikis,

čiaus). Meldžiu rašyti, 
lexandef Baužys, Maskva 
Sokolničzeskaja ui., No.

(aminės Juozo Narmona, Ame
rikoj. Malonėkite atsiliepti: 
Osip Normanas 
Novyi Per., No.

lota, Šliupas. Jie visi ten, be 
abejo, ras sau tinkamo elemen
to: Bulota vidurinėj socialistų 
srovėj, Kapsukas — sparninėj, 
o šliupas — Miliukovo atmos-

Ar atmenate anuos metus, 
kaip Ruzveltų Tadas išvažiavęs 
vienas į Afrikos tyrimes šaudė 
miškines kates? Dabar jis turi

bet nori,
(9, i šimtai

'žmonių.
kiečiai tai ne miškinės kates? ir 
vienas važiuoti bijosi.

lok s t a n či ų gi nk lu otų
Matyt, žino, kad vo-

Marya Baratinskiutė, Shenan
doah, Pa. Prašau parašyti
savo motinai (Šilėnų kaimo, 
Veiverių vals.). Eva Bara- 
tinska, stan. Strugi-Bielaja 
dom Maliszewskogo.

Ir airiai, įširdę ant kaizerio, 
sako, kad reikia jį sutraškinti. 
Kaizeris, mat, sukarę karę, o del 
tųs karės labai pabrango krain- 
tomasai tabakas.

Eva Bara-

Konstantinas ir Juozas Jurevi- 
čia, Waterbury, Conn. Bro
liai, rašykite: Barbara Macie- 
jowska, u Kun. Voitiekunasa, 
pocz,. stan. Sommersen, Viteb
sk. gub.

Edward Mitkevičius, Amerikoj. 
Tamstos moteris, iš Panevė
žio, kuri prieš karę gyveno 
Mintaujoj, prašo rašyti. Ve-

Tasai Pu uis tai žmogus visai 
be kantrybės. Klausinėja, kur 
dingę kai-kurie Jaunuomenės j*
Skyriaus bendradarbiai, kad ne- 
bepasirodą. Palauk, prieteliau,
pavasaris ką-tik dabar 
atkus visi, lakštingalai, 
ims včl 
klausysi,

kad 
tai nei neapsi- 

A. darbukas.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

At i d ar i mas|j||Į|Mr 
naujoj vietoj KpM 
Laikrodžią
K r a u t u vės

Turiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigiaus, kaip 
lik galima, tai yra už tiek, už kiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
loje užganėdinus kiekvieną, kuris tik 
ateis pirkti. Taigi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar ki
tokių daigių, malonėkite atsilankyti 
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 vi
ską parduodu.

Taipgi, jeigu ken
ti galvos skaudėji
mą. Jeigu nuolatos 

Tau ašaros krinta iš akių. Jeigu Tau 
skauda akys. Jeigu skaitant raidės 
susibėga į krūvą. Jeigu spauda ro- 
rodosi Tau dviguba. Jeigu turi už
degimą akių. Jeigu Tau skauda akys 
skaitant arba siuvant,, tuomet esi 
reikalingas akinių. Ateik tada pas 
mane, o aš Tau pririnksiu akinius 
kuQgoriausius.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius i naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtumėt, 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus aš gyvenau: 2256 W. 22 st., 
dabar 4
2128 
avė., prie .
ną užprašau atsilankyti į naują

r-gi persikėliau į naują vietą— 
W. 22 St. tarp Leavitt ir Hoyne 
—ie pat didžio teatro. Kiekvle- 

vie-

Nedėliomis atdara sąkrova 
8 ryto iki (> vai. vakaro

F>. Miller "
2128 W. 22 Str.
ftIW'llMliWTiMIIIMMMMIIIIIIIIIMBMMllW'llI

lino

Chicago, Ill.

Tel. Armitage 984

I DR. A. J. KARALIUS 
| Gydytojas ir Chirurgas

2121 N. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kritninališkuose | 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisao:

3323 S. Halsted St.
Ant trečiiĮ lubt)

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:"

027 H. Dearborn St. 
111143 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu
oda Elgin la ik-, 
podėlius ir kitus 
auksinius išdir
binius?

Ar užgpnėdinti 
auksori\aus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino *

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

Prie Milwaukee ir North Ave, 
TeirHumboldt 4613.

j RAY E. RIEKE l
A B** o m Xy V?<3|.£3* M
A 619 Fourth St., (viršuj Super J 
X ' raistiny Čibs). A
I SIOUX CITY,HA. j
X Pasekmingai vedu visokius X

reikalus, kaip kriminališkųose A 
taip ir civiliškuose^ teismuose. J, 

A Išdirbu visokius d 
T įr popieras. Užlai 
A navimo ofisą.

au patar

įmonių apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai -tą

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros^ 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

................................................................................................. ------ -------------------------- i-------------------------------------—..........

Tel. Yards 6789

ĮSYGYK PAGARBI!
Dėvėk drabužius padarytus sulig savo micros. 

Užsisakyk savo aprėdalus pas mus ir busi užganė 
dintas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu
žius dėvi,—jie jums pasakys.

BR1DGEPORTO KR1AUCIAI
3310 So. Ilalsted St. Chicago, III.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 9 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, a 

vyrų ir moterų drabužių. y
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas |į 

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

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

Elektra varomos mašinos musų siuvi- X 
mo (Skyriuose. J

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama- T 
lyti musų mokyklą bile laiku—dieną ir 
vakarais ir gauti speeiališkai pigią kainą J 
laike šio mėnesio. , fl

Diplomai duodami mokiniams. X
MASTER DESIGNING SCHOOL |

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

Prieš City Hall. , 1

Telefon** C*n»l

Akušerka
Mrs. A, Vidikas 
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilga! prak
tikavusi Pennsyivanijoa Hospitatese Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo, tlždykg duodu rod^ 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliai* > h- 
siškai, lenkiškai ir ui r vokiškai.

1783 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Specialistas iš Seno Krajans
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, kų. jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Uranaijfls ii Organizmu Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

TURINYS: -

10.

Thaleš iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimais.”
Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgeri.

Kaina 50c.

“NAUJIENOS” ■ .
1840 S. Ilalsted St., ■ Chicago, Ill.

y- *

Bankos priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra, f 
bent sykį į metus, 
revizoriai nuodugniai ištiria »>w»r 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VI 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bem 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per 
žiuriamamos ir patikrinamos; pint 
gai kituos bankuose patikrinti 
knygos ištirtos. Tiktai tikra 
gos vertė gali but knygose parodyta 
Abejotina tvarka arba atsargumaa 
yra nedaleidžiamos. Jeigu banka* 
nustoja shvo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stoviem

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

The Chicago Clearing House prUK 
žiūros užmanymas tapo j vestas piritą 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei via- 
na Clearing House banka neeCAMH 
krutijo. Reikalui esant, Cle&rtajl 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank prildtao- 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi )•< 
teisėmis ir išduoda penkias plhaar 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieMw* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjame ftf 
kas metą išduoda penkias pilniui 
skaitąs Bankiniai Valdybai Illinob 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yvlg 
išmokami ant kiekvieno pareikabę* 
vi m o.

Čia galima gauti pirmus 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgagees 
Bon duš po $100.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausli 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,09tJML

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loo mix 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergab b? 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. Kiekviena® f 
gali juos turėti. $5 iki L

Moters ar merginos ,ar vedę ar r 
pavienios ,senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio

Paskola 
minutes.
landas.

klerkams ir tt. į
ant algos padaroma į B Į. 
ant . , . n grakandų — i 2 v»- *.

u 
suteikiame pa*kcdMl 
inkrnvnę ifAnifimnant pianų, sankrovos in ngimu^r 

.-tilJių, vežimų, .-įpUrnudos piank ■ 
‘■h.i n lute lutu i iž t s J i iuimų. Mee : 
nepaisome ką jus turite arba kg 
jus uždedate, mes noHm du rodyt 
jums kad musų mokestis 
sia mieste. Tas yra delko jųg AB* 
rife veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų idt- 
ni.tii\ nuu |),-st)rfi ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Ilalsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras angMae

DKL K \ \ U IX \MU.) H 
yru ii mo- 
Ibos. Ko- 
tūkstančiai

toru negaun 
del/ Delio, 
kenčia nuo stuČkinės kiimė- 

imi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo lokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stuČkinės

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus linkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs fn žuvis, 
iiiisfojiiiijis upifiio. pūdus ap
sivalgymas, sirguiiaviinas jk> 

k n i p 
ir 11.silkės, svogūnų,ikės, svogūnų, uksus( 

irgi žavėjantis uusilp 
i tuščiais viduriais, a

kimas neveikimu 
jimas atminties, i

kimŠimas gerklės, n 
dūriuose, Širdies 
skausmai viduriu o se, 
mas ausyse, 
•vaikščiojimų 
mas ar 
žarnose.

apsirriš- 
) l l i S 111 Ulė 
os s R m ti

di girnas, 
ž v imbi- 
su rikių
pjuVl- 

štrųs sk a u m n ai
ubu niluiiimo u ban-

Lbh.us, j h h i \ i !? i i h h s sųuurių ir 
j;nif nuli'- i i iisi 111 iu, *toka

ir tt.
\ < xnP k.-iul.iiunnas

ilgai laiko h iki ikvok pinigų 
priiiiidinėjiiiHi \;<isių del jųsų 
si) u j >1 oii i ų. liet abikilu ir aŠ 
išaiškinsi o savu i uit odą. kuri 
apvalys jus nuo slučkiiičs kir
mėlė'- j kiJutą A.’daudų, be jo 
kio jautimo b< i sugaišimo nuo 
da rbo.

greitai veikianti.
Ateik be at idėlioiimo.

PASITARIMAS VISAI DYKAI

DR. FIELD,
74(1 W. Madison gatvė, kampas 

Hiilsird Sir., 2 ras augitas

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

" f Z



Chicago, Hl.

SVIESTAS ATPIGO]
D fi HiH __ . ICHICAGOS Zir iOS

COFFEE

kuomet
ROSELAND, ILL

PR. W mZKIEWICZ

12%

Clothing Store,,A KIN11,1
EPSTEIN

Gaisras ant Bridgeport©

Iš teismo salės

Turgaus Žinios

na

Amerikono ir (iriiioriatis

Valandom

bung American

23%
23%

13.40
12.10

4,000
4,600
3,500

Komai 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai 
Avižos

13.00
10.00

16.10
16.00
15.75
12.50

20.50-
19.50 
18.00
16.50
17.50-
16.00
10.50
. 8.50

, 8.50

24—25 
23—23% 
18—20 
14—16

14.40 
14.00 
•13.75
11.00

■13.70
•12.00
42.50
•10.00
11.25 
-10.50 
-12.00

11% 
-3.35

16.40
16.25
16.30
14.00

21.50 
■20.50 
19.00 
18.00 
49.50 
49.00
I1.50
9.50

5.00
2.00

9.40
9.35
9.25

12.25
9.00 

11.00 
.8.00
9.30 

. 9.25 
8.60

3.00
4.85

Apiplėšimai ant gatvių pasta 
tomis dienomis žymiai padidė

15—16 
15 %—17 
17—18%

Mirtimi baudžiami tik 
beturčiai.

Ve už tokį nedraugiškų pusi 
clginių Balkaitis ir patrauko tei 
sman Statkų.

Užsilikusieji pačte 
laiškai.

Aukos Rusijos revoliucijos 
reikalasm.

Longhorns 
šveicariškas 
Limburger 
Brick ....,

. Springfielde, valstijos legisla- 
t liroj šiuo laiku svarstoma bi- 
lius, kurs reikalauja panaikinti 
Illinois valstijoj mirties bausmę.

Tasai bilius jau perėjo vals
tijos senate. Šiuo laiku jis ran
dasi atstovų bute, ir čia turėjo

Skandalas garbingoj 
šeimynoj.

Geriat 
rtllles, 1 
v<-» )

No.2. »No.3

bausmės klausime

vinių ir kitokius galus

irdos muuicipa-
5 gatve, netoli

12%
, 3.10
, 2.00—2.75

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
XV. MatHum 13 
W. Mktl is on St.

Miss Ruth Lighthall, 8800 Loo 
mis avė., tapo areštuota už tai, 
kad ji nutraukė flagę mokykloj 
nuo lentos, kur klesos mokiniai 
buvo jų pakabinę.

MILDA TEATRAS
VODBVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviliausPermainai
I’anedėlyj, Ketverge Ir Bubate} 

kuprai t orai a dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas be.

žinomasai advokatas Clarence 
Darrow.

Darrow užredškė, kad kori
mas yra barbariška liekana, pa
einanti nou tų laikų 
žmogus būdavo pasmaugiamas 
už pavogimų ^Vies arba duonos

G AMSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c h 
po 30c, ................. ttĮ

biznio vietų, įsėdo į sto
vėjusį priešais kepyklos durių 
automobilių, seniau priklausiu
sį ir Balkaičiui ir Statkui, o pa-

Nedėlioję, Birželio-Jime 1.7, ,1.91.7 
K h, ver view Far k.Didelis Daržas

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

Valgomieji produktai.
CHICAGO, gcg. 23, 1917.

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

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

Oleomargarinas:—
Stalui .............
Kepimui ...........

Kiaušiniai:—
Extra ...............

• /First ...................
Paprastieji first
Maišyti ..............
Check ...............
Purvinukai ....

Suris:—

mas floras 15c, Balkonas lie. 
HALSTED It «2-ra GATV*.

Knygelė parašyta James Allen, versta
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas:
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į AugŠtesnjjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

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

r Chirurgas
Halted St , Chicago

14,00—16.50
13.50—15.00
14.00—16.00
15.00—21.00

Vakar 10 val.jVaįkaro kilo gai
šinąs užpakalirii^ine kąihbąryje, 
stiklinių rakandų krautuvėje, 
ties kampu Hblsted ir 32 gatvių. 
Greit pribuvo gaisrininkai ir ga
isrų apmalšino. Sudaužyta 
daug stiklų. Nuostoliai siekia 
kelių šimtų dolerių.

Prie gaisro susirinko daugybė 
žmonių.

4.00—5.50
5.00—6.00
1.50— 2.00
1.50— 1.75
1.50— 2.00
2.00—2.25
5.00—5.50
3.00
1.50
3.00—3.50
2.00—2.50
3.00—5.00

Louick Eck, 3020 Calumet 
avė., nubaustas $50 už tai, kad 
primušė pačių, kuri, jam mie
gant, išėmė iš jo kišeniaus 19 
dolerių. ' .

atvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. I 
l ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 diena, į

Tel. Canal 5335 J

jei ne pagal jų 
ir daroma taip, 
Ištiesų, never

tėtų jų klausyti, reikia elgtis pa
gal savo nuomonę.

Beje, dar vienų peiktinų klai
dų* turiu primint ir rengėjams 
vakaro, užtai kad jie neleido 
vietos “Naujienų” nešiotojui 
pardavinėti- literatūrą svetainėj, 
teisindamiesi, buk nutarimas e- 
sųs senai, kad jokia literatūra

Penktosios wa 
liame teisme (3 
Halsted) vakar buvo nagrinėja
ma gana indomi lietuvių byla. 
Skundė Antanas Balkaitis An
tanų B. Statkų (Pastarasis gyve- 

3213 So. Morgan St., Cliica- 
gcyllL). >

Jų bylos istorija sekama: 
Daugiau kaip metai laiko atgal 
jiedu Bęndrai turėjo duonos ke
pyklų. Visas išlaidas padeng
davo iŠ biznio. Geresniam biz
nio varymui nusipirko automo
bilių.

Well, nusipirko ir džiaugiasi, 
ir pinigus tik kala, tik kala.

Ir matyt, jau nemažų krūvų 
pridirbo, kad kuriam laikui pra
slinkus Statkus nusitarė pasi
traukti iš biznio.

Bet trim dienom praslinkus 
pe persiskirtmtti Statkus iškirto

utaisyta Dr. 
nys “lietuvių žurnalo 
Amerikonas mokina 
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, IK

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS j
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Fopleros į

CARR BROS. WRECKING CO, j 
30Q3-3039 S. Halsted St., Chicego, III. ;

Carl IL Krastheifir, 664 Di- 
versey Pkv., nubaustas $100 už

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

ruošė. Vyrai, tą klaidą pataisy
kite. Musų susirinkimuose 
prie kiekvienos progos, literatū
ra turi būti skleidžiama.

Užsitarnauk.

Chicagos pačte Main Post 
Office) randasi sekami, matyt 
lietuviams siųsti laiškai (Tėrny- 
kit numerius!): 1810 Darątzus 
Kažimir, 1811 Dubofsky John, 
1821 Katmansky S., 1828 Mar- 
czinka John, 1829 Mereckis W., 
1831 Nenmon B*, 1810 Skūrato- 
diez W., 1847 Wolovitz G., 185 
Zilona Adomu.

3.00—6.50 
3.00—4.00 
2.00—3;00 
3.00—3.50 
2.50 
1.75

G. F- Maclear, 120 So. Kedzie 
įve., nubaustas 10 dolerių už 
greitų važiavimą automobiliu.

Kiaules:—
Sunkios (250-400 sv) 
Vidut. 200-250 ...........
Lengvesnes ...............
Paršai, geri ........

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

Gyvulių rinka kitur
’ Gegužės 23, į sekamas vyriausias 

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

6,000 
6,300 
3,800 
3,000 
2,000 
1,600

Ci7H 
2054 
1045 
Ibio 
2830

DR. J. VAN PAINS
Vyrų Chroniškos Ligos 

r ikkft Dingnozfi ir Gy dymas 
E'jjtM'inHAk n Tnp'Hcina nuo 

ninuodijimo kiaujo

Vandenuota Medega Slaptom Ligom 
2221 S. KBDZTE AVĖ.

Netoli 22-roa gtv.
S po pietii; 7—9 vadu

Balkaitis reikalavo, kad jam 
butų sugrąžintas automobilius. 
Statkus gi stengėsi parodyti, 
kad automobilius jam, o ne 
Balkaičiui priklausąs, Girdi, 
Balkaitis neišmokėjęs jam pini
gų, kuriuos jisai turėjęs išmokė
ti. Todėl jisai ir paėmęs auto
mobilių.

Teisėjas parėmė Balkaičio pu
sę. Statkaus advokatas dar ba
ndė užstoti Statkų, bet teisajas 
jį sulaikė* Balkaitis laimėjo.

Vienok byla nepasibaigė. Ji 
eina toliau, būtent į prisaikintų- 
jų teismą. ,

Trumpa pastabėlė:: Automo
bilius, delėi kurio susipešė Stat
kus su Balkaičiu, vertas ne, dau
giau, veikiausia, kaip kokius du 
ar tris šimtus. Tuo gi tarpu by
la vi masi atsieis trįs ar keturi ši
mtai. N.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, .
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant* raidės susibėga j krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių, .
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.

JOHN J. SMETAT4A
AKIŲ SPECIALISTAS 

TP.MYKIT MANO UŽRA5A.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos
Valandos: nuo

DENTISTAI
Ateikite na s mus dėl susi t a Išyra® 

dantų. Mos vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
ni;sžą kairi n.

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

SIOUX CITY, IA.
phone: Yards 4317

DR
GYDYTOJAS IR chirurgą* 

SpecHallstas motarlike, Ir figf 
OfŪMM ir ’ Gyvenimą*:

8600 8. HaUt*d St., kampas 30 8tr< 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras Iki 10 vai. ryto, 1—-J 
po pietų ir vakarais.

Birutes Kalno draugijos susi
rinkime buvo renkamos aukos 
rėmimui Rusijos revoliucijos. 
Aukavo: J. Galeckas $1.00; J. 
Urmonas, J, Januška, J. Walin- 
čius, A. Pažerskis, J. Balčiūnas, 
A. Kriščiūnas — po 25c. Išviso 
aukų surinkta $2.50- Tie pini
gai koliai kas pasilieka pas ma
ne, kadangi dar neišpildžiau 
bktnkos, kurių gavau iš socialis- 
tiy -kon ferencijos. Kaip išpildy
si tų tuomet pilftigtiš pasilsiu ko
nferencijai.

Visiems, aukautojams tariu 
širdingą ačiū.

Rinkėjas St. Galeckas.

Gegužės 20 d., spėkomis L. 
Harmonijos D. R. tapo pareng
tas koncertas. Koncerte dalyva
vo žymios Chicagos spėkos, už 
tai jisai buvo geriausias iš visų 
koncertų duotų Roselande šia
me sezone. Viršminėtos drau
gijos vyrų choras rinktiniais iš
lavintais balsais, vedamas J. 
Zolpo, sudainavo skambiai kele
tą dainų. Porą dainų sudaina
vo pritariant brolių Sarpalių or
kestrai. Tos tai jau išėjo pui
kiausiai. Taipgi orkestrą atski
rai išpildė keletą muzikai iškų 
gabalėlių gerai. Solistai J. Zolp, 
p-lė Laurinavičiutė ir p-lė M. Ra
kauskaitė, akompanuojant bro
liams Sarpaliams tiesiog žavėti 
žavėjo klausytojus. Ypač p-lė 
M. Rakauskaitė, kuri rodos dar 
pirmu kartu pasirodė Roselande.

Visi kiti artistai taipgi pagir
tini.

Koncertas tęsėsi pusantros va
landos. Po koncertui prasidėjo 
šokiai ir pusiaunaktį žmonės iš
siskirstė namo pilnai užganėdin
ti koncertu. Pageidaujama pa
našių vakarų dauginus.

čionai paminėsiu, kad publi
kos buvo tik apie pora šimtų 
ypatų* nors kaip paprastai jos 
galėjo būti tris kartus daugiau.

iežaslis tame: tai pavydas ir 
agitacija kai-kurių vietinių, ne
va “ninzikališkų” spėkų. Mat 
joms gaila, kad žmonės neišgir
stų ką. nors geresnio ir paskui 
neatskirtų grudų nuo pelų. 
Man nesvarbu, kaip roselandie- 
čiai supranta ir vertina (kiilę- 
niuzikų, bet nesinorėtų tikėli, 
kad čionai žmones hutų kaip 
kokiam atsilikusiam Rusijos 
kampe, kur sueis kelios moterė
lės su savo šimpatizatoriais, pa
leis “krivulę?’ 
norą daroma, 
kaip “nutarta

Mayoras Thompsonas 
pjovė su mokyklų tarybos supe
rintendentu Jacob Loeb’u. Pas
taraisiais pora metų jiedu buvo 
geri draugai. Kartu varė kovą 
prieš mokytojų federaciją; kar
tu gynė didžiojo Chicagos biz
nio interesus, kartu varė kam
panijų, kad išvarius iš miesto 
tarybos aldermanus Merriamų, 
Bucką ir kitus; kartu kovojo, 
kad Loeb’as taptų užtvirtintas 
mokyklų tarybos pirmininku.

Ir ve, dabar, po visų šitų lai
mėjimų, Loeb’as staiga užpuolė 
mayorų Thompsonų. Jisai kal
tina, kad mayoro skiriamieji 
mokyklų tarybon devyni asme- 
nįs yra netikę, kad jų paskirt
imis yra politikinis triksas ir tt. 
Jeigu da prisiminti, kad vos dvi 
savaitės tepraslinko, kaip Thom- 
psono pastangomis Locb išnau- 
jo tapo užtvirtintas . mokyklų 
tarybos nariu, tai užvakarykštė 
Loeb’o ataka prieš Thompsonų 
perkūnu trenkė Chicagos politi
kos veikėjų tarpe.

O kadangi Loeb’as žino pui
kiai visų užkulisinę mayoro 
Thompsono politiką, tai reikia 
laukti, kad ateityj Loeb’as besi- 
pešdamas su Thompsonų papa
sakos daug indomių dalykų apie

i JOSEPH C. WOLON
• LIETUVIS ADVOKATAS
k Ruimas 902-904 National Life Bldr..

29 So. La Salle St.. Chicago, HL
• Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
| ninko, ketverga ir subatos vakaraia nuo

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
T 1566 MILWAUKEE AVE., ChieNKD* HH 
fe Tel. Humboldt 97.

jų gabių advokatų, kurie įstaty
mų pagelba apeis teisybės rei
kalavimus. O jeigu tokios ypa- 
tos prasižengimas pasirodys iš
skirtinai kiaurus^ tai daugiausia, 
ką jis gaus — bus pagyventi 
kiek laiko pamišėlių ligoninėj.

Bet jeigu galvažudys te prasi
kals biednas žmogus, tokiam 
jau nebėra išėjimo. Tokia jau 
būtinai atsidurs ant , kartuvių, 
nes jeigu teismas ir paskirs ko
kį nors advokatų, tasai jo ap- 
ginėjas dažniausia pasitaikys 
neužtėktinai gabus, kaėį.• pagcL 
bėjus kaltinamamjam, kad nors 
sumažinus jam bausmę, nekal
bant jau apie išgelbėjimų visai.

Iš to, vadinasi išeina, kad j ieš
ką n t teisybės, reikalinga panai
kinti visai tokių bausmę, nes 
jeigu dabar, pasiremiant įstaty
mais, turtingieji išvengia kartu
vių, tai reikia panaikint kartu
ves, idant ir biednieji butų liuo- 
si nuo jų. Kad jau nėra jų vie
niems, nereikia nė kitiems.

JG44- W. A y
183G Blue Island Av

’Z XV. A v
rzn ihd.doi st

1882 So. Htdated St 
wh xv. mu :u,

i n
400 XV. Division

Į, North. A
XJncbln A’
Lincoln A'

Telephone Drover 9t»93

A. A. Roth
C1BRURGAS

Paukščiai, gyvi:-4—
Kalakutai (svarui) . 
Vištos ................... ..
Viščiukai ........... 
Antįs o.... ..v*...... 
Žųsįs .............

Paukščiai, išdarinei
Kalakutai (svarui) , 
Vištos ...................s..
Antis ............o., 

žąsis ..............
r / ■ \ >

Veršiena:^—
5(M-60. svarų, svarui 
60—80 r svarų ..
90—100 svarų ” . 
150—175 sv.; kaili. .

Jautiena.
Ribs : (svarui) *21

> Louis
’Rounds 47
I Chucks .15
Plates - .13

Bulvės, bušelis........ 
Jaunosios, stating ..

Daržoves :~-
Barščiai, stating .... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintinė .... 
Agurkai, dėžė ..........
Salotos, gav., burbas 
Cibuliai' pintinė ... 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė .. 
Salotos, galv. gurbas 
Tomėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statinė *.. 
Morkos, statinė ....

Vaisiai, žali:— ;;
Obuoliai, statin# ....
Grapefruit, d. 46—96 št. 
Apelsinai, dėže ...............
Citrinai, dėžė...............
Ananasai, gurbas...........
žemuogės, dėžė 24 pt.

, 4 v

Cukrus, už 100 sv;:— y
Standard, maltas ........
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus............

M I L T A I 
J X

Vasarių kviečių: 
Special Brandi. 
Patents ......„įį
Straights ........ 
First Clears .... 
Prastosios rųŠiės

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

Ruginiai:— >
Baltieji ......,.;v. 
Tamsieji........ ..

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Geg.' 23. Gyvulių atga- 

benta šiaip:
Galvijų ................ 18,000 
Veršių ......................................... 4,000
Kiaulių .................................... 35,000
Avių ........ į ........................9,000
Paduodamos kainos:

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

r. >'<)», •g'Kaml- 
Į

A v*. 2 
>t>. ii, i vak.*. 

■■ S' j k įdėtu

š I E N A S
Motiejukų, geriausias 

; Motiejukų No 1’ ....
Motiejukų No 2 .... 
Mot. No 3 maišytas ..
Dobilų sulig rųšies ..
Prėrėjų, sulig rųšies 

Šiaudai, ruginiai ......
Kvietiniai ...........
Avižiniai ...........

I»R. M. IIURZMAN
I Š R USU OS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me» 
tu kaipo patyręs jrydytojas, 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas lUtoo. vy-* 
rų, moterų ir vaikų, pa<al naujausias 
metodas X^Ray ir kitokius rl^ktros prte* 
taisus.

Ofisas ir Labarfttorija: 1025 W. I8th 
St. netoli Fbk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: $412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

13,000 
15,000 
12,000 
6,000 
8*,500 
6,000 
1,500 
1,000

JAVAI
..................... 1.74
............ .. 2.70—2.92 
....................    2.34—2.38 
......................  1,35—1.60

Dr. M. Stupnicki
310’1 !'(». SI (’liicago.

Ramsęr
/KIU SPECIALISTAS

ims, vestuvėms, baliams 
i< jkc.. k;tntp:iK 39 Pi 
lei. McKinley 2878 
B. J. WAWlNSKI 
e avė., kampas 39 pi.

SVIESTAS
Geriausios 

ometonos ge- « 
resnis, negu /s | 
kur jtui "f | |. 
lite gauti .. n R '

nuoįa ir jie 
786-88 Milvr 
lubos. VAI

,A. J. Karaliaus. Undi
(iražus vaizdelis, kai] 

grinorių politikos. Kai

24% Subirtos vakarais Ir nedėllomli

24%

164)0 
..... 14.60 
____ 14.20 
____ 12.75 
9.50—10.00

hiz:uif*'a >’!h: i Pa.rloi, ir Pikniko ilnr/.j.L 
Vaikams žeminus 12 metų įžanga DYK AI

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.

i 11 j i \ i i, a v Akli; (.'i nrio ' a s
tari < i-auč;*■ > *arba allpAa* »’

vos skaudėjimo, atsilankykite pas Btue
H55 Milwaukee Ave.

Valandos t Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
NssiSiieshia wjo 9 ryto iki 1 pe pteL

Žmonis Mansio
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tušČiat
kuomet pranyksta re- 

Bv) gėjimas.
1|B V M e s v ar t o jame p&ge*

rinki ( Ų H d h :> I inooir L i 
<y A A Hip (belliH ;dki(i 

p lama i vaikus.
\Zj»latidos: Nuo 9 ryi’r s r.»-d»h--
dis nuo 10 iki 12 dieną,
4349 8. ASHLAND AVI

**• **-•* — - - - - - ,|MW. "JĮ'■ jy * V. T'
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PARDAVIMUI DRAUGIJOS
MARYLAND VALSTIJOJ:

St.
St.Adv. Harry Weinberger.

Baltimore,

Baltimore,
Baltimore,

D. Girdvainienė, iždininkė,
3255 So. Halsted

M. Dundulienė, kasos globėja, 
1915 So. Halsted

A. Kubuticnė, kasos globėja.

WL JU, !1 J1.1.'.1

PranešimaiŽodžio laisvė karės 
metų.

Klausimas: — Policija ir 
vietos viršininkai draudžia 
laikyt prakalbų gatvėse

ne- 
arba 

dagi susirinkimų svetainėse, re
mdamies tuo, kad diskusijos a-

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
«elbiame be užmokesties. Praneši

mai betgi turi but priduodami iš va- 
iaro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
-laoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
tamaš dienraštis, nebegali but Įdėti. 
-“Naujienų” a dm.)

NAUJIENŲ BENDROVĖS DA
LININKŲ VISUOTINĄS 

SUSIRINKIMAS.

LSJL. 1 kp. rengia prakalbas 
ketverge, geg. 24 d», 7:30 v.v., 
Mildos svet., ant trečių lubų, 
kalbės A. Dundulis ir kili.

Šios prakalbos yra labai indo- 
mios, bus kalbama apie opiuo
sius musų gyveninio klausimus. 
Įžanga dykai. Visus kviečia —

Komitetas.

ANT PARpAyiMO.
Pirk kaip nori ai' saliųną su namu 

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

F. Warą,eke, 
951 W. 19th SL, Chicago, W

^treasonable utterances).
Visoutinas Naujienų Bendro

vės dalininkų susirinkimas įvyks

„ Gegužės 24,1917
B ^—1

džių, kurie butų patįs savai m i 
išdhvingi. Išreiškimas nuomo-

užuojautos šalies priešui, ir taip 
stiprios, kad žmones turčių 
priežasties piktinties ir intarti 
kalbėtoją kaipo išdaviką, vis de- 
lo, sulig Suvienytųjų Valstijų 
-ftbnstitucija ir teisėmis, neduo
da dar pakankamai pamato pa
smerkti jį už išdavimą. Skun
duose grand jury’H, 30 Fed.

dažio svetainėje 
Place. Pradžia 
to.

Rockford. Ill. — LSS. 75 kp. 
rengia prakalbas geg. 27 d., 2 v. 
p.p., Mendelsohn svet., ant Main 
st. Kalbiu irioJcsleįVis iš Valpa
raiso, įrg. V. Andriulcvičius. 
Prakalbos bus labai indomios.

. PARDUODU pigiai dviejų sėdynių 
automobilių. Kaina $235.00. Galima 
matyti kasdien ič hed. iki pietų.
A. Masulis, 3248 S. Halsted St., Chgo.

r... .

LSS. 75 kp. Komit

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

DRAUGUOS IR ORGA- 
. NIZACIJOS.

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

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

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

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted st.

Business Ag. — P. Gal skis,
1327 N. Robey St.

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

nizengiinas nėra pilnas, kol ne- 
japildyta atviros piktadarybes 
akto (“overt act”). Dagi siinio-

tai nėra 
(“treason”).

trupino sunkios vergi jos retežius 
ir klaikios priespaudos šalyj

re tamsybes apaštalai.

nosios tvarkos jau nebegrąžinti.
Nori-nenori, prie naujo gyveni-

šaudė
raonai , kal 
vo tarpe per 
ir juos... rev

eteriai ir paprasti raudonsiuliai 
skubinosi reikšti savo paklusnu
mą naujai vyriausybei, žadėda
mi jai ištikimai tarnauti... Bu- 
vusis vidaus reikalu ministeris

laisvės priešininkų, suimtas, sa
kosi, kad, girdi, ir jis liaudžiai 
gera trokštąs. Juodašimčių va
dai — buvus is ministeris Chvo- 
stovas siūlo savo patarnavimą 
naujajai valdžiai, Zamyslovskis
— taip-pat raštu pasižada laiki
nosios vyriausybės klausyti, o 
Puriškevičius, tarp kareivių va
žinėdamas, taip-pat ragina nau
jos vyriausybės klausyti...

Tas pats ir su dešiniųjų spau
da. “Žemščina”, “Russkoje 
Znamia”, “Groza”, “Golos Rusi’
— nebeišeina, bet buvus is rusų 
m misterių pusiau oficijozas 
“Novoje Vrcmia” visai kitą gie
smelę užtraukė: ir ji, mat, kar- 
šta laisvės šalininkė pasidarė..- 
ftreit, tiesa, bet taip yra.

Ne kitaip ir su dešiniąja lie
tuvių spauda.. “Kramolos” mal
šintojų ir jų šalininkų vedamos, 
didžiosios musų liaudies laisvės 
>ersekiotojos dešiniosios, lietu
sių lai k rašt įjos nė nebepažinti: 
ir ji kiek tvirta šaukia laisvės 
mlininkė esanti!... Visa tai bu-

gerai nežinotumėme

kaip prisimena Krylovo pasakos

<.lą pakeičiusiam

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

Md.: J. Aleknevicz, . 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicx, 
437 S. Paca Mi

Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St*

tuo, kad jame eis balsavimui na 
uja Bendrovės konstitucija, ku
rioje daroma pakeitimų. Be to, 
yra daug naujų ir svarbių rei
kalų, kurių aptarimas neatidė
tinas. Todėl kiekvienas Naujie
nų B-vės dalininkas turi pasini-

Susirinkimai! bus įleidžiami 
tik pilni Naujienų Bendroves 
nariai. Todėl kiekvienas narys 
turi pasiimti savo certifikatą re
gistracijai. P. čereška.

N-n u B-ves Sekr.

Referatas.

BĖ.

ilsimu,

SOCIALISTAI IB KA

Vieta: Meldažio svetaine, 2242

Brighton Park.

\. Mon tvidas.

Cleveland, Ohio.
»>

Bagočius.

3 kp. Komitetas.

Internacionališką koncertą ir 
balių rengia Rusijos išeivių so- 
cialistišku organizacijų konfe-

w. s

nas nuo koncerto eina Busi jos

gabaiu- 
išeiviu išsios scenos Jiegos visų

Busi jos tautų. Nuo lietuvių da
lyvauja LMPS. choras; kvarte
tas; žinoma solistė Pricevičiute-

K v ieči a K o n f eren ci ja.

LSS. 4 kp. susirinkimas del 
lų priežasčių perkeliamas iš 
g. 27 d. į geg. 30 d., 9:30 v. 
to. . Valdyba.

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima. gauti Naujienų 

Administracijoje,
Street

Chicago, Ill

KAREIVIS Zenonas Meiliūnas, 
jieškau brolio Kazimiero Meiliūno ir 
draugų: Mikolo ir Jono Vaitekūnų, 
prieš karę gyvenusių Chicagoje. Mel
džiu atsiliepti arba kas žino apie 
juos, meldžiu pranešti jų adresus. 
Mano adresas: Russija, Dieistvuju- 
ščaja armija, 28-oi parkovyj Artil- 
leriiskij divizion, 2-oi park, Starše- 
niu feierverku Zenonu Milunasu.

PARSIDUODA barzdaskutykla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 
malbnėkite kreipties į Naujienų Ofi
sų No. 111. '

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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wcntwort

Ave.
Ave.

Pajieškau Jurgio Urnikaičio, Su
valkų gub., gyveno Erie, Pa. Stasio 
Šimkaus, Kauno gub., gyveno She- 
moken, Pa., Antano Karpavičiaus, 
Kauno gub., gyveno Erie, Pa., Petro 
Kalasinsko, Suv. g., gyveno Chica- 
goj. Meldžiu atsišaukti arba kas juos 
žinote praneškite man jų adresus:

Motiejus Matulevičius, 3130 So. U- 
nion Ave., Chicago, Ill
► .....ĮU.—— į j   ..i.į  „Į, „i        

PARDUODAMA valymo storas 
greitu laiku. Kas norėtumėt į pusi
ninkus prisidėti arba atpirkti vienas. 
Labai patogi vieta, apgyventa lietu
vių ir lenkų. Pardavimo priežastis 
—savinikas išvažiuoja į Rusiją. Yra 
mašina garu prosijariia ir visi kriau- 
čiški geri įrankiai.

J. čepelis, St. Adomaitis Cb., 
1060 Noble St., Chicago, Ill.

— .. ..........I” '»■ ■ .............................. ............. »į I ..................Ill I, Ilf........

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avc.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

PARDUODU arklį, vežimų ir pa
kinkius. Jaunas arklys. Pigiai vis
kas parsiduoda. 8530 Vincennes avc. 
Chicago, Ill.

Pajieškau drg. J. Balsio. Turiu la
bai didelį ir svarbų reikalų. Malonė
kite kuogreičiausia' atvažiuot pas 
mane, o jeigu negalit atvažiuot, tai 
atsišaukite laišku. Arba žinantieji 
jį. malonėkite pranešti. P. Kutra, 
P. O. Box 80. Rockford, 111.
............... ........winnnnw 1 imli» miwiiw

Pajieškau Jono Kimonto; girdėjau 
gyvenus Racine, Wis. Jis pats ar kas 
jį žino, praneškite man kur jis gy
vena. Turiu į jį labai svarbų reika-

Cleveland, Ohio.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

K. Petrulis, 
Chicago, Ill

KAMBARYS veltui del švarios mo
ters, be jokio apmokėjimo, vien del 
draugiškumo. Atsišaukite į biznio 
vietų: 1645 W. 47th St. ant 2 lubų.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS siuvėjas prie kos- 

tumieriško vyriško darbo. Atsišau-
c-ago, III.

REIKALINGI leiberiai į dirbtuves 
darbus. Mokestis 25c į valandų ir 
premijos nuolatiniem darbininkam. 
Geros darbo sųlygos. Atsišaukite bi-

NATIONAL LEAD COMPANY, 
900 W. 18ht St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS barberys, pastovus 
darbas vakarais. Gera mokestis. At
eikite prisirengę su įrankiais dirbti.
670 W. 18th St., Chicago, Ill. 

Phone Canal 2323.

mčkeris). Pastovus darbas, gera mo
kestis. Malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu: The Lithuanian Custom
Tailors, 1345 S. 49th Ct., Cicero, HI.

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
luojaus. $3.30 j dienų, per visų me-

Pastovus

ARTESIAN LIME STONE CO.
Grand Ave., Kampas Campbell ave.

REIKALAUJAME DARBININK 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
POVISA DIRBTUVE. PASTOVUS 
DARBAS. ATSINEŠKITE OVER
ALLS IR ATEIKITE PRISIRENGĖ 
DARBAN.

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE. 

CHICAGO

REIKALINGA mergina arma' mo
teris prižiūrėjimui vaikų. Ruimas dy
kai. Atsišaukite adresu:

Auna S i dar, 
1359 W. Austin Ave., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA—moterų del sor- 
tavimo skudurų. Pastovus darbas, 
gera mokestis.

P. Goldman, 
1820 W. 14th St. Chicago, Ill.

......M .......... ..... . ....... ... .. ...................

RANDAI
ATIDUODAME randon švarų kam

barį. Visi patogumai: elektros švie
sa, garu šildomas. Progresyviški šei
mininkai. Patogi vieta blaivam vai
kinui. Atsišaukit prie ponios Kroul 
3343 Lowe Avrę., 2-ras augštas iš už
pakalio. Chicago. Ill.

ATIDUODAMA randon puikus 
mbarys del vienos ypatos sumbarys del vienos ypatos su arba 
be valgio, tarpe Harrison ir 12-tos 
gatvių arti Cicero, po žaliuojančiais 
medžiais, arti eleveiterių stoties. 
Kam reikalinga toks kambarys, mel
džiame kreipties bile Jaiku i M. Po
vilaitį, 757 S. Kolmar Ave., 2-ros lu* 
bos. Chicago, III.

PARDUODU saliunų tarp dviejų 
blokų, po num. 1721 String St., Chi
cago, 111.

PARDUODU pigiai barzdaskutyk- 
lų. Biznis išdirbtas per 20 metų. 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių. 
Galima padaryti pinigų. Atsišauki
te į K. Jamontų, 1840 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 4

PARDUODU greitu laiku barber- 
nę; 2 krėslai, 4 kambariai užpakalyj. 
Gera vieta. Graži šapa.
3747 Armitage Ave., Chicago. Ill.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros škuros už $35. 
Vėliausios mados vdlkomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yru retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota 
9 savaites. Parsiduos tai 
nų. Atsišaukite tuojaus.
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

ir 
turint kur

L vos 
igi po vie- 
Gyvenimo

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

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzle Avė 

Chicago. IR. i
. ....j,.............. ...... . .... . ................. ....... ... .

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

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

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage eutoikiama pa

skola nuo $100 iki $5000.00 po S ir « proo. 
apmokėjimui taksų, uimokSjhnuf interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jq»ų nuo
savybės, arba jei jqe pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigq. Greita* ir manda
gu* patarnavimas, teisinga* reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERB 

K North La Salle Street, Ohieago.
rTflle»hon» Main <R4*

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo^ kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

. ............ ,  ...  * ... „„fru » .,$ 
...»....... ■.................y • x

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra ęerų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dienines klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

------ ----------------------------- ---- ------ --------------- -------------

SIUVĖJŲ DOMAI: 
Dirbu petre 

žiu iš kieto 
nu

pelrcnas del vyriškų drabu 
cto popierių po $‘4.150. Moki- 
i pelrcnas' ir kippimo. Duo 

............ * per laiškus 
aprėdalų pri-

du lekcijas ypatiškai
Priimu užsakymus
taikytų prie figvirdT

Be mokesčio nokinu sulig nauja 
mada nuimti mierų.

(The Short Meas 
Piešėjas W.

N. Ashland Av
ire System.) 
Wybranicc 
?., Chicago, Ill

Str.
str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str. 

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

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

st.
St.

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

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

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
' . 8363 Kerfoot’Ave.

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

E. Šalkauskienė, iždininke, 
3423 So. Halsted St.

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

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
20& N. Hawland Avc. 

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas
402 Lincoln 

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden

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

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand aye 

Zeleckas, iždo globėjas,
’ 462 Jenne St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

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

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

158 Main St.

VI.
st.

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. 

Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Pųkšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Gaušaite, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

.917 Jenne 
Ant. Bubclis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

Kaz.
Ant
Bar

St.
SI.
SI.
St.

sir.
90.
St.

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

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

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

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

Siunčiant į centrų mokestis, mo
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.
t.. .. ..« i .. ....  i.... .............. ..... .

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

Antanas Bcrtašius, fin. raštininkas,
349 E. 115 SI.

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

Mitingai atsibuna kas pirmą pet
nyčių kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Siiadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stes
$1.00; nuo 30 iki 3 
nuo 35 iki 40 metu 
stojimas liktai begiu 1917 melų

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaiticnė, organizatorė, 

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

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

1315 Girard St.

IOWA VALSTIJOJ:

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

Sioux City, la.: .los. M. Budrakas, 
2510 Correctionville RN .

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, W1S.

J. Rimkus, pirmininkas, 
1133 Indiana A 

Manelis, pirmininko pagelb., 
1533-S. U)lh 

Dambrauskas, protokolų rašt., 
1227 S. 81h 

Mikelailis, finansų rašt., 
1128 N. 8t.li 

Makarevičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9lh 

Rutkauskas, kasos globėjas 
1013 Clara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mų petnyčių.

P.

J.

St.
St.
St.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

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

CHICAGO, ILL.

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

North Side Skyrius: P. Pučkorius, 
1579 Milwaukee Avey 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. Minkavičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

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

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskeh
3223 O lt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8904 S. Houston Av© 
Rockford, III.: St. Petrauskas ir 

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

720 W. 120 
Harvey, III.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave 
Chicagc Heights, Ill.: M. Remeika,
Spring Valley,

St

SI
st

1330—15th Ave.
HL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St
K. Valančiunas, 

506 E. 7 St
W. Petraitis, 

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

4.59 Collinsville Ave 
Springfield, Ill.: K. Stočkus,

1530 Sangamon Ave 
E. St. Louis, BL: K. žukauski,

123 St. Chiir Ave

Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

Montello, Mass.: P. Kurpius,
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 

135 Ames
Lowell, Mass.: J. Boumil, 

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. Ročkus,
211 First St 

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

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

Newark, N.J.: P. Luk Šis,
314 Walnut St

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ

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

Brooklyn, N. Y.: A. SI ruminski, 
184 Grand Str

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

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

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

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas*
235 E. Main SI

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 50 SL

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair AvN '

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 4<7* 

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

Liberty Ave and Grant Si* 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 
. 2809 Penu Av<i
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

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

2228 Tustin Sfr 
Duquesne, Pa.: K. Lideką,

306 Hamilton rrfi 
Scranton, Pa.: J* Teleysh,

1726-28 Jacksoą M*

MICHIGAN VALSTIJOJ

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

INDIANA VALSTIJOJ

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring M

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov*
3814 Deodor SV

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park SV 

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

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon C*

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

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank-SI*

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviu*.

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden a.: J. Endrijauskas,
Box 1ML

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, III.

529 Collinsville Avenue

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną 15 
didžiausių lit t mišinį apfickų Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaisius, kaip tai: Žoles, 
šaknis, trejes-deyyneres. Žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musą 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. UžkvicČiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Aptiekoh UžveizdėtojM*

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvi* Gydytoja*, Chirurgas
3203 S Halsted St., Chicago.

J’JRK SAU \ in.* J’lumbHvojimul reik- 
ineni* tioi*) u£ ''whole^Hle” kainas. 
Mes parduosime visiems,
Levinthal Plumbing Supply C*.,

1 637 W. Diviaion St., Chica**. 
Corner Maishfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Mcphone Humboldt 1278.

M . S A H U D M. D.
Hciim Hummi Ir Chirarffu.

OFISAS: H>79 Milwaukee At«.
VALANDOS: 8:80 iki 10 ;
Kampas North Ave., Kambary* MS 

1:80 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakaru

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 •$.
Chicago, UI.

SPECIALISTAS
Moteriškų, VyriŠk

Taipgi ChronR
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ned 
mis vakarais ofisas uidar

Telephone Yards 687<




