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Torpedavo anglį Iran-

Sueme 21.000 vokiečių
italai sulaužė austrų liniją

TORPEDAVO ANGLŲ 
TRANSPORTĄ.

Žuvo virš keturi įimtai žmonių.

LONDONAS, geg. \ Ofi-

minėje juroje paskandinta dide
lis anglu transportas Tran-

ir devyni laivo •r

reiviai.
priklausė An
emijai. Turėjo '

jus dabartinei karei, laivas bu-

nioj — kareivių ir 
tatvmui i įvairius * €

SUfiMg 21,000 VOKIEČIŲ.

Anglai netekę tik trijų 
tūkstančių.

LONDONAS, geg. 25. — Ofi-

ų. Tuo 
tik trijų

toks tančių vyrų-

SULAUŽfi AUSTRŲ LINIJĄ.

9,000 au-

aplanke angliją.

first Lithuanian Daily in America

NATIONAL EDITION

Italų rankosna pateko 
' strų belaisvių ir daug kitokio

ROMA, geg. 25. — Oficialis 
Romos pranešimas skelbia nau-

iki pat Adriatiko krantų. Ita-

trų belaisvių, daug įvairaus ka
rės grobio ir kelios didelės svar-

Pletroussa ir Bagni. Austrų 
kontratakos nuėjo niekais.

Užpuolime dalyvavo 130 ita
lų orlaivių, kurie numetė į prie
šo pozicijas apie 10 tonų eks- 
plioduojančių medžiagų — bo-

mams priduoda daug svarbos. 
Pirmiausia, jie, girdi, rodą, kad 
italai yra pasiryžę atimti iš au
strų svarbią prieplauką ir tvir
tovę Trieste; antra —• tatai ne
duos vokiečiams progos išplė
toti savo veikimą vakariniame 
fronte."' /

RENGIASI PRIE KONSTITU- 
CINIQ SUVAŽIAVIMO.

, PETROGRADAS, geg. 25. -

be eilę naujų patvarkymų kas 
riel busimo konstitucinio šuva-

’ Į .. *

žiavimo- Tinkamesniam prisi
rengimui prie suvažiavimo yra 
ŽJ*rųkta speniu lis komitetas. Da
bar Imkinwi^valdžia įsakė jam

turės išdirbti reikiamas taisyk
les rinkimui delegatų į busimą
jį suvažiavimą. \
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LIETUVIŲ MOKSLO ORAUOIJA, l’lTTSBURlilI, I’A,

Vakar rtaktį vokiečių zeppelinai 
bombardavo rytinę Angliju.

LONDONAS, geg. 25. — Ofi
cialus Londono pranešimas sa-

Šimas sako, kad materialių nuo
stolių nedaug tepadaryta: ap-

borubos užmušo 229 žmones, o

ĮVES MAISTO KORČIUKES.

apriboti išvežimą maisto į 
neutrales šalis.

WASHINGTON, geg. 25. ™ 
Vakar Wilsono paskirtasis Suv. 
Valstijų maisto administrato
rius, Herbert CL Horver, laikė

minusiais valdininkais. Mano

non maisto administratoriaus 
kontrolei] išvežamą iš šios ša-

ma-

Bi-

AIRIJA ATSISAKO PRIIMTI 
ANGLIJOS TIEKIAMĄ 

SAVYVALDĄ. ,

klausomybes.

DUBLIN, geg. 25.

cija. Konferencija vienbalsiai

Sinn Fein su-

Padėjimas kampinio akmens Lietuvių Mokslo Draugijos Namui, Pa.,

TORPEDAVO PRANCŪZŲ
PASAžlERINĮ LAIVĄ.

žuvo 44 žmones.

aliai pranešama,
Ofici

į Marseilles. Sontay buvo pas-

247 tonų in talpos.

BRAZILIJA JAU KARIAU
JANTI.

Kares paskelbimas nereikalin
gas: ją paskelbė Vokietija — 
skandindama Brazilijos lai
vus.

BIO DE JANEIRO, geg. 25.—

Nilon

kai jau kariaujanti su Vokieti
ja. Karės paskelbimo dcklara-

na savo reikalus nuo Vokietijos, 
kuri be atsižvelgimo skandin
anti jos pirklybinius laivus.

NEPATENKINTI RUSAIS.

25. — Ber- 
išspausdino

BERLINAS, geg 
lino Vorwaerts 
straipsnį, kuriame kritikuojama

REIKALAUJA PALIUOSUOT NORI MUŠT VOKIEČIUS.
MAŽĄSIAS TAUTAS. ---------

Belgija, Serbija, Rumunija ir 
Montenegro turi būti atsteig- 
tos.
STOCKHOLM, geg. 25. — At-

Sevastopolio kariuomene nori 
vykt Rygos frontan. ’

rinkti kad ir 
klausomybę;

lygomis: 1) kad 
užtikrins susirin- 
liuosybę f— pasi- 
pilniausią nepri-
2) kad Anglija

valstybėms —, kad ji sutiks su

rytmetine laida

.rice 2c

n : m si valdžios elci
MOSI.

Mo fl is II i I lu im i jk is)

Morris

kildino

<o. 121
v-.-"y-Į-r. Į '

APIE STOCK HOLM O KON-

u vienytas \ alstijaS 
ta i 11 e c I e 11i < i k r: tti i < i s, 
pitalistų šąli

I}' HUI II O. >

bet ka-
; nei cIimhIh pafl- 
ht t ficuiH'du de-

1 YORK, geg. 2 
llilhinii, vienas

neišduoti

lt on f eren ci j a 
nėra abejonės,

nimo klausimu, — nepaisant 
kokių priemonių stversis šios

<i;i i

duodama šios šalies socialistų 
delegatams pasportų tik paro
dytų, jogui Suv. Valstijos yra 

nesu (čivien in tele 
kė socialistams pasportų į Stock

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
MASS. VALSTIJOJ.

STOCKHOLM, geg. 22. — 
‘W Yorko (Hobi* korė; pumlun 
>, Stockholme, praneša iš tuo

sekamų dalykų. Tarptautmė 
s o c i a I i s t ų konferencija i g n o r 11 os 
Suvienytąsias Valstijas. lai

užreiške kairiųjų

redaktonus, d. 111 n•

valdžia tarėsi neišduoti paspor
tų šios šalies socialistų delega
tams Morris Hillquitui, Vic
tor Bergeriui ir Algernon Lee—

nciją Stockholme. Po dviejų 
dienų nuo d. Norman pasikalbė

geg. 24, valstybės sekretorius 
Lansing, oficialiai pranešė, kad 
valdžia neišduosianti pasportų

jis net po bausme uždraudė da-

listų atstovai busipon tarptau- 
tinęn socialistų kpnferencijon 
vakar laikė 4bei^įą posėdį su 
Holandijos ir- Skandinavijos 
pussalio socialistų vadais. Bul-

SEVASTOPOL, geg. 25. - 
Associated Press praneša, kad 
Sevastopolio kariuomenė pra- 
šauti laikinosios valdžios 
leidimo grįžti RygpsrLviĮlskO 
frontan kautięs < su > Vokie-

FEDERALSBURG, geg. 
25. — Vakar čia ištiko stip
rokas žemes drebėjimas. 
Nors nuostolių nepridaryta, 
bet žmonės turėję nemaža 
baimės: į porą minučių visi 
gyventojai išlakštę iš stubų.

liečiui Stockhohno konferenci
joje. Girdi, ta konfereniįja yra 
niekas daugiau, kaip 4 gudrus

ATMUŠO VOKIEČIŲ UžPUO, 
LIMĄ.

LUJIOlVt) JAV, UlVJVVUKį

na mažųjų tautų apsisprendi
mo laisvę. Kas Belgijos, 
Serbijos, Rumunijos ir Monte
negro, kurias išterioio karės

sako, kad tos šalįs turi but pil-

POPIERA Iš ŽOLIŲ

Esanti daug geresnė nei iš 
medžio.

LIVERPOOL, geg. 25. ~ An
glijoje ddbar pradedama dirbti 
popierą iš žolių, augančių Lan
cashire apskričio pajūryj. Sa

dirbta, popiera esanti daug iš- 
tvaresnė nei iš medžio.

ministerio, Kerenskio, kalbos ir 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos atsišaukimo reikale tę
simo kares prieš vokiečius.

dai. baigi — dalyvavimas joje 
turi but skaitomas jrrasižengi- 
m u prieš šią šalį, ir kaipo toks 
baustinas — trims metais kal€^ 
jimo ir $5,000 piniginės jjabųu- z 
dos.

Tai daro tos Šaliės valdžia,

TAUPO DIENOS ŠVIESĄ.

Rockfordo dirbtuvės tariasi pa

ROCKFORD, III., geg. .5. — 
Rockfordie dabar varoma spar
ti agitacija ųž sutaupymą die
nos šviesos pavarant viena 
valanda į priekį laikrodžius. 
Tatai, manoma, greitu likti bus 
įvykinta gyveni man. /

LONDON, geg. 25. — Ofici
aliai pranešama, kad Vidurže- 
minėje juroje atvyko Japoni
jos kariškų laivų eskadra. Ji 
padės talkininkams kovoti 
prieš vokiečių submarinas.

nio reikalų ministerio Terešče- 
nko užreiškimas — tęsti karę 
iki pergalės. Vorwaerts sako, 
kad tokiu tų dviejų ministerių 
užreiškimu yra labai nepaten
kinti tie, ką tikėjosi greitos tai
kos tarpe revoliucinės Rusijos 
ir centralių valstybių.

ĮVESIANTI DAUGIAU RE
FORMŲ.

Prileis darbininkus prie šalies 
valdymo vairo.

LONDONAS, geg. 25. Asso
ciated Press praneša, kad! Ang
lijos valdžia draro pastangų, id
ant užmezgus drąugingesnių 
santykių su darbo unijomis, su
teikiant jų atstovams vietų “įvai 
riuose valstybės departamen
tuose”, pav. laivyno, kares, amu
nicijos, susinešimo ir kituose.

JAPONAI KELIAUJA 
BRAZILIJON.

RIO DE JANEIRO, geg. 25.— 
Iš Brazilijos sostinės pranešama, 
kad greitu laiku ton respubli- 
kon atvyks pirmas japonų ko
lonistų būrys 5,000 žmonių. 
Jie busią apgyvendinti Sao Po-

vos ir ryžių plantacijų.

TAI BENT TURfiS DANTŲ.

PARYŽIUS, geg. 25. — Oficia
lis Paryžiaus pranešimas sako, 
kad vokiečiai vakar bandė su- v
laužyti franeuzų apsigyvenimo 
liniją ties Vanelerr. Vokiečiai 
a (kartotinai atakavę franeuzų 
apkasus, bet vis be pasekmių: 
franeuzų artilerijos ir kulko
svaidžių ugnis išsklaidė užpuo
likus.

Europos socialistai labai gerai 
žino kas valdo šia šalį. Būtent:

TURĖS MOKTI KARES 
MOĘESČIŲ. '

snio kapitalistine šalis. Didieji 
bizniai samdosi ir apginkluoja 
galvažudas, kurie kilus kokiam 
nors nesusipratimui šaudo dale
lio žmones... Amerika nepradė
jo šią karę etiškais tikslais. JX

priimtu Airijos savyvaldos ar 
nepriklausomybės projektu; 3) 
kad delegatai į steigiamąjį su- 
sirinkimą butų paskiriami ne' ciaRai prane§ama) kad 
Anglų valdžios, bet visuotinu. į^j. A(lriatik0 juroje paske- 
ir lygiu Airijos žmonių balsavi- n(j0 francuzų kariškas lai. 
mu ir 4) kad Anglija neskaity- , . m-j.i-/ in ir — submannu naikmto- tų suimtuosius laike Dublino « T \
sukilimo Airijos revoliueionie- Jas Bontefen. Latvas užva
rius kares belaisviais ir nebau-minoš laike musjo 
stų juos sulig tais įstatymais, i su austrų kariškais laivais.

Sinn Fein yra aršiausia Ang-;Mušyj dalyvavo italų, ang- 
lijos -priešininkų partija, reika- lų ir francuzų kariški laivai, 
luujanti Airijai neprįgulniybgs. j Vienas austrų laivas „>sako-

k-'-,... « ••

tų suimtuosius laike

“ ",
!

WASHINGTON, geg. 24. 
— Vakar senato butas 329 
balsai prieš 36 priėmė ka
rės mokesčių bilių. Sulig 
tuo biliumi Suv. Valstijos 
bėgiu vienų metų turės iš
rinkti nuo įvairių biznių a- 
pie du miliardb dol. naujų 
mokesčių. Mokesčiais bus 
apkrauta ir laikraščiai: im
ant didesnių mokesčių už jų 
siuntinėjiųią.

Bilių dar turės priimti ir 
atstovų butas. Spėjama, 
kad jis ir ten pereis.

PRANAŠAUJA REVOLIU
CM 4.

MIRKIT, BET NEPASI 
DUOKIT.

Sako Hindenbur^Sg savo 
kareiviams.

FRANCUZŲ

imtieji belaisvčn vokiečių

rimisniž vok mum m niijų va
das grasinąs sunkiomis ba~ c-
lusmėmis kareiviams, kurie

LONDON, geg. 25. — Ofi

PASKANDINO PRANCŪ
ZŲ-KARIŠKĄ LAIVĄ.

L vakaro.

m

PHILADELPHIA, geg. 25.— 
Nežinomas vagilius įsilaužė Dr. 
A. Donoverio raštinei! ir išsine
šė apie tūkstantį dirbtinių dail
iu.

Jei Vokietija išsižadėtų 
kariautų terii or i j n.

WASHINGTON, geg. 
— Berlin o soc. laikr: 
Vorwaerts išspausdino i 
mų laišką, rašytą kanck 
Itctbnunrn 11 oihvogu i.

HŽ-

m

Oi p;u HKivu' iuji belaisvėm 
busią paskui sušaudomi. -— 
M iridi, bid ne) uisidiiok it fra- 
neuzams!” — sakas I linden-

K AKIbOMENE

2442 W. 23rd Pl., LSS.
VIII rajonas rengia in- 
domų referatą — 

temoje

Socialistai ir Kare
GRIGAI-Skaitys d. P.

TIS. |
Pradžia 8 y!
Nepamirški

smerties.”

PARYŽIAIJS SIUVĖ.II.I 
STREIKAS TĘSIASI.

PARYŽIUS, geg. 25. — 
Suknių siuvėjų streikas dar 
tebesitęsia. Samdytojai vis 
dar nenori išpildyti siuvėjų 
reikalavimo. 
.' m mL* d' ■ ■". . L 
”V;-. į/ ■ ■>'

sina

kiame atsitikime, gird 
šia nuversta kaizerio

Kares mirusi mos Kerens- 
dias pra- 
i karino- 
jis vykstamenei, šiandie

Matot, kokie revoliucio
nieriai tie Vokietijos junke
riai. O šios šalies kapitalis
tai nuolat staugia, kad jun
keriai negeri...

jus armijoje karini ūpą.
Tokių prakalbų dabar lai

kąs ir vyriausias rusų armi-

OS
A ■'%



EXTRA!

Nepaprastas Pavas. Siutų Išpardavimas

Hart Schaffner and Marx

Pavojus
Prof. Scott Nearing

KUNIGAS

PIKNIKAS
> r»

Ir, kad toks baisus dalykų pa
dėjimas neįvyktų, jie reikalauja 
gabenimo į Suvienytąsias Vals-

Pasibaisėjimą jie gimdo, nekenti

but nedaugiau kaip 5 nuošimtį. 
O deled stokos darbininkų, del 
sunkumo jų gauti, kad ateis lai
kas javams nuo laukų valyti, be

žies gabalą, sėdasi ir prisi 
, puikiai pavyko! Esu vi 
manau, kad galiu but nu

kaip kad jie 
menesiais

Finansiniai kapitalistų-pramo- 
nininkų laikraščiai visoj šalyj 
pradėjo labai nerimauti. Ame
rikai grūmojus naujas pavojus 
— didžiausias pavojus Ameri
kos bizniui nuo laiko, kaip pra
sidėjo karė. O tasai pavojus, 
tai laukiamasai “negirdėtas al
gų kilimas“ darbininkams.

kas, kur 1912 metais gaudavo 
30 centų valandai, dabar gautų 
60 centų valandai, ir kur 1914 
metais gaudavo 5 dol. dienai, 
1918 metais gautų dešimtį dole
rių dienai — tai jau baisiausias, 
anot kapitalistų, dalykaš. “Tok
sai dalykų padėjimas neturi jo
kiu budu įvykti, ir reikia steng- 
ties daryli visa ka% kad neįvyk
tų!“ šaukia didžiuliai darbinin
kų samdytojai ir biznio atsto-

- LEAFY GROVE 
BUN/STRUPO DARŽE 
Pradžia 9 v. ryto, ..

Inžanga 25c porai.

pakilti taip, kaip dar niekados 
nebuvo. Jeigu gaminimo ir 
reikalavimo įstatymai veiks ir 
šiuo atveju taip 
pastaraisiais keliais
veikė ten, kur kalba ėjo apie bul 
ves, mėsą, batus ir plieną, tai al
gos darbininkams gali mėnesio

zdą, tartum prisirengęs, bematant, tvoti - 
žas, blizgančiu vainiku .ant galvos, sėdi 

augšČiau pastatyto sosto.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
-'Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplero* 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hoisted St., Chicago, ill.

tijas karės belaisvių, kurių Eu
ropos talkininkai turi suėmę be
gales, kad juos čia pavertus ver
gais* '

Ar šios šafies kapitalistams 
pavyks tatai atsiek ti, nežinia, bet 
jie labai to geidžia. Jeigu jiems 
tatai pavyks, vadinas, jeigu pra
dėtų iš Europųs gabenti Ameri
kon karės imtinius, kad jais už
pildžius darbo rinką, tai didžio
jo biznio interesai butų apsaugo
ti nuo grūmojančio pavojaus — 
augštos darbininkams moke- 
sties.

r maniau. -Nugi 
aš tave pamoky- 

tasai 
Kiuržas prie dumplių ima

Musų Patarnavimas Kuogeriausias. 
Musų Kainos Kuožemiausios.
Musų Tavoras Kuogeriausios Rųšies.

Pirma negu pirksite savo pavasarinį siutą, 
ateikite ir pamatykite musų siutus. Galim Jums 
užtikrinti, kad jie Tamstoms patiks. Čia pirk
dami siutą, galite sučėdyti nuo $5.00 iki $8.00.

Siutas pirktas pas mus yra prosinamas ir 
taisomas per vienus metus visai DYKAI.

Jeigu nesate užganėdinti musų tavoru, 
mes mielai Jums sugrąžinsime pinigus.

Musų krautuvėje Jus rasite didžiausį rin
kinį nesenai nupirktų, naujausių madų ir spal
vų, geriausio išdirbimo pavasarinių siutų, skry
bėlių, čeverykų, marškinių ir visų reikmenų vy
rų ir vaikų aprėdale. Pas mus galite nupirkti 
daug pigiau negu kur kitur.

nuo pikniko eis papuošimui Lietuvių Tautinių Ka
pinių. Kviečia rengimo KOMITETAS.
S. DANTA, Kapinių Sekretorius, 812 W. I9th St., Chicago, Ill. 
ATYDA: Važiuokite anksti, imkit Archer Cicero karus iki City 
limits, paskui Joliet karus iki Lithuanian National Cemetery 
Leafy Grove.

turgubai ir daugiau. Diena iš 
dienos jie kraujasi, ir turi jau 
susikrovę, milžiniškų turtų spe
kuliuodami ir pirkliaudami mai
sto produktais ir kitais gyveni
mui reikalingais daiktais. Biz
nio srityj yra mat tokia jau tai
syklė, kad reikia plėšties pelnų,

pai Žaliuoja? O tai yra viena 
gera proga — atsilankyti j vir- 
šmiuėtą Kliubo Pikniką. Te
nai tie tik bus galima pasi- 
dBaugti pavasario gražumu, 
bet dar išgirst ir linksmas nm- 
sų choro dainas..

Grieš Latvių Benas.
Kviečia Keistumo Pa& KL
PASTABA: Imkite Archer- 

Ocero karus kol sustos, pas-

sumany- 
pjaki- 

imtų purvais drabstyt į mano sielos ži- 
osi tada! Tesaugosi! žinausi 

Jau sudaužiau ne 
arpo lytį: mokėsiu dar pakelti kojį, 

varpą,' kurį 
nekantos. (ni

nes, laukt iš tavęs 
žas su įnirtimu sl 
li/lį. Andrius danl

plės į rankas) 
nei pasagus išlenk 

su lokiais tinginiais

Bet yra daug skylių, pro ku
rias, kaip matyt, samdytojai- 
pramonininkai ras kaip išlįsti. 
Štai iš visų pusių girdėt duoda
ma sumanymų, kad karės nelai- 
sviai, kuriuos talkininkai suėmė 
karės laukuose, butų gabenami 
į Suvienytąsias Valstijas ir čia 
statomi darban.

Tuo budu darbo rinka butų 
papildyta, vadinas, samdytojai 
turėtų pilna darbininkų, ir grū
mojąs algų kįlimo pavojus bu
tų pašalintas.

Del didelio gyvenimo reikme-

į man iš rankų ali
nu, pasilsėt ned no
na, nors žino, kad 

lankti ir skaus- 
ikia... O sfridė, ap- 

is—m u s 
* dienos 
puolam

kilo toj proporcijoj, kaip paki
lo kainos gyvenimui reikalin
giems daiktams. Fermeriai, 
kur keli metai atgal džiaugda
vos gavę dolerį už bušelį kvie
čių, dabar jau nelabai nori ten- 
kinties ir trimis doleriais, o 
šiaip kiti biznieriai, nuo laiko 
kaip prasidėjo karė, žarstosi

Gegužio 27,
1917

Chicago Clothing Co.
1922 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO

■ .—ąrcniiCKioniSKi ir nguriniai.
ANDRIUS: Mušk, mušk, kol rankos vi

sai ne pavargs! Čirškimas tavo nieko čia ne
gelbės, nenaudėli! O jei tik paskirto smūgių 
skaičiaus neišvarysi, paėmęs tuoj nusvilinsiu 
žaizdre tau barzdą.

ANTRASAI KIURŽAS (meta kūjį, šalin).
ANDRIUS: Aš taipos 

palauk, berneli: tuojau či 
siu! (Ima Kiuržą ir velka prie ugnies 
tąsosi ir spardosi, 
smarkiau dumi i)

PIRMASAI KIURŽAS: Ilgiau 
liti, meistre. Rankis visai nutirpo

ANDRIUS 
Kiuriui): O kj

ANTRASAI KIURŽAS (linksniai linksi 
galva, pagriebia kūjį ir kala vėl, kiek lik jie- 
gų turįs).

ANDRIUS: Matai. Gra; 
daug ką pelnysi. (Ima vėl 
Ne vienas kalvis negalėtų 
ti, jeigu jam tekių dirbi 
Pirmą lik sykį kūjį kelia, < 
kaip čia nuo antro išsilenku 
ležis linksta kol kai 
lenksi. Ką ten tiara

PIRMASIS KIURŽAS

PIRMASAI KIURŽAS: Ii’ lytis sužiest pa
vyko, ir ranka sveika. Ji truputį pavargus ir 
nutirpus, bet tai visa.

ANDRIUS: Greičiau bėk prie vandens 
lovio! Vandenius tuoj pridės žalių žolių ir 
atvėdins tau pirštus. (Antrąjarn Kiuriui): Eik 
ir tu, slinkiau, pasilsėti. Užsitarnavai. O aš 
noriu pasigėrėti nuveiktu mus darbu. (Ima 
ką-tik nukaltą gelt 
žiūrinėja). Ištikro 
sai patenkintas, ir 
tenkintas. Iš geležies belyčio gabalo f 
mė lytis; iš betvarkės masės išė jo hra 
kokios kaip lik mums reikia.

KETVIRTASAI KIURŽAS (uis 
kėdės ir kažką šnibžda Andriui ausi:

ANDRIUS: Tu ka čia vaoeni? Ša

(Tęsimas).

Tai beprotybė, beprotybė!. 
Tiesiai sakau, kad tai prakeikta beprotybė! 
Mane net šiurpuliai varsto, matant taip-bai
siai užkietėjusią jųsų širdį. Nelabasis, mat, 
dievybės kauke prisidengęs, bukliai pataikė 
jus savo tinklan įvelti... Tasai darbas, apie 
kurį jus plepate—ak, Viešpatie!—-argi jus ne
suprantat, kad tai baisiausia biaurenybė, ko
kios, aš nežinau, ar kada-nors pagonięs sme
genis galėjo sumanyti! Geriau jau butų, kad 
Dievas nuplaktų krikščionių svietą tokia ryk
šte, kokia kad plakė Jis Ęgyptą, ne kaip ma
tyti jus pastatant prakeiktąją šventyklą— 
šventykią pragarui—Molochui—Baalui-—Bei 
zebubuil Sugrįžkit, susipraskit! Krikščionis 
pasilikite, kaip buvę! Dar ne vėlu. Šalin tą 
biaurią paleistuvę, tą raganą, tą piktą dvasią! 
Vienu kirčiu pašalinsit šėtoną nuo šavęs, pra
nyks jisai, ir jus išgelbėsite savo sielą!

ANDRIUS: Kada, klejodams, lovoje gu
lėjau, ir giltinė dalgiu į mane siekė,—atėjo ji, 
pažadino mane, ir mane ji išgydė.

KUNIGAS: Geriau numirt ne kaip išgyti 
toki no budu!

ANDRIUS: Jus galite manyt, kaip tinka
mi. Bet aš sakau: naujam gyvenimui aš pri- 
sikėliau, juo gyvenu, kvėpuoju, o už tai tik 
jai vienai dėkingas busiu, kol vėl mirtis ma
nęs neatsiims. -

KUNIGAS: Gana bus. Jus—iki ausų pik
tybėj pasinėrę. Tas pragaras, kurį jus puo-

Gerbiuini Darbininkai ir l)ar- 
bčninkCs! Kaip mes galime 
mteloniai praleist sulaukę lin>

Darbininkų pradeda dprytięs 
stoka. Ateivybč bekeik visai 
sustojo. Kariaujančiose šalyse 
visur gimimų skaičius labai nu
puolė. Tuo tarpu darbininkų 
visur vis labiau ir labiau reika
laujama, o pjūčiai atėjus tas rei- 
kalavimas bus dar didesnis. 
Skaičius žmonių be darbo, kurs 
"normaliais“ laikais galėjo siek
ti 15 arba dagi 20 nuošimtį, per
eitą žiemą siekė ne daugiau kaip 
7 ar 8 nuošimčius. Šią valandą 
jgi bedarbių skaičius siekia gal

Algoms sykį pakilus, suma
žinti jas nebe taip lengva^ Dar
bininkai papranta gauti už savo 
darbą daugiau ir jau jokiu budu 
nebenori užsileist, kad jiems bu
tų mokestis kiek sumažinta. 
Taigi, sako biznieriai ir pramo
nininkai, pavojus jiems grūmo
jąs labai didelis.

Per pastaruosius 40 metų di
džiuma Amerikos darbininkų* 
dirbdavo paprastai už tiek, kad' 
dideliu vargu tegalėdavo pragy
venti. Dėlto milijonai jų skur
do. Dabartinis dalykų padėji
mas žada dagi ir žemiausios rų
šies darbininkui tokią mokestį, 
kuri leistų jam žmoniškiau gy
venti.

tau, kad joks žmogus jau nebestengs išrauti 
tų piktžolių iš jųsų sielos, giliai paskendusios 
į nuodėmes. Tesusimils ant jųsų Ponas Die
vas!' Tik viena dar jums pasakysiu: toks žo
dis yra—gailesys.- Ir vieną dieną tau, žmo
gau, saldžiai sapnuojant, pervers tave vyta— 
pačion širdin pataikys: • tu daugiau nebegy
vensi, bet ir numirti negalėsi. Ir keiksi tu sa
ve, ir pasaulį, ir Dievą, savo darbus—prakeik
si visa!.. Tad.., atsimink mane!

ANDRIUS: Jei aščn, kunige, norėčiau 
piešt baidykles, pataikyčiau nu pieši jas dar 
geriau nei jus. Ką jus čia plepale tai visa— 
niekis ir niekados neatsitiks. Nuo jųsų vylų 
esu pilnai apsišarvojęs. Manęs jos nepalies 
taip lygiai kaip nebesuskambės tas sfenas var
pas, kur ežero dugnan nugrimzdęs guli!

KUNIGAS: Jis dar jums suskambės, pons 
meistre. Suskambės! Atminkit mano žodį!

—GALAS TREČIOJO AKTO— 
KETVIRTASAI AKTAS.

Stiklo dirbtuvės vidus, kaip trečiąjame akte.
Po dešinės, uolos sienoje iškirstos durįs, einamos į 
olą kalne. Dešinėj pusėj stovi atviras žaizdras su dum
plėmis ir dumalaku

Andrius
donai įkaitintos geležies 
k i u r ž a i, 
Kiuržas laiko, kartu s
Kiuržas, įsisiūbavęs, muša įkaitintą geležį ant pricka- 
lo.^-Trečias Kiuržas dumples dumia.—Ketvirtas Kiur
žas, nesikrutindamas, su didžiausia atida žiuri į dar
bą.—Penktas Kiuržas stovi, laikydamas rankose vė- 

šeštas Kiūr
ant truputį j u sodinu i)U l 

ošiu, gersiu. < 
/a isimsu

DAINOMIS
Rengia

Keistučio Pašelpinis 
Kliubas

NEDĖLIOJĘ.

fpMJS ir visa Progresyviška visuomenė, “Birutės’* Choras, Sar- 
nimtį orkestrą ir vieni iš geriausių Lietuvių kalbėtojai. Ant šio 
K metų jubilėgaus privalo visi Lietuviai ir Lietuvaitės atsilankyt. 

Po Apvaikščiojirnui bus—

Iškilmingas Piknikas
BHnstrupo Darže, Leafy Grove ir Justice Parke,

(stropaiidamas 
stengiasi plika ranka įkailinlą geležį palenk 
Ii). Aš noriu ranka palenkti.

ANDRIUS: Tu pasiutai! Ai- nori visai sau 
rankas nusidegint? Ką aš daryčiau, jei tu ne- 

Jjegalėtum man daugiau tarnauti? Kaip, be 
Žinokitės gi tavo pagelbos, galėčiau pastatyt tą rūmą, ku- 

įi (Ma- rip bokštai padanges turi .siekti?

G&tffĄRTO HAUPTMANNO
• * j!. , j r

Paskendusis Varp
Penkių Aktų Pasakos Drama

• ' f ' ''

Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A. LALIS

aš nieko jau nebesakysiu. Bet žinokit: ir ra
ganoms, ir atskalūnams laužai ir šiandie dar 
tebedega, kaip kitados kad'degė! Vox populi, 
vox Dei! Savo slaptų pagoniškų darbų jus ne- 
paslėpsit 
mą! Ir gali atsitikti taip, kad pasipiktinimo 
nebus jau galima ilgiau besuvaldyt, ir žmo
nės, kurių šventenybei grumojamas pavojus, 
sukils jos ginti, užpuls ant jųsų tos dirbtuvės, 
ir regėsi!
šiauš nušluos jie visai . '

ANDRIUS (valandikę tylėjęs, ramiai): 
Klausykite: baidyt manęs jus tuo nepabaidy- 
sit. Jei Irokštantysis, kurį norėčiau aš pagir
dyt ir pastiprint vynu, išmuštų man iš rankų 
taurę ir ąsotį:—tebūnie taip: tetrokšta jis to
liau, kad nori. Ne mano tai bus k; 
jeigu tas, kurs pats save nuskąudęs, 
tų be to dar dūkti ant manęs ir, savo 
me 
bintuvą—tesau 
pats, ko norįs ir ką galįs 
vieną 
kad vienu sykiu sutrupinus tą 
tamsiųjų minios iš puikybės ir 
žies ir viso pikta nukalė—gal tam tik, ki|d jis 
kvailybes ir kvailybes skelbtų!

KUNIGAS: Nu, tai gerai. :
^belieka tiktai .atsisyęikint

s j geimus I 
mcs. priprat 
tik dreba mt

i; kti( s. Dvimečiu visi ka 
are patampau) vien elge 

(įauga my s—skudurai.
ant suolo, guli ir, nkiy neuž- 

prade da sapnuoti. Balta n^gia 
pro atviras duris ir, jai 

, ant lovio krašto pasirodo

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

Western, Belmont and Clybourn Ave., and Koscoe Blvd.
ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲšIEŠ ŽAISMĖS 

Inžanga 25c j Parku ir Pikniko darž^ 
J_________ * Vaikams žemiaus 12 metų Įžanga DYKAI.

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofisib

Liet. Tautiškos Kapines
THE LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY
Archer and Kean Avenues. Tel. Willow Springs 6

Tūkstančiai Žmonių
Dalyvaus penkių metų sukaktuvių kaip Įsteigtos 

Lietuvių Tautiškos Kapinės

Memorial Day
Šįmet atsibus Didžiausias Apvaikščiojimas 

Papuošimo Dienoje (Decoration Day)

Seredoj, Gegužčs-May 30,1917
Pradžia 9 v. ryto. Prakalbos ant kapinių 10 v. ryto.

drills nublanksta, atsidusta, su įnirtimu pusi 
kelia ir, paėmęs nukaltą Iglį, deda vėl ant 
priekalo). šėtonas gi teg11! dnrhn 
gia! Gana man to! Geri 
vių, ropių sėti—valgysiu 
paskui pastipsiu.., (Penktasai Kiurža 
fina prie priekalo). Na, tu, nedrįsk 
liesti! Ale kas tau y r? Veidai pa ra u 
kai tau pasišiaušė; akim man prag< 
moji?!. Ak, žinau: kas tau tik pasidi

jas surisiu ir votulu užkim 
žas nubėga). Ir kuo tau ta 
ji stinga? Atsakyk, kad klausiu! ivicKauos m 
buvau dar taip laimingas, kaip dabs 
kados širdis ir ranka nebuvo tokioj 
je. Ką bevapeni? Argui 
Argui manais daugiau už 
Šian, sakyk: ką blog

sviesos, be pajicgi 
pasliki j pricglobsį 
raliai esam, bei 
los ir, užmigus,

(Jis išsitiesia
merkdamas, ;
slenka \idun

sklaidžius
* > V a n d e n i u s)

yA (Bus daugiag).
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Pasirinkite Sau Puošnų Siutą
KENOSHA, WISPITTSBURG, PA

Margumynai

VYRŲ SIUTAI
Korespondentas

WAUKEGAN, ILL

MES GALIME PRITAIKYT JUMS IR KAINA IR STAILE

Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdaly ir čeveryky Namas

BACH BROS
Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

KEWANEE, ILI

Telephone Yards 5032

Pabraižos
PASIKALBĖJIMAI

Pasikalbėjimas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Redakcijos Atsakymai

Akušerkanu

WISSIG,

imas su su

SOROU

GAUK TIKRA

Padėjimas kertinio akmenio 
Tautiškam Lietuvių Namui.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI 

1111-13 Unity Bldg.
Tek Central 4411

n o j n h , 
k. i ūk »i

Namo išvaizda ir 
intaisymas.

Varašius, J. K 
Moskaliunas, ku 
kaip šiai draugi 
lietuvis kunigai

Tas pasipriešinimas 
pritarimo 
vyčių 
nevros

vyrai 
šaukia 
noiau,

čius karėn
savo
Pakrapin tiems vyčiams jie leis 
išsirinkti vadus iš savo eilių ii 
tie, paskui, giedodami ir cimbo
lais mušdami —

demonstracijoms atsisėdau dirb
tuvėje ant suolo. Prie manęs 
prisėdo vytis; paskui ir bosas.

Vytis prabyla.į bosų: RUSSIAN
TURKISH

12th St. Tel Kedzle 8S02 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SC Chicago. IIL

Kadangi veliones gimines 
dievobaimingi žmones, lai jie 
nuėjo pas vietinį kunigą, sude
rėjo ir išanksto užmokėjo už

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sek r. Tdrk Mnfg, Co

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co

Pasipūtė kunigo ožiukas laike 
merginos laidotuvių. ~

Geg. 20 d. S. M 
traukiniu 
sižeidė.

-J Labiau my 
limas del jojo . 
skonio. Cho-^ŽS’ koladas Ra-zinką, sida jJKįMC bro auk-W so gar-

Ta pora Oxfords čeveryky taipgi čia jųsy laukia. Jus galite pasirink /
ti iš inusų plataus pasirinkimo stailių iš daug įvairios rųšies skuros.

riuome\iei. ir butų nebrangios, 
astuoni devvni doleriai siutas.

Kadangi vyčių kariuomenę

rius, p. Juozas Virbickas per
skaitė Draugijos istoriją, kuri 

i: “Lietuvių
s te susitvėrė 
uisio 26 d. ku

isai namas, nors da ne- 
as, gana gražiai atrodo 

yveninių

Kas gi su šios vasaros apatnešo mis. Jus reikalausite naujo apsiren 
gimo. Kodėl neateiti dabar ir nusipirkti del viso sezono.

KD ST., CHICAGO 
11 r y I u b i,

Pasikalbėjimas davatkos 
su kaiminka.

plunks Ii ir pama- 
- laiku dieną ir 
liškai jiigiq kainą

jisai nuo vyčių ir bu 
sorialishi.c

sesele: kai]
s, lai kad ra

Klikų šunybes’ 
Darbininką”, <

Susirinko L. M. Draugys 
nariai ir .visi simpalizatoriai 
Pittsburgo ir iš apielinkių.

bus galimą sutaupinti del kares.
l ai matote prie ko dasileidžia 

Kristaus “pasekėjai.“ Viską jie

Geg. 27 d. LSS. 5o kp. rengia 
debatus: ar moterims reikalin
gos balsavimo teises? Vieta: 
Germania svet. Pradžia* 3 v. p. 
Į). Laukiama daug publikos.

J. Martin.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx Puikių Aprėdalų

Lydėt velionę į bažnyčią susi
rinko apie 150 draugių ir drau
gų, narių minėtos draugijos.'

Jau susiruošus nešti karstą už- 
telefonuoja kunigas, kad jis jo
kiu budu nepriimsiąs velionės į 
bažnyčią; kam, girdi, ta draugi
ja lydi. Daugelis nusiminė. 
Pakilo suirutė. Keliese nuvažia
vo pas kunigą prašyti, kad pa-

Gegužės 20 d. atsibuvo laido
tuvės Onos Sadauskiutės, narės 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau-

Šiaud. Skrybėlės Panamas 
Mes turėsim šią vasarą gal but 
tik keletą šaltą dieną, bet tos 
kelios dienos bus priskaitytos 
prie šiltą dieną. Pasirūpinkit 
išanksto viena iš musą naują 
šiaudiniu skrybėlių ar tikrą 
Panamą.
Šiaudines Skrybėlės po

$2,, ,.$2.50, . $3
Tikros Paįąma Skrybėlės po ’ 

$3, $4, $5 ir ąugščiauTik tuomet kunigas leido į 
bažnyčią, kuomet karsią nešė 
žmonės, nepriklausau lįs prie

pasakė: visi turi imties ginklų, 
o kas dar ginklą negali vartoti 
arba senelei ir moterįs, tie irgi 
turi prisidėti prie karės. Bet 
kaip? O štai kaip: tie maži 
vaikeliai, seneliai "ir moters lie

ku ris prasižengė prieš įstatus 
neteisimai pasielg 
aukautais pinigais

Oje, oje, o musų, vyčių, ar
mijai labai reikalingi toki ko
votojai, kurie moka langus ir 
galvas (laužyti. Toki kovotojai 
butų kanuolė prįčš socialistus. 
Ijj- musų kuopos 'generolas išru- 
nijo; ar negalima kaip nors jį

w ŲS rasite tiek daug gerų su diržais užpakalyj stailių čia, kad jus ne 
g” turėsite jokio keblumo nutarti, kuri jus geriau mėgstate. Geras y- 

ra daiktas turėti didelį skaitlių iš ko pasirinkti, ypatingai kuomet 
visi siutai yra pasiūti Hart Schaffnerio and Marx’o ir kitų gerai žinomų 
siuvėjų, iš visų vilnonių audimų, pri-tyrusiais siuvėjais. Jus negalite pa
daryti klaidos pirkdami tokias drapanas. Mes turime naujausius modelius 
sugnybtais arba su diržais užpakaliais, ant vienos puses arba ant abiejų 
pusių susegamus siutus puikių naujų petrenų.

P. C., Cleveland. — Iš paduo
tų Naujienose žinių visi tie kla
usimai galėjo tamstai paaiškė
ti. Sekite dienraštį* Laiškais 
a įsakinėti nesuspėjame.

tamsta1 turi žinių ir adresų apie 
esančius vokiečių nelaisvėje lie
tuvius, paskelbk laikraščiuose; 
Naujienos taipjau mielu noru 
duos vietos tokioms žinioms.

; ■ t X*''■*ry

ščiojimą “kertinio akmens pa
dėjimo“ savo namui. Iškilmė 
prasidėjo 4 vai. po pietų.

Mokslo D ra
1910 metuose 
vb pirmas susirinkimas penkio
likos narių Kvedaro namuose. 
Už kiek laiko nupirko žemės 
sklypą ir tuoj pasistatė medinį 
namą su skaitykla ir svetaine. 
Šiame name begyvenant drau-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St

Ant trečių -lubų
Tel. Drover 1310

Petro bažnyčioje traukėsi “iš
kilmingas” kermošius. Visą 
laiką bažnyčia buvo prisikim
šus žmonių. Tos “valandos” 
parode, kaip vietos ir apielinkės 
lietuvius kerpa “progresuojan-

1 J ,

< nn»l 3263

prez. Getting Bros 
HARLES KĘUPKA 
vice-prezidentaS^

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
kapitalas

liną draugijos susirinkimą ir 
pagal komisijos aprokavimą ir 
pieną naujas namas lešuotų 
$40.000.00- 1916 metuose buvo 
tveriasi už darbo ir pradėta 
statyt naujas namas, o kad tru
ko pinigų, skolino draugijos 
nariai ir kitos draugijos“,..-;

Vyčių organas Vytis - ragina, 
kad visi vyčiai butų prisirengę 

į traukti karėm Jų komitetai jau 
ir uniformomis rūpinas, kokios

-- Aną vakarą nuėjau pas kai 
minką pasiskolinti druskos. O 

motinėle, žiuriu, susėdu 
įpie stalą rokuojasi ii 
: “išmest! išmest!” Suži- 
tai* buvo socialistų m i tin-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Magioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje.
I (Clearing House) depozito

savaitė nors po vienas; dabar gi, 
atsiminę, kad mes gyvename 
“liuosybės” šalyj, kas subatą 
reliniam šokius. Kad ūžia m,

kantą savo artimo, parodė, kaip 
jis neapkenčia žmonių, kaip jis 
mulkina darbininkus. Darbi
ninkai, išvyskite kaip elgiasi 
Kristaus “pasekėjai”, eikite prie 
šviesos, šusijiratrmo, idant dar
bininkų mulkintojai negalėtų 
j nok ties iš jūsų.

Drauge Ona, lai buna lengva 
tau šios šalies žemelė. J. M.

Geg. 20 d. čia atsibuvo patrio- 
tiugas apvaikščiojimas, kuria
me dalyvavo ir lietuviai, žino
ma tik ‘akie, kurie nesupranta 
kas tai yra karės baisenybės ir 
kokį vargą karė atneša darbinin
kams, bei tie, kurie pataikauja 
kapitalistams.

Toj parodoj dalyvavo lietu
vių kunigas Ambrazaitis, len
ku kunigas, airiu kunigas, belgu

aprireičklfi cfiiĮn ^tcbelinal ))««< !< minga 
nuo gėlimo pilvo ir įminu, gt r- 

ftxk(iu(lč)irno, dusulio, gidrus
■ i skaudėjimo, nusfojimo apetito,
■ I kalcio palvoje, rot., cnt., Suiai-
J1 Iii ’H’lbhfiju labai pagalėjusio

MIN-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo (šeimy
nos, naudojamo visame pasali 
lyje p«r pušy Šimtmečio- 25c 
UŽ bonkulę visose aptieko.se, 
artu guUtę užsisukau tiesiai 

< F. AD. RlCnTEH & c<>. 
14—30 Wa8hl»ftw Street, Na*

toriją, dokumentus ir tris laik
raščius: “Kovą“, kaipo LSS. or
ganą, “Draugą“, kaipo klerikalų 
organą, o nuo tautininkų buvo 
manę įdėti “Vien. Lietuvninkų“,

mes nieko negalime 
3) Paskelbus karės 

padėjimą tarp šios šalies ir Vo
kietijos, visi pastarosios konsu- 
lalia čia tapo uždaryti. 4) Nu
važiuot negalima nei turint po- 
pievas, nekbe jų; Vokietijos vai-

Mrs. A. Vidikas
Lnigiihi A L j i j<p Kolegiją; ilgai prair- 
tiknvuHi J’cnoKj Jy nnijoH Honpitaieae Ir 
Phiindelpliijoj. Pasekmingai patarnaB- 
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose lijjOKe moterim* ir meryt- 

nlbti Jietuviūkai, angliškai, ra
nki ūk >. i ir fe I a vok i Ūk ai.

Geg. 23 d. atsibuvo patriotin- 
ga paroda. Tūli lietuviai taipgi 
marša vo.

buvo išmokėtos skolos ir susi- 
taupinta savo kapitalo $10.759.- 
7,0. Tarpe drg. kilo sumany
mas, kad įgijus didelį ir patogų 
namą. ’ Buvo išrinkta komisi- 
3B-iiAino statymui. Padarytas

nereikalingas tas apvaikščioji
mas darbininkams, nes jis prita
ria karei ir visoms šiandieni
nėms brangenybėms. Tuo pa
drąsinsite kapitalistus išnaudoti 
darbininkus dar biauriau ir kad 
už tą išnaudojimąjnes esame 
dėkingi ir pasiryžę kraują ličti 
už jų reikalus-

Taniau j a m bažn y čia i,
Ne tiek jai kiek kunigams - 
Klebonijų ubagams, 
Marš, marš...,

trauks į tranšėjas. Ir jei pake
liui neužsuks kur ant kampo 
amunicijos reikalais ir perdaug 
ja savęs neapsunkins, tai, be 
abejo, pasieks tikslo ir Lietuvą 
klebonijai užkariaus.

J. Aceris.

k I H \1 J<>, 
(r < Jjjrilį, 
!it< ik it<‘ 

b.< t ų ir

skaitosi vyčių generolais — tat 
reiktų laukti, kad patįs genero- 
lai-kunigai savo kariuomenę ir 
į ugnį ves.

Bet taip, be abejo, nebus. 
Kunigai ne tokie mulkiai, kad 
patiems į ugnį ėjus. Geriau jie 

krapins savo vy- 
patįs pasiliks piTe 

gaspadinių klebonijose.

I Daktaras

Sun 
vo atbėgęs prit

Puiku, ])uiku 
lik jis pas mus 
šysime apie* “c 
į “Draugą” ir 
tos dukaunos g

užbaigtas, 
pastatytas
Ilgio turi 70 pėdų, o pločio,40 
pėdų. Ant pirmų lubų kliubo 
ruimai, aut antrų - - mitingų 
ruimai ir skaitykla, o ant trečių 
lubų — didžiulė svetainė, kuri 
bus intaisyta vaidinimams. Visas 
įtaisymas gana gražus.

Ateityj Pittsburgo ir apielin
kės lietuviams nereikės j ieškot 
svetainių pas svetimtaučius del 
seimų ir kitokių rengimų, nes 
L. M. D. yra bepartyviška ir vi 
sos srovės išiteko ligi šiol. -

Linkėtina, kad ir ateityj pa
našiai elgtųsi pittsburgiečiai, o 
jų pavyzdį Jcad sektų ir kitų ko
lonijų lietuviai.

Naujienų Reporteris.

Dr. M. Stupnicki
TiOJi bo. Mdiyjiii SI.. Chicago. 

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

iiisius kir
sim nuo rius. kur 
Miškų j ml y riuuj kuo-

Socialistui, SI. Josepli. — 1.) 
Apie registraciją ir konskripci 
ją Naujienose rašyta jau ne ka 
r tą, taigi kas buvo tamstai ne 
aišku, paaiškėjo iš Įiaskutinių 
jų. žinių 
klausim

razumnų galvų pridės, tai bent 
bus tiems cicilikams.

—Gud nait, nenoriu nė drus
kos. Gvaizdikas.

Geg. 20 d. čia laikė spyčių ir 
rodė pakeiksiu, koks tai karabel- 
ninkas, girdamas Kingman Zinc 
Mining Co. ir “laikraštį” “Lai
mę.” Jis čia biznio nepadarė: 
matoma, kenoshiečiai nenori 
tapt milionieriais.

nę”, kaipo didžiulės lietuvių or
ganizacijos SLA. organą.

Šie laikraščiai reiškia, kad 
Liet. M. D. buvo bepartyvė ir 
mano pasilikt beparlyve.

Paskui kalbėjo angliškai ad
vokatas Charles P. Lang, kandi
datas į teisėjus. Lietuviškai kal
bėjo Karolis 
Mažu k na ir J. 
ris papasakojo 
jai susitvėrus
Sutkaitis persekiojo jos narius 
iškeikdamas bažnyčioje ir sakęs, 
jei kas prigulėsiąs prie L. M. D. 
tai tų tėvų kūdikio nekrikšty
siąs. I^et visi kunigo šokinėji
mai nuėjo niekais. Dabar drau
gystė turi jau nuosavų namą!

oro
(ĮTAISYTAS ig fonnulos- 
rcccpto; suteikto iSinintin 
Ku Egypto zokoninku,

1900
Jff. KASPAR 
r prezidentas
OTTO KASPAB

vlce-prezidentas

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką l 
ir taupymo padėjimą

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

pirklys
H. E. OTTE 

viceTprez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE

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

V 11«

PERVIRŠIJA $6,000,000
KALB? IMA LIETUVIŠKAI

J’ICIACSIA j) (.I IUM SIA MOKYKLA 
( lii< ūpoj<‘, niohina kijpimo ir designing, 

\ \ i u i) mot( i ų (h abužiy.
Mirų sishina n xpaltsKas mokinimas 

jus žinovu j timnpiĮ luikq.
Mes Im im did/imisius 

) muo-design i iif* ii 
mes s u I < ■ i k i: u m • ] > i ; i 

ji,is mok \ siI< s. 
cklia vmomos 
sk \ i iirnse. 
is rs:d iizkvi< ('i;i 
musą mokvklų 

h ;iis ir gaut i sj 
:■ šio menesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Prieš City Hali.

VISAS I H.AS \YJiŲ m MOJI nu. 
(J/KIU.S'I Il sios IH \l IM.J JioVki 
i pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, u

111 r. I j / 11 Iii , • 1 : > n ■ u 11 > , ■ i ;. ; uju- >

GYDO 
NEŽIŪRINT KAIP

Special iškai j<y< 
odos, lixaH, žaizdas 
K" C r k 1 (• S : k a U (1 <1 j i rn: i 
čia ir persitikrinki! 
ižgydė tūkstančius lironių

OFISO VAUAN'OO!'- nvi«. )<i 
1900 BLUE ISLAND AVE., k»n<p

SCHUL7E 
SILVtR CAKE

Bosas pagyre vytį.
Paskui vytis giriasi man:
—Bosas man , pastuksejo 

krumpliais į kaktą ir pasakė — 
“gud boi, gud luka brein ent tu- 
moč sems!

Didvyriai tie “vyčiai.”

gai ir turčiai sotus.
Neminėsiu apie kitų kalbas, 

nes visi politikieriai ir kapitalis
tų bernai panašiai kalbėjo, ku
riems karė negrąsia pavojumi. 
Bet tik turiu paminėt apie 
vyčių generolą J.. N., kuris nie
kelio neįgaliotas nuėjo su P. V. 
pasiūlyti miesto valdžiai, kad 
ir lietuviai nori dalyvauti ap- 
vaikščiojime.

Po tam sušaukė draugijų, 
Šv. Antano ir Ukėsų Kliubo su
sirinkimą, . paaiškindami, kad 
miesto valdžia kviečianti lietu
vius apvaikščioti vėliavą pager
biant.

Tada vienas paaiškino, kad

Amerikos Lietuvių. Gyvenimas
—Musų korespondentų pranešimai

♦ | į » |Q I » I Į g Įo Į » |y į Į » ĮO Į yjg)

aptieko.se


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

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

Redakcijos Straipsniai |

Musu uždaviniai

Sveikatos Skyrių

Ats

Typiška 
pažvalga

kūne ne- 
dalykų; 

a reikšti

| Pirais Lietuvių Dienraštis Imsrikojs
NAUJIENŲ BENDROVE inc 

^Kasdien, iiskirlant nedėldienius

Internacionalistu 
atsakymas.

opozicija 
visose ka- 

valstybėse ir

ino
irtas
vienas
galui pa v 
nepilna teisių 
liuosavimui 
bikių

kapitalo pasikėsinimą 
leteną ant tarp- 

fnc^ • socializmo ;Š judėji- 
Tuę.

kablegramu pranešė visoms 
talkininkų valdžioms, moty
vuodama jį tuo, kad minėto
ji socialistų konferencija e-

rgenui u 
į tarptau- 
Stockhol- 

Ji ne tiktai atsisakė iš- 
pasportus, bet ir pc

Blėdį musų agitacijai

Social-šovinistų 
nuomonė.

is po 
beabe- 

užsitarnauja paramos iš

Naujienų .Bendrovės narys 
klausia:

arba netikėjo jos pasekmių 
gurnu. Prielankus jai pasi 
darė ir Tarptautinis Sociali 
stų Biuro pildomasis komi 
tetas.

bių. Stengimąsis kolonijų 
puskolonij ų išsiliuosuot 
jungo didelių valstybių,

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .......................... $3.00
Krims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam.................... $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Kuropoje, metams .............. $7.00

Tarptautinis Biuras ir 
šaukia šių Stockholmo kon
ferencijų. O formalį para
ginimų prie to jisai gavo iš 
Su v. Valstijų socialistų par-

Užsisakomoji kaina: 
Oicagoje — per išnešiotojus 12 
MtU savaitėje. Pačtu siunčiant, 
tfcagoje metams $6.00, pusei me-

Tokiu budu, męs 
apsigynimo teisės

ginantis užka- 
socialislišką valdžių 
valstybių, palaikančių

KhtytoJu ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
M rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
fwrdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
•attekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilėiko visas tei
gtai rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
M arba gražinami atgal, iei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
h ir išsiunčia krasos Ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Mes ir vėl grįžtame prie 
to klausimo apie “tėvynės 
gynimų”. Nors musų skai
tytojai jau yra nemažai a- 
pie jį prisiskaitę, bet mano
me, kad jiems bus indomu 
susipažinti ir su turiniu 
straipsnio, kurį tam klausi
mui pašventė žinomasai pa
čių kairiųjų “internacionali
stų” rašytojas

PAžVALGOS INTERNA
CIONALISTŲ tėvynes 

GYNIME.

savo
nežiūrint, kokiu tikslu

— štai api- 
social-šovi- 

įtviri social-šo-

no fakto, kad dabartinis karas, 
1914-16 ui., yra imperialistinis 
karas. Mes statome pamatuo
ta dalykų, kad dabartinėje im
perializmo gadynėje karas tar
pe. “didelių” valstybių ir negali 
but kitokis. Vienok, tas nereiš
kia, k&d mes visur, visada, visuo
se atsitikimuose ir ant visados 
atmetam gynimų tėvynės ir im
perializmo gadynėj.

“Teisingi” karai 
imperializmo 
gadynėje.

«
Musų straipsnyje 

to” N 1-2, mes rašėm 
jo turėti vietos 
ras

Red. Pastaba.—Sį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuopla&ausia naudoties maloniu vedėja p ai ar 
navimu. jBe įvairių straipsnelių medicinos ir higiėnos klausimais, 
Dr Karalius pasižada taipjau duoti Štame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti dš jo šiokių ar tokių daktariškų patartinu*. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, 111.

lu pakenkti bendram Vokie
tijos priešų reikalui.

Taigi SuY: Valstijų valdžia 
oficialiai užėmė link tos kon
ferencijos tą poziciją, kurią 
jai diktavo trustinė spauda, 
būtent: kad Stockholmo kon
ferencija tai “kaizerio suo
kalbis prieš pasaulio dėmo- 
kratybę”.

Kuo ji remia šitą savo po- 
zieją? Tuo, kad, girdi, rū
pestingi jos tyrinėjimai pa
rodę, jogei konferencijos i- 
deja kilusi Vokietijoje ir jo
gei ją remią Vokietijos soci
alistai. Pienas sušaukti cen- 
tralių ir talkininkų valsty
bių socialistus į tarptautinę 
konferenciją jau atsiliepęs 
blogai ant talkininkų reika
lo, nes susilpninęs Rusijos

pavojinga? Tokį kosulį turiu 
jau apie 10 metą.

2. Kad neinu į maudynę 6 die
nas, tai jaučiu niežėjimų viso 
kūno; tartum kas gyva bėgioja 
po odų. Ar pa vo j i nga ? -

3. Retkarčiais kraujas prade
da tekėti iš nosies. Ar pavoj ki

lok ių vaistų nč- 
ali. Vaistai turi 
vaikino kūne, jo 
išsilavinime, pro-

pe kapitalisto ii
.rpe išnaudotoje

tarpe lokauto
revoliucijos

Komunis- 
“Ar galė- 

teisingas” ka- 
gadynėje nacionalinių karų? 

Taip, galėjo. Karai didžiosios 
prancūzų revoliucijos, iš dalies, 

i. tlalijos na- 
buvo “teisin- 
gali-gi turėti 

irai dabar im- 
Taip, ga- 

atsitiki-

NAUUENDS 
iThe JUthunmisuni Daily Jtews

baigiasi
so pabustos gyvenimas, ir < 
lis jų grįžta prie 
ūkių.

Kaip į tai atsako internaciona
listai? Mes neatmetam ^tėvynės 
gynimo abelnai. Mes atmetame 
taip vadinamų “tėvynės gyni
mų” imperialistiškuose, t. y. 
rcakcijini'ai-kapitalistiškuose ka
ruose. Mes neapsirubežiuojame 
nurodymais ant to neužginčiti-

skelbė neišduosianti paspo 
tų šios šalies soči: 
gatams — Morris 
tui, Victorui L. B 
Algernonui Lee — 
tinę konferenciją 
me.
duot
bausme uždraudė bent ku 
riam Amerikos piliečiui da 
lyvaut toje konferencijoje.

Socialistas turi 
tėvynę 
karas yra vedamas 
pamatuotas tikslas 
uis tų. Daugiau 
vinistai stalo minimų klausimų 
atvirai, niekuo neprisidengda
mi: “Nors musų valdžia ir ne
teisinga,. nors ji pirmutinė pra
dėjo karų, nors jos užrubežinė 
politika iki karo buvo neteisin
ga, dar daugiau — kriminale, 
bet už neteisingumų arba nors 
ir nuodėmingumų — kriminališ- 
kūmų valdžios, bausti žmones 
negalima. Jei karas pradėtas,

žmonių, o ne pačių 
kų — kova tarpe kelių 
ninku ^dicl pasidalini 
Kiekvienas kitas 1 
nurodytų dviejų atsitikimų, 
sų laikuose, be jokių išėmimų, 
bus neteisingas, nenaudingas, 
imperialistinis, finansinių pluto- 
kratų ir dinastijų klikos, visuo
met ir visuose kraštuose pragaiš
tingas darbininkų klasei.

Dabartinis karas.
Ar galėjo “teisinguose” nacio

naliniuose karuose eiti kalba 
apie kova buržuazijos su prole
tariatu, statantį socialinį per
versmų? Ne, negalėjo! O da
bar, imperialistiškuose karuose, 
ypač Europos maštabe, tas yra 
svarbiausias tikslas tarptautinės 
buržuazijos su tarptautiniu pro
letariatu.

mas iš priešininko pusės — męs 
turime gintis. Ir tas turi būti 
nepriklausoma nuo karo tikslo. 
Teriojimas mano tėvynės butų 
d/idžiausias smūgis, kokį tik ga
lima įsivaizdini. Todėl f teisin
ga ar neteisinga mano tėvynė, 
ji yra mano! Kokios nebūtų ka
ro priežastys, kaip męs nežiurė- 
tumem į istorijos rengimąsi prie 
jo, bet negali būti abeojnės, kad 
musų vyriausias uždavinis yra 
ginti tėvynę.”

Taip pasakė day nesenai par
tijos konferencijoje žymesnis 
diplomatas tarptautinio social- 
šovinizmo, Viktor Adler. Ne
visi social-šovinistai taip atvirai 
išsireiškia. Daugumas jų kal
ba apie gynimų kultūros, “lais
vės”, apie karų prieš militarize 
mą ir t. p. Bet jie visi elgiasi 
prisilaikydami tų pačių princi
pų. Mat, tokia jau pozicija so- l . ,
cial-šovinizmo.

pas socialistus noras vieny- 
ties kovai prieš jį.

Jeigu kraštutiniai kairie
ji ir kraštutiniai dešinieji 
socialistai iki šiol dar šali
nosi nuo dalyvavimo bendro
je tarptautinėje konferenci
joje, tai jie (kuriuose dar ne
užmigo socialistinė sąžinė) 
dabar pamatys savo klaidą 
ir permainys savo taktiką.

Prieš besivienijantį pasau
lio kapitalą turi stot susivie
nijusi visų šalių socialistų 
spėka.

kis nmrgsm ir prudcd.'i viršuj 
bhikslienų skaudė!i?4

Atsakymai:
1. Kalhmuoli pirštų nagai pa 

prastai lokiais visa amžių pasi
lieka. Kartais toki nagai reiš
kia kokį nors širdies suirimų; 
kartais nieko išreiškia.

2. Kur nori* kūne randasi prie
žastis to tarpimo. Gydytojas 
privalo tų priežastį surasti.

“Dviejuoc atsitikimuose u 
dabar galimi, “teisingi” karai 
Bet ant 1915 metų veido mes ne 
matome nei pirmo, nei antro at 
sitikimo 
pripažįstam
tik toms “tėvynėms”, kurios yra

3. Iš lokio trumpo pasakymo 
negalima suprasti kame daly
kas. Akių gydįdojas tamstai 
gali pasakyti kame dalykas ir

bet šitą AmeriKos va lū
žios žingsnį mokės teisingai 
apvertint musų draugai Eu
ropoje. Jie pusėtinai gerai 
žino, kas čionai per valdžia 
ir kokia jos politika. Juk, 
kaip matėme, Rusijos darbi 
ninkai net ir a|)i(k IVloouey'o 
bylą yra girdėję daugiau už 
milionus amerikiečiu. Eu
ropos proletariatas supras 
tą Amerikos valdžios žings
nį, kaipo atvirą imperialisti
nio

Jeigu Washingtono ponai 
butų ištikro rūpestingai iš
tyrę dalyką, tai jie tik tą ir 
butų galėję patirt. Pasakos 
apie “kaizerio suokalbį” te
tinka mažiems vaikams pa
gąsdinti. Ir musų valdžia, 
žinoma, ne dėlto draudžia 
sočiaJistų delegatams va
žiuot į Stockholmą, kad ji 
rimtai tikėtų tai pasakai ir 
pati bijotų kaizerio machi
nacijų. Ji bijo visai ko kita. 
Ji bijo sparčiai augančios so
cialistų intekmės pasaulio 
politikoje.

Socializmas šiandie yra di- 
džiausis pavojus kaip Ame
rikos, taip ir kitų talkininkų 
šalių kapitalo tikslams. Nes 
socializmas skelbia kovą už
kariavimų ir pavergimo po
litikai, ir socializmas veda 
žmonių minias prie revoliu
cijos. šiokią-tokią nuovoką 
apie tai, kaip socializmas ga
dina imperialistinio kapita
lo biznį, musų ponai įgijo iš 
Rusijos atsitikimų.

Tai ve delko jie dūksta ir 
mėgina suardyt tarptautinę 
Stockholmo konferenciją. 
Likimo ironija padarė taip, 
kad “demokratingiausia ir 
laisviausia” Amerikos vald- 
džia po bausme uždraudė so
cialistams dalyvaut toje kon
ferencijoje kaip tik tada, ka
da net Vokietijos junkerių 
klapčiukas von Bethmann- 
Hollweg sutiko duot paspor- 
tus socialistų opozicijos at
stovams! Wilsonas “subyti 
no” kaizerį. Mes neklydo- 
me, kada tūlas laikas atgal 
sakėme, kad, griuvus cariz
mui, į pasaulio žandaro urė
dą “runys” Dėdė Sanias.

lai yra chronišl 
) bronchitas ari 
plaučių dūdų.

Termi of SubscrlptloBl 
I> Chicago, by carriers, per week. 

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

Outside Chicago, by mail, bne
year........ . ........................  $4.00

Six months.....................  ..$3.00
Three months ........................ $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

cionaliniai karai 
gi” karai. O ai 
vielos “teisingi” 1 
perializmo gadynėj ? 
Ii. Bet tik dvejuose 
muose: 1) Karas kokioj-nors ša 
ly proletarė 
riautąją 
nuo kitų 
kapitalistiškų vežimą. 2) Karas 
Chinų, Indijos ir panašių šalių, 
tarnaujančių objektu (pasiprie
šinimu) priespauda iš šalies im
perializmo, už savo nepriklauso
mybę nuo Europos imperialistiš- 
kų valstybių. “Teisingas” karas 
tarpe imperialistinių Europos 
valstybių negali būti, kaip no- 

kyse dorų 
razbainin- 

razbai- 
ino grobio, 

karas, be musų 
mu-
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korius jokių vaistų nętu 
ra. Dr. A* Kf
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1. Ar yra kas bloga, kad šla
pumas visuomet juosvas?

2. Dirbu grosernėj ištisas die- 
nedėlioj išeinu ant

i tuoj pradeda galvą 
jaučiu nesmagumą 
yse. Kas galėtų bu-

Tokie yra valdžios .argu
mentai. 'Jie, žinoma, neiš
laiko jokios kritikos. Mintis 
sušaukti tarptautinę sociali
stų konferenciją ne Vokieti
joje kilo, bet senai gyvuoja 
visose šalyse socialistų tar
pe. Karės pradžioje daug 
pastangų tos minties įvyki- 
nimui padėjo Holandijos, 
Šveicarijos ir Italijos sociali
stai. Kaipo tų pastangų pa
sekmė, jau įvyko keletas ne
pilnų konferencijų, kuriose 
dalyvavo arba vienos kurios 
kariaujančiųjų valstybių ko
alicijos socialistai, arba vie
nos kurios socialistų srovės 
atstovai.

Laikui bėgant, x atsirado 
dirva ir platesnei konferen
cijai. Tą dirvą prirengė au
ganti socialistų 
prieš valdžias 
liaujančiose
Rusijos revoliucija, pasta
čiusi socialistus tos šalies 
pryšakyje. Tuodu du faktai 
padarė prielankiais bendras 
konferencijos idej*ai dau&£ 
socialistų, kurie pirma ją*

Koki musų propagandos už 
daviniai turi b ui i 
laiku?

Pirm visa-ko, šalininkai Tre
čio Internacionalo turi aiškiai 
pastatyti tėvynės gynimo klaū- 
simą. Mažiausi neaiškumai tuo

šovinistai ant tiek pasinėrę pur
vuos!' buržuazijos idealogijos, 
kad pas juos visai išnyko socia
listinis jausmas, supratimas; 
kad jie tiesiog nustojo suprati
mo skirtumo. tarpe pavergtųjų 
ir pavergėjų, tarpe engėjo ir jo 
aukų, tarpe kapitalisto ir darbi
ninko, tarpt 
naudojamoj 
streiko, tarpe 
kontra-rcvoliucij

“Didžiausia Europos “respu
blika”, ant kiekvieno 100 ketur
kampių kilometerių savos me
tropolijos valdo 1235 keturk. 
kilom, pavergtųjų kolonijų, iš 
kurių finansinė Prancūzijos olb 
garėki j a' čiulpia kraują ir syvus! 
Be kita-ko, “didžiausia Europos 
respublika” ir kariauja šiandien 
dėlei tų kolonijų jiadidinimo bei 
jų apsunkinimo. O imperialis
tų klapčiukai vis nemato skir
tumo tarpe kolonijų ir jų paver
gėjų!

socialdemokratijos pusės. No- 
suprasti Skirtumo tarpe teisingo 
apgynimo savo tėvynes ir “ap
gynimo” tėvynės, kurios impe
rialistinė buržuazija stengiasi 
pavergti dar jos nepavergtus 
žmones, arba uždėti dar sun
kesnį jungą ant pavergtųjų 
žmonių — tokio skirtumo tik 
tas nesupranta, kuris nenori su
prasti.

Social-šovinistų 
priekaištas.

Vieno social-šo vinis to, pran
cūziško plauko (nors ir vokiško 
paėjimo), p. Grumbach, nesenai 
išspausdintoje knygelėje “Pa
klydimas Cimmervaldo ir Kin- 
talės”, cituojama iš brošiūros 
Lenino ir Zinovjev’o (“Socializ
mas ir Karas”) sekančias eilu
tes: — “Jeigu ryt, pavyzdžiui, 
Marokko apskelbtų karą Pran
cūzijai, Indija, — Anglija^, Per
sija arba Chinai — Rusijai ir t. 
p., tai butų “teisingi”, apsigyni- 

karai, nežiūrint, kas pir- 
pradėjo, užpuolė, ir kick- 

socialistas užjaustų per
il t U j U> Pr ib usa n či ų 

Istybių — pasi- 
pavergėjų, gro- 

didelių valstybių.” 
Grnmbacb’as atsako tam 

motyvui; jis sako: — “Koloni
joms pavelijama vesti dargi už
puolimo karai — kuomet did
žiausia respublika Europos 
(Prancūzija) ginasi nuo įsibrio- 
vimo Vokietijos feodalinės mo
narchijos armijos, tuomet kal
bama apie viliugingumą, parsi
davimą socialistų ir tt.

Skirtumas tarp pavergtųjų 
ir pavergėjų.

Tas “socialistas” ant tie!

lis tų, nuo kurių 
ą pamylėtų?

įsimylėjus ir suirus
vyras ar moteris nasilie-

SUIRUTĖ MEX1KOJE BAI
GIASI.

- žmonės grįžta prie apleistų 
ūkių.*

CHIHUAHUA, geg. 25. — 
Atėję iš Mexikos žinios sako, 
kad revoliucijos, siautųsios ten 

tarųjų kebų metų, jau 
Žmonėms esą jau įgri- 

iauge- 
plristų savo

ir bendramintis. To straip
snio pirmoji dalis, “Rankpel
nio” vertime, perspausdinta 
šiame “Naujienų” numeryje.

Indomus yra tasai straip
snis tuo, kad jame išreikšta 
typiška tam tikros pakrai
pas socialistų nuomonė apie 
tą, šiandie taip opų, ‘ 
nės gynimo” klausimų 
išreikšta vieno autoritetin
giausių jų tos pakraipos at
stovų, ir prie to, taip aiškiai 
ir pilnai, kaip dar nė kartą 
iki .šiol nebuvo ji išreikšta 
lietuvių spaudoje.

Skaitytojai, kurie atidžiai 
sekė lietuvių socialistų laik
raščius, užtiks tame straips
nyje daug jiems žinomų da
lykų. Apie kaikuriuos jų jie 
bus girdėję rifet po keletą ka
rtų ; bet tuos dalykus jie ras 
čionai suglaustus ir sujung
tus viename daikte, taip kad 
jie turės progos aiškiau juo
se orijeųtuoties.

Kada tilps .“Naujienose” 
visas straipsnis, tai redakci- 

G. Zinovjev, ja padarys nuo savęs keletą 
timas N. Lenino draugas pastabų ir išvadų.

rus tam is tai negali 
Jei reikia viduje 
jškoli. (J reiČiausia 
stokos tyro oro.
gimties ypatybe, 

ijn uioteruiis sutei- 
*oretikai sako, kad 
alave) tiktai su to
li mis, kurios netil
ai it veido; laikui 
os moh rjs likusios 

ii jij veisle nyku- 
ii dauguma moterų 
įveidėmis. lie teo- 
zįsla. kad pirmvkš-
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Jaunuomenes Skyrius
tume atsiekti to. Bet kadangi 
į tokius darbus sunku įstoti, ne
turint apie jį nė mažiausio su
pratimo, tai pirma to reikia 
atbutinai su tokiu darbu 
pažinti, lankant vakarines 
kyklas suaugusiems, kūrit 
nai yra begalo be krašto, 
daugelis čionai man gali
mesti — jog jie turi sunkiai 
dirbti kur liejykloje ar skerdynė- 
jc\ o iš darbo sugrįžę turi atši

lai tiesa, tikra tiesa. Aš 
i pripažįstu. Bet yra

ne
ap si- 
ino- 
čio- 
Bet

nuosir

Po to centro organizatorius 
pasakė trumpų prakalbų, ragin
damas visus delegatus 
džiai darbuoties ateities labui ir
perskaitė iš praeitų metų Lygų 
veikimo trumpų raportų, kuris 
parodė, jog praeitų metų kon
vencijoj rišo, svarstė klausimus

Tegul Newark Čeverykų Dirb.

Nepripažįsta
Meilė skirtumo -

Tarp ateities, praeities
Jinai nevysta,
Rilna drąsumo,

Keršto nebijo, mirties.

liko kaip dulkių debesis trauki 
niui pražuvos... -

Ir tada jis sušunka:

Melai linksmieji, 
Dienos, laimingosios

Prabėgo josios.
Refael Vargas

Meilė nežino
Įstatų, teismo —

Nei kas bausmė, nei klintis
Meilė del gryno
Gyvuoja geismo —

Kas jai doros pražūtis!
Tokio 12-VII-16 m.

Pavasaris. Sužaliavo — pri 
žydo ir pievos, ir laukai, ir nu 
džiai... Persimainė gamtos i: 
vaizda, ir oras. Pakvipo-..

Gamta pasirodė visoje savo 
puikybėje. Atgimė išnaujo ir 
stebina jaunų ir senų — paguo
džia ir palinksmina žmoniją.
Kokia ta gamta stebėtinai gera...

Augmenijos atgijimas, tai vie
nok nėra jos jaunystė. Tai yra 
puikus gamtiškas nusišypsoji
mas gyvijai... Tai atsikartoja...

Jaunystė — žmogaus jaunys- 
te, ir-gi puikiai-žavėjančiai jam 
prasijuokia... Bet... tik sykį.., 
vienų sykį jo amžiuje... Ne dau
giu.

Pasirodo sykį, pašaukia — 
pamoja — pažadina — puv,uja 
o! daug, kiek daug ji pažada — 
labiausia dar prieš atėjima 
K;qk tai vilties... Kiek apsivyti

Labiausia ji suvylioja-apgati
na, tvėrėjų, geradarį, milžinų— 
darbo žmogų... tarytum, pasity
čiodama iš jo nuoširdumo, ir 
naudingumo; — bėga nuo jo vis 
tolyn, tolyn, ir šaukia — “pa-

dbhaugsi manimi”... Ir kuomet 
beveik visi “ryto” — pasirodo —

Mokykimės

po karčiamas arba kokias tenai 
gūžinės, Jcur oras kenksmingas 
ir laikas veltui leidžiamas. Pra
leistas laikas juk liesugrįžta.

Kam avėti vyžas, jei galima 
avėti batus. Man esant dar kū
dikiui nekartų pasitaikė girdėti 
tokias pasakas nuo Lietuvos se
nelių. Lalai man labai patiko, 
žinoma ne pasakos, bet juodi 
batukai su stačiais kietais au- 
lukais. Aš nekartų savo tėvuko 
klausiau, kaip juos galima įgyti? 
Jis man paaiškindavo, pasakai
te, jog batukus tik tuomet gali
ma įgyti, kuomet kasdieną bus 
plakamas delnas po tris sykius, 
po viena sykį tik bus duodama 
valgyt dienoj ir po tris valandas 
ant žirnių keliais klupėt kas 
dieną. Už išpildymą to jis man 
pažadėjo batukus su žibančiais 
stačiais aulaičiais. Kuomet aš 
mąstydavau a|)ie jo priruoštų 
rect ptų, tai mane visą šiurpuliai 
nupurtydavo, bet kų veikti — 
mane vyliojo juodi batukai daug 
labiau, negu šiandien kad vylio- 
ja vaikinų jauna mėlynake su 
dresiuke ir X. Bay panČiakomis.

Kada aš sutikau priimti jo pa
siūlytų receptų, tada jis man nu
pirko batukus ir liepė eiti į mo
kyklą. Žinoma, tai ir padariau. 
Bet baisusis receptas nebuvo,nė 
pusę tokiu baisiu, kokį jis man 
užrašė.

šiandie man besitrankant po 
Suvienytų Valstijų miestus pasi
taiko sutikti daug jaunų vaiki
nų, daug jaunų mergaičių, kurie 
pirmutiniais kandidatais galėtą 
būti į mokyklų. Žinoma, yra 
viena ir vienintelė klintis — tai 
noras. O noras pergali viską/ 
šioji šalis, Suvienytos Valstijos, 
yra vadinama “mokslo šaltiniui! 
čionai galima mokytis mokyk
loje — nes čionai niekuomet nė
ra pervėlu. Čionai galima prak
tikuoti darbe, nes čionai yra to
kių darbų iš kurių galima sem
ti didžiausių praktikų, kur mo
kykloje per kelis metus negalė-

Jos. Blozis Musų Lietuvis 
Pardavėjas Sako:

Jus sutaupysite pinigus ant savo siuto ateidami į 
“Atlas”. Dėlto, kad čia yra vieta iš kur paeina geriau
sios vertės.

Dabartniu laiku mes parodome daugiausiai stebėtinas eiles vyry 
ir vaikinų siutų naujausiu taipgi ir konservatyvią modeliui šviesių, 
vidutinių ir tamsių spalvų. Audiniai gvarantuoh visi vilnoniai ir 
tvirtų spalvų. ...Jus Ča rasite tokius pagarsėjusius siuvinius kmp Hart Schaffner 
and Marx, Griffin’s, Atlas specialius ir Lewis Bros. Su unijos ženk
leliais aprėdalai už kainas pradedant nuo 
Pdskaitant inieras del extra didumo vyrų, žemų ir riebių vyrų ir 
storų ir plonų vyrų.

Užkvicčiaine apžiūrėti

1800 iki 1808 Blue Is
land Ave., kertė 18 Str

Taigi dabar, artinau ties vasa
ros sezonui, šventadieniais jau
nimas, vaikinai su merginomis, 
apleidžia surukusius pasmirdu
sius miestus ir važiuoja kur į 
giriasi, kad pakvėpuoti sveiku, 
tyru oru, kuris atgaivintų jų nu
vargintų kraujų. Taigi, sakau, 
ir tokiose ekskursijose nepralei
skit laiko ant vėjo, kokiais te
nai kokįctavimais, bet nors po 
vienų egzempliorių nusiveškite 
moksliškų knygų. Vaikinams 
aš rekomenduoju šias knygas: 
“Compressed air in all its appli
cations”, “Electric Toy Makink, 
Dynamo Building and Electric 
Motor Construction”, “Modern

(tięk jų tebuvo praeituose me
tuose), o šįmet jau nuo trylikos 
— kas reiškia, jog šitos organi
zacijos jiegos daugiau negu dvi
gubai padidėjo-

Po to buV'i) perskaityta tele
grama, prisiųsta nuo New Jer
sey Socialistų Partijos 
sveikino maloniai konvencijos 
delegatus ir vėlino geriausio pa
sisekimo jų svarstyme.

Prasidėjus dienotvarkei, kar
tu prasidėjo ir ilgos eilės berei-

koliai tapo išrinkti reikalingi as
mens konvencijos valdybon, 
buvo užimtas beveik visas prie
špietinis susirinkimas. Po die
notvarkes priėmimo, tapo išrin
kta iš delegatų nuo /kiekvienos 
Lygos po vienų altemativą (al
ternative ) del suf ormavimo rei
kaliukų rezoliucijų laike pietų.

Pirmų valandų po pietų dele
gatai išsiskirstė.
Popietinis susirinkimas praside

da trečių valandų po pietų..

SWOS Oxfordo ir Augštus čevervkus mes parduodami 
po $2.50, $2.95 ir $3.50. DAUGIAU KAINUOJA NEGI 

JUOS PAGAMINTI ŠIANDIEN!
Mes NE parduodame Newark Čeverykų 

pagaminimokft inų, bet apsaugojam savo 
draugus duodami jiems pagelbų šių pigių 
ilgai, kiek galėsime.

del dabartinu auj?stų 
nuolatiniu^ pirkėjus- 
kainų, darysime taip

Virš 200 
stalių vy
riškų Įtiu- 

g&tų ir že
mų čeve- 
ry. $2.95

Ifctikrųjų 
milžinlSko pagaminimo 
lio išdalinimo daugiau 
milionų porų čeverykų

jei- ines neturėtum tokio 
r Nationa- 
negu trijų 
m etus ir

YouSaveAĘoHar & more 
ori eyery pair"

pirmiau, 
kainos pakilo, mes negalėtum au» 
tokių stebėtinų verėių P° J2.5®, 
ir $3.50.

Jus būtinai turite atsilan
kyti j musų artimiausią Ne
wark čeverykų Krautuvę ir 
pamatyti daugumą puoėntų 

u stailių del Pavasario ir Va- 
/K saros ir netikė-

tai taupyti "Su- 
\ taupant Dolerį”

—ir daugiau ant 
\\ visų Oxfords ar
\\ augitų čevery-

k. \ kų, kuriuos jus
Į perkate.

Ateikite ryto.

neturėtume padar ęsutarties 
negu 
kauti 
$2.95

40 puošnių Htailų 
yriškų augfctų čc- 

verykų del pava
sario ir vasaros 
po ........ $3.50

Ar jus matėte musų specia
lu eilę $6.00 vertes paprastu 
varstotu padarytų čeverykų 
po $4.50? Tai yra nauja ei
lė, kurių mes dabartiniu lai
ku pridėjome sutikimui po
pular j reikalavimų.

quipinent and Management” 
“Gas Gasoline and Oil Engine” 
Vaikinai, perskaitę šias knygai 
aš neužtikrinu, kad tapsite tail 
mechanikais, apie ką jose rašo 
ma, tik užtikrinu, kad šios kny

mo tokio darbo, jeigu jus tokį 
darbų pasirinksite ir bandysite 
praktikuoti.

O mergaitėms geriausia re
komenduojama lavintis virėjų 
kursuose. Turime stengties, 
kad1 nelikti visai bemoksliais, 
kokiais atvažiuojame iš Liėtur 
vūš. Khdti prieplaukoje rašti
ninkas užklausdavo kur gimęs ?< 
o mes atsakome: “Baltramie-

Ar nere i k rausti nuo svetim
taučių? Jeigu nieko geresnio 
negalėtume išmokti šiuo vasa
ros sezonu, tai prasilavinkime 
nors lietuviškus laikraščius ges 
riau skaityti arba lietuviškai ni

Iš JAUNŲJŲ SOCIALISTŲ 
LYGŲ KONVENCIJOS.

Chicagos centralinė valdyba 
viršminėtų lygų kaip pernai, taip 
ir šįmet sušaukė savo susivažia- 
vimų-konvencijų, kuri susidėjo 
iš kiekvienos trylikos lygų iš
rinktų delegatų.

Konvencijos tikslas, kaip mes 
žemiau pamatysime, buvo gana 
svarbus; joje buvo daug svarbių 
klausimų perkratinėta daug 
svarbių, musų progersyvį judė
jimų paliečiančių sumanymų į- 
nešta, apsvarstyta ir priimta žo
džiu sakant, buvo stengtasi, 
kad šioje svarbioje valandoje, 
kiek galima daugiau svarbių, 
painių gyvenimo užduočių išri- 
šus ir tuo sustiprinus Jaunųjų 
Socialistų Lygų progresyvį judė
jimų, jų plėtojimąsi ir kad pa
rodžius visuomenei, jog ir šitos 
jaunutės organizacijos konven
cija stengiasi išrišti svarbius 
gyvenjmo klausimus, kaip ir 
senoji — Socialistų Partija:

Pirma sesija, gegužės 6 d.
Susirinkus delegatams, cent

ro valdybos organizatorius, 
draugas J. Rothenberg atidarė 
konvencijų 11 valandų ryto.

Pirma negu pradėjus kų veik
ti, sudainuota “Marsalietė”, lai
ke kurios visų delegatų ir dele
gačių veiduose matėsi užsidegi
mo upas, ūpas, kuris slaptai 
kiekvienam sakė — visų šalių 
darbininkai vienykimies, nu mes 
kime nuo savo sprando kapita
lizmo ir militurizmo retežius, 
padarykime pasaulyj laisvę, ly
gybę - lai gyvuoja Tarptautinis 
Internacidnalas.

Susirinkus delegatams, dirg. 
Kruse (national secretary) pasa
kė sujudinančių prakalbų, kurio
je tarp kitko pasakė:

“Mes iki šio laiko buvome re- 
zoliucioniški socialistai (the so
cialists of resolution): siuntėme 
šimtus/tuksiančius rezoliucijų 
protestų į Washington^, per
sergėdami valdžių nedaryti to
kio drąsaus žingsnio be sutiki
mo, be referendumo šios šalies 
piliečių, neskelbti Vokietijai ka
rės, nes mes, šios šalies piliečiai, 
nieko neturime prieš Vokietijos 
žmones-darbininkus ir įneš nei
sime jų žudyti del šios šalies 
kapitalistų interesų, nes Vokieti
jos darbininkai yra tokie pat 
trokštantis laisvės, kaip ir mes 
amerikiečiai. Vienok S. V. ka
pitalistiškoji valdžia nepaklausė 
musų protestą,vimų, įvėlė šių ša
lį į karės verpetų ir visos jos 
baisenybės visu smarkumu už
gulė Amerikos darbininkus.”-

“Kadangi šios šalies valdžia 
neklausė musų, šios šalies pilie
čių, balso ir ifres aiškiai pama
tėme, jog musų rezoliucijos, 
protestai mažai kų gelbsti, tai 
mes nuo šio laiko turime būti 
revoliucijoniški socialistai (re
volutionary socialists), ne dva
sios arba minčių — bet veiki
mo socialistai (the socialists of 
aejion). Mes turime sekti tak
tikų Rusijos socialistų — reiš
kia nuversti dabartinę kapitalis
tiškųjų valdžių, kaip kad Rusi
jos socialistai nuvertė carizmų, 
tų baisiausį pašalio despotų- 
siaubunų.”

šitokiam drg. Kruse išsireiš
kimui visi delegatai pritarė gau
siu delnų ploj 
. Pabaigus-d’j
centro valdyba pareikalavo, kad 
kiekvienos Lygos delegatai iš 
savo Lygų gyvavimo išduotų 
raportų, iš kurių aiškiai matė
si, jog visos Lygos pusėtinai vei
kia ir gyvuoja.

Toliau sekė konstitucijos ap
svarstymu 
mai tapo padaryti 
kio tame 
ginčai iškilo prie paskutinio pa
ragrafo, kaslink vartojimo kai
lio susivažiavimuose. Nekuriu 
Lygų delegatai i 
kad viėn tik :! 
būti vartojama 
bai didjplį pasipriešinimų dek 
galų nuo kitų Lygų, 
nurodinėfp, jog turi but 
ta vartoti kiekvienam 
gimta kalbi 
nesupranta anglų kalbos, 
lietuviams 
kuriems labi^fsunku yra išmok 
ti anglų kai 
centro valdžiai parūpinti 
tinkamų žiAigų perkalbęjimui

imu.
rg. Kruse kalbėti

Nekurie pataisy- 
bet nieko to- 

s va rb au s. 1 )i dž i a u si

Nekurie 
i daleis, 

savo pri 
jeigu kuri ypatn 

ypač 
am s j r rusams

l ir prie to patarė 
tam

<s|lew.arl Sftoe Šiom Co
South Side:

473L$ Ashland Avė, arti 47th Si.
386() Lotlage drove Ave., arti 391 SI.
11333 Michigan Ave., Roseland.
9139 Commercial Ave. South Chicago.
836 East 63rd St., vienas blokas i rytus nuo 

Cottage Grove.
Vidurmiesčio Sankrovos:

107 W. Madison St., tarp Clark ir La Salle st
12 N. Dearborn St. tarp Madison ir Wash

ington.
106 S. Clark St. In Fort Dearborn Bld.
328 S. State St. į žiemius nuo Van Buren st.
72 W. Van Buren St. tarp Clark ir Dearborn 

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

West Side:
arti \V. Madison si.

S. Halsted St. tarp 13th ir Maxwell st
W. 12th St. arti Kedzie St.
W. 26th arti Clifton Pk. Ave.
W. Chicago Ave., j vakarus nuo Ash

land Ave
Northwest Side:

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

North Side:
3175 Lincoln Ave., arti Behnont Av£.
3241 N. Clark St., tarp Behnont Ave ir L.
637 W. North Ave., arti Larrabee Ave.

14S. Halstcd Si
1311
3205
3636
1617

2879
1583
1221
2738

rėiškia

Išrinkus naujų miesto komi
tetų (city committee) ir organi
zatorių tapo įneštas ir priimtas 
sumanymas 'atspausdinti 10,000 
aplikacijų ir jus visas išdalinti 
Chicagos high school’ės moki
niams, kad’ tuo juos supažindi
nus su J. S. L. veikimu ir m to
riais ir suorganizavus juos vi
sus į panašias Lygas.

(Bus daugiau) .
A. Dvylis.

įvairiausią gėlių kvapsniai nosis 
kuteno musų keleivių, čia pau
kščių pulkai taip ir gieda muzi- 
kališkais balsais, šiuo sykiu 
jau aiškiai skambėjo miško at
balsiai. Rožytės ir abiejų jau
nuolių šnektos. Rodos, kad miš
ko gražybė pridavė jiems dau
giau drąsos kalbėli. Matyt, 
kad Rožytė jautėsi sušilus, ne 
vienas sankeleivių paklausė:

—- Rožyte
vilkti švarką, nes ga

—Taip, - Rožytė linktelėjo

Rožytė
Tai buvo ramus ir žavėjantis 

gegužės rytas, kuomet saulė ; au 
buvo gerokai pakilus iš už aug- 
štų kalnų ir šypsojosi, žiūrėda
ma žemyn. Gamta, rodos, pri
pildyta kuo tai linksmu, kute
nančiu ir žmogaus siela neno- 
roms buvo 
Žolė ant pievų ir lapai 
džių taip buvo aptraukti 
kia, rasa, kuri buvo ne iš tyk 
nakties užsilikusi, bet juodas de
besis žaibuodamas ir su kurte- 
nančiu balsu trankydamas buvo 
praūžęs vidurnaktyj. 'Taigi iš
rodė, kad ta praūžusi viesulą pa
liko savo pėdsakus del užmokės

it uri buvo 
O paukščių balsai 

i visais 
is, kad 
įsas pavirto į smili

žmogaus sic)
verčiama juoktis.

m t mė
sų ir

ios

užkrinta
norėdami nuo

Taip, Rožytė ėjo. Bet juk ji 
ne viena— Tas aromatiškas ge
gužės rytas dar du jaunuoliu at
itraukė nuo begalinių minčių ir 
privertė pasidžiaugti gamtiško
mis grožybėmis. Jie žengė sy
kiu >sū Rožyte. Rožytė ėjo jų 
tarpe. .Tų išvaizda buvo įspū
dinga. Jie išrodė augšti, palin
kę vaikinai, be kepurių. Ret
karčiais tiktai plauka 
už
jų paslėpti tų juodaplaukę Rožy
tę, kuri- savo šviesiomis akutė
mis tik gaudė jų sielas. Jie iš
rodė netekę ko tai savo gyveni
me, nors šypsojosi ir jų veidai, 
bet vidujinis slėgimas kankino 
matyt, tuodu jaunuolių, 
jiedu buvo praradusiu kų 
savo gyvenime, o 
sielos buvo slėgiu 
kad Rožytės balta
ėmus prispausti prie sujudintos 
krutinės, kurioje širdis taip ir 

kaip genys ant sauso mc- 
0 gal kiekvienas svajojo: 
laiminga valandh butų, 
jis vienas eitų su Rožyte; 

arba, galvojo, kaip prašalinus 
savo draugų. Bet jie eina išleng- 
vo visi sykiu-.. Galima buvo su

nors 
gal ir judviejų 
nnos minčių, 
is rankutes pa-

čįo žemės pavirziui 
nugandinus, 
taip ir siautė 
Toks tykumu 
paukštelio ha 
ko stygą, kuri užgauna opiausias 
žmogaus sielos slriunas. Ir to
kiame paukšč 
tame1 gegužės 
lėlai ir atsargiai vingiuotu 
Ražytė. Jos ižvaizda taip 
dė graži, kad, rodosi, kickviei 
žolynėlis pakt lyj 
tas. Jos juodi plaukai anl gal
vos blizgėjo, kaip deimantas, ku
ri taip myli vargšės mergaitės, 
Veidelis išrodė taip linksmas ir 
traukiantis prie savęs jaunuolus, 
kad net strazdas, pamatęs einant t buvo nepaprastai graži 
pro šalį pasikėlė į viršų galvą ir, linkui miškas, kuriame visokios 
traukė savo rytmetinę giesmę, rųšies medžių randasi. Įvairių

krutant, ir labai lankiai vardas 
Rožytės buvo aiškiai gulima gir 
dėti. Rožytės raudonos lupules 
buvo daugiausia šaipymuisi.

nesutiktum nu 
ilta.

šis vaikinas paėmęs švari 
uždėjo ant rankos 
prie savo krutinės

r prispa 
rodosi,
s nors <

udė 
kad

nas priglausti, no 
tai nematė, bet ant 
nusisuko į šalį r 

ii nusišypsojo. Ji: 
š savo draugo, ma 
id pateks Rožyte

gavęs panešti Rožytės švarką. 
Dabar Rožytės išvaizda dar dau- 
juiimi lrank<‘ di ie saves tuodu

keliu 
a Iro

ms
buvo sužavė

uigiausia n 
vedus linkui Rožvl * ■
bužius, lai akutes j
ir gaude savo mini

Negalima buvo suprasti, kur 
ir su kokiu liksiu iev ėjo x isi

Nusileidc 
j c riogsojo nuo 
navęs ežerėlis.

į pakalnę, kurio- 
amžių pamėly- 
Ežero išvaizda 

nes ap-

Lamstu. Rožyte. užklausė 
nas \uikinas, pasakyk į 
iriu puse eisimi 
11 < >ž v 11 'durna i abu vai- 

švpsojosi. Al
mi sprendimas bu 
nes ji manė, kad 
nori įtraukti j 

sa\o pusę Rodosi, kad Rožytė 
buvo norėjusi geriau bristi tie
siai per vidurį ežero, nt'kad pa
rodyti vienam jų prielankumą. 
Vaikinai laukė iš jos raudonų 
lupelių su didžiausiu nekantru
mu priehmkam



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

S ?i u ti

vimo

Dykai vaikams

linos

penkiuose aktuose
Parašyta

APTIEKAi
Šis veikalas turėtų ras

mylėtojo knygynėlyje

uno

vie
Iš MOKSLEIVIŲ GYVENIMOna nuo

Ada, Ohio

2128 W. 22 Str ARITMETIKĄ

Prabilo

DR. A. d. KARALIUS 
Gydytojas Ir Chirurgas

Klee*» 
North 
Sido

nėra
Bet

Klee’s
Milwaukee
Avenue
Store

imas du
ju ;<gniš- 

jmiČudė# 
jus turė-

Ohio Northern Universitete

nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St

pinB* 
patikrinti 

Tiktai tikra apsme*

Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage 
Bondus po $ĮŲ0.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiam!! Kg* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenMBk

į t ERB. Naujienų skai- 
' J tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Knmi.nn llluc hdnnd Avė., Loemls 
ir 18-toa gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergail 1M 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Taipgi, jeigu ken- 
t i galvos skaūdeji- 
mą. Jeigu nuolatos 

Tau ašaros krinta iš akių. Jeigu Tau 
skauda akys. Jeigu skaitant raidės 

Jeigu spauda ro- 
a. Jeigu turi už-

kaip moksleiviai pasisakė sto
siu į viešąjį gyvenimą. Ir žino
te, pasakymo moksleiviams (iš
skyrus apie trejetą) ir užteko. 
Apie kitus negirdėt nieko. Per 
porą mėnesių neišreiškė nei sa
vo nuomonės.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIUKĄ

DR. SCHNEIDER
1645 W. 47 gatv. Chia«K

2121 N. Western Ave 
Chicago, Ill.

Tūlą laiką atgal moksleiviai 
per “J. S.” pasisakS, jogei nuta
rę eit sykiu su progresyvi foru-

prie CJo- 
po jos nt- 
nuo laike 

ing Houac 
ištiria

Su Diržais Siutai ant abiejų ir ant vienos pusės susegamos 
stailės, taipgi konservatyvėS, vertikaliais kišeniais ir iš viršaus 
prisiūtais kišeniais, milžiniška eilė puikių rankomis siutų siutų, 
kurie talpina labai populiarius visus vilnonius ŽALIUS f tanelius, 
mėlynos serges, puikius šilkinius maišytus, ir tt. 2*^ 
Jeigu jus nežinote Klee vertės, jums bus labai U* j| 
malonu įsigyti stailę ir kokybę musų krautuvės I *Į
siutų po................... ......... ,.........    ^|>* t J

S Y'A RD

J te N UK A IT I

Kiekvienam vaikui ma 
lonu gauti dovans, ka
dangi kiekvienas vai
kas ntčgsta žaisti base- 
bole — basebolč ap
siūta arklio skūra, ar
ba 30 colių kuokas 
DYKAI su kiekvieno 
vaiko siutu už $5.00 ar 
daugiau.

rwzyie pažvelgė dar sykį sa 
vo skaisčiomis akutėmis ir link 
smai šokinėdama pa j 
mų link.

Laimingasai vaikiu 
prie savo lupų pirštus ir pasiun
tė bučkį. Antrasai nuleido savo 
suvargintą galvą ir žengė į savo 
kambarį.

Juodvarnis sukrankė skrisda
mas pro šalį... ir užsibaigi mei
lės keliauninkų laimė ir vargai.

A. B./ 
Valparaiso, Indi 5, 21,‘17.

Turiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau- 

... . . joje vietoje parduosiu pigiaus, kaiptautiniam socializmui, antri tik galima, tai yra už tiek, už kiek 
valstijiniam. treti oportunistiš-1 a5 <,uls >’irksiu’ ki'l’ .‘““."““JNe 
kam, ketvirti buržuaziškam 
lt. l os priežasties delei ir pi 
mijau, su kokiu socializmu 
kiti eisit į visuomenę.

už metų kitų. Tokie ilgi p 
kslai neatsako gvildenamam 
dalykui. Tai tik painiojimas ir 
kraipymas dalyko/ Kiek jau 
sykių aiškiai pabriežiau savo

Ateiviai moksleiviai sutvėrė 
Cosmopolitan Club, t. y. pasau
lio piliečių kliubą. Valdyba: T. 
J. Kučinskas — prezidentas, J. 
J. Bagdonas — vice prezidentas, 
M. Storcb-sekretorius (žydas iš 
Austrijos).

Kliubąs laiko susirinkimus ir 
rengia prakalbai kas dvi savai
tę Studentas.

A TELEPHONE YARD3 2721
I DR
▼ Medikas ir Chirurgas S
B 3315 S. Daisied St., Chicago |

šiais metais Daige mokslus du 
lietuviai,: J. J. Bagdonas, baigė 
komercijos kursą ir F^J. Aimu- 
tis, baigė elektros inžinieriaus

Siutai sii DVIEM Porom Kelnių, pailgintame šiame išparda
vime, vertė,Kurią jus galite gauti tiktai pas Klee. Stailės diržas, 
iš viršaus prisiūtas kišenius ir konservatyvis siutas vyrams ir vai
kinams. Didis pasirinkimas išp uikių kašmierų, ir suktų gijų visų 
vilnonių mėlynų serge. Ekonomiški siutai pirkti ~
tam, kad EXTRA pora kelnių užtikrina EXTRA. U** » 1 j | 
ilgą dėvėjimą. Siutai su DVIEM porom kelnių X I į 
pas Klee tik už............................. .................... "|J M V

| susibėga i krūvą 
■ rodosi Tau dvigi 
: degimą akių. Jeigu Tau skauda akys 
I skaitant arba siuvant, tuomet esi 
į reikalingas akinių. Ateik tada pas 
mane, o aš Tau pririnksiu akinius 

' kuogeriaųsius.
Taipgi užprašau visus senus sayo 

kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant lobaus mane remtumėt, 
kaip pirmiaus, o aš iŠ savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti 
Pirmiaus aš gyvenau: 2256 W. 22 st., 
dabar-gi persikėliau į naują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Iloyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvio 
ną užprašau atsilankyti į naują

Ženklas hnnl{O;j oaugumo
< 'hieapo (Hearing House

Naryste.
Bankos priklausančios 

cagos Clearing House yri 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį į metus, C 
revizoriai nuodugniai 
liaukų stovį ir būdą jų vedimo. Vi* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bo®~ 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos p<r-- 
žiuriamamos ir patikrinamos 
gai kituos bankuose 
knygos ištirtos 
gos vertė gali but knygose parodyta* 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankaft 
nustoja savo Clearing House teisiu* 
tai yra ženklas jo abejotino slovtav

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

Augštos rųšies rankomis siūti Siutai garsiausių Chicagos siu
vėjų, vėliausių audimų ir spalvų, pasiutų pagal naujausią su dir
žais, iš viršaus su kišeniais, ant abiejų pusių susegami ir konser
vatyvi modeliai, šioj eilėje jus rasite daug žalių,
Oxford pilkų, ruchj ir naujų maišytų, siutai ku- Oy » B jO 
rie perviršija vidurmiesčio vertes pilnai 20-čia f 71 
nuošimčių, po ....................... :........................   C/

pačias Naujienas arba Keleivį 
tik nepusiau užmerktomis aki 
mis, tada pamatysi kiek jų ran 
das i.

pusi palenkė savo 
prispaustas durklu ant karės 
lauko kareivis paskutinius žo
džius tardamas sušnabždėjo.

-Po dešinei.
Tie jos švelnus žodeliai pagim

dė nepaprastą katastrofą vaiki
nų širdyse. Tas, kuris buvo po 
dešinei, likosi meilės nutrenktas 
ir jo veide atsidarė linksmybių 
Šaltinis, nes jis manė, kad Ro
žytė tuo parodė savo prielanku
mą. Jis paėmė Rožytę už bal
tos rankelės, suspaudė jos laibus 
pirštelius, rodosi, norėdamas pa
rodyti savo meilės paslaptis.

Apėję aplinkui t 
prisiartino vėl pr 
mų, iš kur jie b 
Rožytė apsirengė su pagelba vai 
kino, kuris ne: 
nusisukus pas t 
ta keliavo, pas 
jas negalėjo jokiu būdu supras
ti, delko Rožyte nepasakė jam 
ačiū. Jam vėl iš naujo sukau
stė širdį skausmai ir atsidusęs iš 
gilumos krutinės sušnabždėjo: 
Nemyli manęs skaisti Rožytė ” 
Ir vėl jo mintis tos 
delko ne man ačiū, 
vaikinas išgirdę 
džius palenkė 
linksmai tarė: 
mano širdele’” 
si laimingiausis

;ipg:iil<s1 ;i v o
su gciibtisiii (Inktuni pirmiau.

Išbyri} H Ligoniai geriausiai 
dm <>d\nms. KmniH’t dėkingai 
ligonis sakvs jnins. kad aš tt 
isgydžiaii, jus žinosite, kad ai 
isgvdžiim. Ligoti ir misimioę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo liga*. 
J’aRitarimas dykai. Valandos:

rašteliuose, kad pagal įstatų 
projektą “Bangos” draugijon 
galės prigulėti visokių pakraipų 
žmonės. Vadinasi, jie galės 
naudotios ir pašalpa.

Padrąsinimas nenusigąsti įsta
tų projekto^' ir. remtis L. M. S. A. 
silpnas argumentas. Apie tai 
čia daugiau nekalbėsiu, nes Nau
jienų nr; 106 “J. S.” buvo aiš
kiai tatai išdėstyta. Kas skaitė 
— galėjo suprasti.

Drg. A: B. toliau kalba? “d. 
Pašulnietis,, matyt, nelabai už
ganėdintas, kad moksleiviai? 
prisidėdami priejprog. visuome
nės nepasisakė kokiam socializ
mui tarnaus —ar valstijiniam 
ar tarptautiniam. Gal butų bu
vę geriau, jeigu ipoksleiviai bu
tų tai išaiškinę, bet, man rodos, 
jeigu jau moksleiviai prisidėjo 
prie prog 
sutiko dar

iiiiinsiu eMhte 
e ligos uriwi 
liiriic gaišinti 

eikite 
bu spe 
i (h kite

šviešoj pasirodys visuomenės 
akyse, tai sunku bus susitelkti 
ir sukt veikimo ratas.

S. Pašulnietis.

TWO
STORES 11ntersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

sustabdyti jaunuolį. Bet jis se
kė... Tik retkarčiais pasižiūrė
damas į Rožytės švarką, spau
dė jį prie vaitojančios krutinės. 
Rožytė taipgi sykiais atsisukus 
pasižiūrėdavo, gal bijodama, 
kad Jos švarkas neprapultų. O 
gal ji gailėjos, kad negerą nus
prendimą padarė.

lizinui jinai tarnaujat 
visuomenė darbuotus v
valstijinio socializmo, 
butų vietoje klausimas 
geriau — patemijimas.”

paėmė jos baltą ranką, ėjo sy
kiu su Rožyte. Jie keliavo gre
ta; jiems atrodė, kad keliauja 
už mėlynųjų debesų, kur meilės 
sukuris sukasi. Jie kaip zuikiai 
lipo prieš kalną. Rožytės saldus 
juokas taip ir skambėjo medžių 
viršūnėse. Antras, kuris nešė 
švarką, turėjo sekti paskui; žiū
rėdamas į Rožytės juoduosius 
plaukus lipo ir jis prieš kalną. 
Jct^jalvoje šimtai visokių min
čių sukosi Jam mėdžių šaknįs

jo pamato neužsitikėti mokeslei- 
viais. štai ir faktas, kuris ištei
sina rašusius prieš .moksleivius 
sina rašiusius prieš moksleivius 
Apie pora su viršum mėnesių

pasargos žodis
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis—-

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

Jackson Sis.
SIOUX citĄ ia.

—Nenuliusk, .vaikine, nes aš 
abu myliu-

•Pasileido keliauti aplink eže
rą visi trįs. Takelis, kuriuo ėjo, 
buvo visai siauras. Medžių šilk
ais prampsojo skersai, lyg ne
norėdamos praleisti jaunuolių. 
Takelis vingiavosi į visas puses, 
taipgi kelnai sekė vienas paskui 
kitą. Kelionė pasirodė labai 
varginga. Bet meilės sužavėti

DVIEM porom 
knickerborckers, extra gera verte. Sugnybtais 
užpakaliais u kvolduotos Norfolk stailės, su 3 
diržais,' kaip paveikslčlyj. Padarytas iš tvirto 
audimo, visi vilnoniai, maišyti/ $10 $T7
vertes, labai specialiai po.......... R

BU 1 PAIK

Vyry Chrcurdškos Ligos
Elektrišku Diagnoza ir Gydymas

Spoc’alifika medicina nuo 
užnuodijimo kraujo

Vandenuota Medcga Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVĖ. 

Netoli 22-roa gtv.
Valandoa:, 1—3 po pietų; 7—9 vak.

A įsakymą nuo moksleivio 
silaukiau puikų -— nėra kas 
kyli. Tvirtini, kjid tarp lietuvių 

jaučių 
var

mas po karei likosi nusiminimo 
jūrėse paskandintas. Jo veide 
pasirodė pagiežos jausmai. 
Jis rodosi norėjo žengti tiesiai į 
vandenį ir geriau tenai surasti 
meilę tarp žavių, nekad gyventi 
ir eiti toliau netekus raukos mie
los Rožytės. Tai vėl išrodė, kad 
jis norėjo mesti tą švarką į van
denį ir bėgti atgal. Bet perga
lėjo savo kerštą ir nutarė eiti 
sykiu. Rožytė dar atsuko savo 
šypsojantį veidą, tarytum, norė
dama pasakyti:

Jeigu jŲsrp 
tsargus nuo 
lipnumo, jus ] 
aiko bandydami 
• u s P’CI i.'iiriij I 
i.'ihsb'i pinriinusia 
a i ką ir pinigus.

Aš neliandau p\<iyt vi*;as li- 
(as, bet si)konc( nt rixiiu savo 

d sjHcialiŠku- 
i<p\(t\ti vis»S 
a j >si< n ii ;U) iš
lok v a‘s ir ps- 
I laika (lange- 

\ iijc v\ i i<ky 11- 
(ikia uoiii daug

žiūros užmanymas tapo įvestas plr»< 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vfifc* 
na Clearing House banka nesuhaMM 
krutijo. Reikalui esant, CleariM 
House bankos viena kitai page!b«tlC

The American State Bank prikiš®?* 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prleffiH 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama tol 
kas metą išduoda penkias pimas ai* 
skaitąs Bankiniai Valdybai

ButaUsu receptui dldšiaaula atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė He- 

tuvižka aptieks Bostone Ir Mausacha- 
setta vnktijoj. Gyduolių galit -tfAut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiŽkus, e afi prisll* 
ulu per expreui>. -

IC... Sviftovxw’kTh
ApilekoriuM Ir savlidnka® 

MOUTH BOSTON, MASS.

F;d > < 11111 r-. ; ml 
i b<) ii st e lig i uos 
lipus, k u) i;is ;iš 
p s d \ I i. M ;nio i

TURĖKITE
PINIGŲ

Jus galite juos turčti. Kiekviena# 
gali juos turčti. $5 iki $2MML

Moters ar merginos ,ar vedę ®r 
pavienios „senos ar jaunos. 
Mes skoliname del StockyaniB 

šapos ir dirbtuvės darbininkij, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskol 
minutes.

neteisingas žmogus, tai negeras. 
Tegul ir taip, bet aš nepaisau į 
tokius prikaišiojimus.

I TRAVEL | 
20 

MINUTES 
SAVE 20%

Mimo sa? i n i<k ;<s patarimas 
drl jus via tas, kad juo įgysite 
1ikią iiK'di k ah<k;j patarimą ir 
g\d\ i!ią be jokio gaiAinhno lai
ko, jeigu jus pri ilgai {didelio 

jus busite vienas iš daU- 
nela in ii ngųjų, kurie ilgui 

nesimatė

retų pyk t už teisybės žodį.
Eisime toliau. “Naujienų” 

nr. 115 “J. Sk.” drg. A. B. sako, 
jog mano kritika su “J. S.” ve
dėju del “Bangos” įstatų pro
jekto nenusisekusi. Esą aš 11119 
įstatų projekto nuvažiavęs į kri
tikavimą ypatiškų žmogaus 
minčių, kurios pasirodė prie
lankios moksleiviams. Turiu 
paaiškinti i’i. A- B., jogei aš kri
tikuodamas įstatų projektą a- 
naiptol nemaniau kritįkuot ypa
tiškų žmogaus minčių, tik pas-

Ar jus esate nusidėvčję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto 
kuoja vyriškos spčkos? Len
gvai sujudinamas, nubudęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimu, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, aps\aigin>% 
tamsus rinktai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, in
di pieniai, žaizdos, iižiMiodiji- 
mas kraujo, susi?^ 
tekėjimo vandens 
tingumas; jeigu ; 
ne tas žmogus, ko 
tumėte Imli, i u s

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2>ras augitMi
Telephone Drover 2116. 1

Nešiojimui Ahiiinimo Dienoje
SKAITYKITE apie musy $15.00 Siutus su dvifcm porom kelnių. 

Patėmykite augštos rųšies rankomis siutus siutus, kuriuos 
mes aukaujame jums už $20.00. Mes neturime mokėti didelių 

randų arba išlaidų ir del tos priežasties mes galime, tikrai daug 
geresnes vertes pasiūlyti, negu vidurihiesčib sankrovos. Ateikime 
pas Klee ir gaukite tikrą siutų pigumą.

landas.
Mes taipgi 

ant pianų, 
arklių, vežimų 
šių ir bile 
nepaisome 
.iųs uždedaf 
jums kad 
šia mieste 
rite veikti 
b'iiiiH iii--, imsiicii imi) Jirnsų 111^ 
m;ii)\inij, p.'itiiii įh<s patvir
tiname rmiMj |»i ;i 11 < <i r 11 lis.

LOCAL LOAN

vieną pusę smerkti, o kitą tei
sint. Taipgi turiu pastebėti, kad 
ir d. A. B. ant vieno pamato kri
slą, d ant antro nemato arba ne
nori matyti rąsto.

“J. S.” vedėjas Lesiodamas 
už įstatų projektą suvis išvažia
vo iš kelio, prisikabindamas 
prie mano rašinėlių. Drauge, 
smerkiant kita, būtinai reikia 
prisilaikyti teisybės, tuomet ne
reikės duoti paaiškinimai ir be
reikalingai laikas gaišinti. Drg. 
A. B., kalbėdamas apie “BJn- 

i gos” įstatų projektą, bando jį 
kritikuot ir suranda, kad 
pergeriausiai sustatytas- 
apsįgrįžęs su tam tikrais 
džiojimais pripažįsta, jogei šiuo 
laiku negalima geresnio tikelies. 

[Taipgi man prikiša nenorėjimą
“Banga” yra tve- 
., bet progresyvės 

visuomenes. Nenorėjimas su-

lyg tų paabejojo, kad nubūtų per- 
ankstyvas apsidžiaugimas ir 
kad iš to džiaugsmo paskui ne
būtų liūdesio. Jie parašė straip
snelius reikalaudami pasisakyti 
viešai be jokių mikčiojimų, ko 
kiais keliais moksleiviai mano 
eiti. Iš moksleivių vienas drau
gas A. Bimbo, nors negreit, at
siliepė ir ne taip jau aiškioj for
moj išreiškė savo- nuomonę. 
Vienas jaunuolių pareikalavo, 
kad moksleiviai pasirodytų tik
roj šviesoj. Tuosyk tas 
draugas paskutiniame 
straipsnų sako: “Eisiu vaduoda- 
mosi tarptautinio socializmo 
principais.”

! MACBETH I

i suteikiame paskolą^ 
sankrovos įrengimu*

, up<l va uitos patt- 
I)/111.1 i n i mų. Me* 

jus turite arba Juą 
mes norim d a rodyk 

nnisų mokestis maŽiiMB- 
. Tas yra delko jtjs ba

su mumis 
pasiteii

pačios — 
Antrasai 

padėkos žo- 
Zemai galvą ir 
“Ant sveikatos 
Jis dabar jautė- 
ž m ogus į >a s a li
tre j o padėkavo- 

nę nuo Rožytės, kurios tas mie
las* žodelis prigulėjo tam švarko 
nešėjui.

del tokio Atidarimas 
ll,0,nct naujoj vietoj 

Laikrodžių 
Drg. A. B. turėtų suptas t i, jog Krautuvės 

visuomenėje yra įvairios rųšies 
socialistu, vieni tarnauja Jarp-

socializmui, antri t išgalima,' tai

toje už^artė^inus kiekvieną, kuris tik 
ateis pirkti. "" ’T, ’ ““
kalinga iš auksinių, sidabrinių 
tokių daigtų, malonėkite atsi 
pas nųuie, 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
ski) parduodu.

JT ' '.'.v ‘
v k- ■' ‘.fe 1 f L ?/.

kA• vi '■ * ’ , ' J..,

į Alių*

bK H

Ck
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BUK PATS SAVO PONU]

DR W YUSZKIEWICZ

Street Valu

18 th

110

imziaus
Nosies ir Gerklės

Ona Petravičienė (matyt lie
Keblumas

malkus
ĮSIGYK DVIRATI

Valandos: nuo

13.40
12.10

24%
24%
24%
24%

gal v
, pintini1 
i, si ai i ui 
staline

brangų
Dvira-

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui) 
Vištos .....................
Antįs................. . . ..

. 36—37 
32—35%

Užsilikusieji pačte 
laiškai.

šokiai bažnytinėse 
salėse.

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

^Vietines kares 
žinios.

31— 32%
32— 32%

No.2. .No.3

Mokyklų superintendentas 
Shoop bus pašalintas.

Mokyklų taryba iki šiol drau
gavusi su mayoru Thoinpsonu, 
dabar galutinai su juo susipy
ko. Sąryšyj su tuo mokyklų ta
ryba rengiasi pavaryti iš vietos 
mokyklų superintendentų J. D. 
Shoopą.

gav., burba 
pintino . .

pintini 
tatinė , 
■. gurbą

John Powel rengiasi atei
nančiais metais “runyti” ant Il
linois valstijos senatoriaus. Bet 
štai jis tapo apskųstas, kad jis 
ir keletas jo draugų vežioję po 
įvairias tamsias vietas dvi jau
nas mergaites nugirdytas.. Jo 
kandidatūra delei šitokių užme
timų tiek nukentės, kad jis na
bagas vargiai bepamatys Sprin- 
gfieldų.

2-ras augštas 
eną

Bet daž- 
vieni

nuo $15 ii 
nuo $7.50 ii

Chicago j aplaikyta iš Wa 
shingtono įsakymu, kad butų į- 
rengta specialiai lageriai, ku 
riuose stoves negrai kareiviai 
Jų stovyklos bus veikiausia for
te Des Moines.

ŠIE NA 8 
geriausias 

No 1 .... 
No 2 .... 
maišytas ..

Motiejuku, 
Motiejukų 
Motiejuku 
Mot. No 3

Užmetimas daromas Powelui 
veikiausia teisingas 
uai politikieriai primeta 
kitiems visokių šunybių tik kad 
pakenkus jų karjerai.

Sis yra Areli 
I&emaš Rangoj 

modeliu
Vienas pagara 
sėjusių “44/*

Chicagos pačte Main Post 
Office) randasi sekami, matyt 
lietuviams siųsti laiškai (Tėmy- 
kit numerius!): 1810 Daratzus 
Kazimir, 1811 Dubofsky John, 
1821 Katmansky S., 1828 Mar- 
czinka John, 1829 Mereckis W., 
1831 Nenmon B-, 1840 Sknrato- 
diez W., 1847 Wolovitz G., 185 
Ziloria Adomu.

Western Effixney society 
laiko konferencijų Auditorium 
viešbutyje. Pasižymėjusieji šios 
šalies biznieriai dalyvauja 
kartu su Amerikos 
deracij os vi ršininkais 
masi apie tai, kaip 
pastačius šalį ant kares

Wesley Memorial ligoninėj 
mirė lietuvis L. Radavičius, 27 

3204 Emerald avė.

POTASH AND PERL 
MUTTER.”

ŽINOTINA
Mano ofiso valandos bus tokios:

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. vakare.

Nedėldieniais ir Seredomis pagal sutartj
Taipgi laikysiu ofise nursę.

-J)R. K. DRANGOMS
3261 SO. HALSTED STREET

Tel. Driver 5052 , Chięag

Robert Rucping pati, Mrs. 
Maude Rueping, gyvenanti 4301 
Lincoln avė , j ieško divorso. Gi
rdii jos vyras norįs paveržti iš 
jos virtuvę, nors nieko nenusi
manęs valgių gaminime. Esu, 
jis mokinąs jų kaip virti, ir kuo
met ji jo nepaklausius, tai jis 
net spėkų pavartojęs.

čia
Darbo Fe- 

Taria- 
geriausia 

pape-

16.10—16.30
16.00—16.25
15.75—16.20
12.50—14.00

1378
2054
1045
1510
2830

12.25 
9.00—12.00

11.00
.8.00—10.00
9.30—11.25 
9.25—10.50 
8.60—12.00

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

J ieško bankierių
Užsidariusiuose Auburn ir 

Morgan Park valstijiniuose ba
nkuose buvo depozitų apie $700, 
000. Saugiųjų popierų ant iš- 
skolintų pinigų bankai turi ma
žai. Bankų prezidentas Mc
Farland nežinia kur dingęs.

Well, pasirodo, kad ir valsti- 
jiniuose bankuose neužtektinai 
saugi vieta žmonių pinigam.

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
yesnis, negu /į g t, 
kur jus ga-tt I L 
lite gauti .. ” B w

produktai.
,GO. geg. 23, 1917.

_____ .artos produktams 
kainos dera tik uždarau produktams

Kunigas Robert L. Shepherd 
apleidžia Wheatouo Presbiteri
onų bažnyčiy. Priežastis pasi
traukimo nužiūrima tame, kad 
Shepherd nesutinkąs su savo pa
rapija delei rengiamų bažnyti
nėse salėse šokių. Kunigas mat 
stovi už šokius, o jo dalis parū
pi jonų priešinga šokiam. Bet 
pats kunigas sako, kad jisai pa
sitraukia ve del ko: girdi, para
pijinis susirinkimas pilnai pri
pažinęs, jog šokiai ir biliardų 
stalai labai naudingi bažnyčiai-

...... 14.40
...........14.00

1X00—13.75
10.00-r>11.00

Gegužes 12 d. Paročio (J. Juk- 
niaus) svęt, vietinė vyčių rota 
parengė balių. Buvo ir progra- 
įnėlis. Sudainuota ne visai pra
stai. Bet kam gi butų vyčiai, 
kad neužkabinus nors kiek so
cialistų? Na, ir užkabino. Tuo 
tikslu jie pasakė, monologą “ti- 
tilikas.” Vienas vaikėzas pasi
rišęs raudoną kaklaraištį, paga
liu rankoje, prisirišęs “Kardą” 
zaunijo nei šį, nei tą. Net patįs 
vyčiai, ir tie raudo iš gėdos už 
savo žioplą kareivį.

Programeliųi užsibaigus, vie
nas Liet. Raudonos Rožės pašel- 
pinio kliubo narys norėjo paga
rsinti busiantį kliubo pikniką. 
Užlipo ant estrados, bet vos tik 
spėjo ištarti “Pirmas Lietuvių 
Raudonos Rožės pašelpinio 
kliubo piknikas”..., kaip prie jo 
prišoko būrys išsižiojusių vyčių 
ir ėmė šaukti: “Nereikia, nerei
kia 1”

bo, o tuo sutaupysi pinigų ir lai
ko, nes nereikės mokėti už va
žinėj įmą nei gaišinti laiko lau
kiant karo; taipgi nereiks vaik
ščioti pekščiam iš darbų, kuo
met esi pavargęs.

Važinėk į laukus su savo dra
ugais šventadieniais arba po 
darbui. Išvažiuok kur žole ža
liuoja ir gėlės žydi.

Važinėjimas dviračiu yra vie
nas puikiausių būdų išsimankš- 
tinti.

Įsigyk dviratį, tai neturėsi bė
dos. Traukiniai ir gatvekariai 
susivėluoja, arba šiaip visokių 
keblumų atsitinka, bet žmogus, 
kurs turi dviratį, gali 
kur nori ir visuomet 
laiką.' • ■

Nėra reikalo pirkti 
dviratį, bet vis tik gerų 
čių dirbėjai, kurie garsinasi šia
me laikraštyje, yra žinomi, ir 
užtai pas juos jus gausite savo 
pinigų vertę.

Jei manote pirkti dviratį, tai 
padarykite tuojau, nes girdit, 
kad, greitu laiku jie pabrangs.

Pastaruoju laiku p. Louis N. 
Hammerling, atsilankęs Chica- 
goje; nuodugniai ištyrinėjo 
Mead Cycle Company biznį ir 
davė prielankių apie tų kompa
nijų žinių. Savo pranešime jis 
pažymi, kad jų dviračiai par
duodami tiesiog iš fabriko pir
kėjui ir tokių badu kompanija 
gali pardavinėti geriausius dvi
račius pigiausiomis kainomis. 
Po apsilankymui minėtoje dirb
tuvėj ę, jisai tvirtina, kad jisai 
nežinąs jokios kitos vietos, kur 
žmonės galėtų' gauti tokių gerų 
dviračių ir taip pigiai, kaip ^per
kant Mead Cycle Company, Chi
cago, Ill.'

mų, tuoj nulipo žemyn.
Vyčiai gi ėmė tarp savęs kolio- 

ties, ginčytiesv nes mat kaiku- 
rie jų patįs priklausė prie minė
to klišio•

Nekąip ir šokiai jieųis sekėsi
Reikia dar pažymėti, kad ir 

vyčiai įic visi vienodi. Kaiku- 
rie jų, priklausautįs prie Liet 
Raud. R. kliubo, yra protinges
ni, lalnau prasilavinę, žmoniš
kiau apsieina ir gražiau užsilai
ko, negu kiti. G. šaltyšius,

3.00 6.50
3.00 4.00
2.00 3.00
3.00 3.50

l)r S. Biezis
<. \ i i ( Iii r urgas
H r S. I ra>HI SI

Fort Des Moines paskirtas vie
ta negrų kareivių mankštinimui.

Aviacijos mokykla Ashburne 
vis dar neatidaryta.

VidurmieSčioJ,fvfešbtiČiui‘ pas
kelbė, kad nebepardavinės dau
giau svaiginančių gėrimų karei
viams. B i liūs, kuriuo norima 
apsaugoti kareivius nuo svaigin
ančių gėrimų, grasina $1000 ba
usme tiems, kų pardavinės gė
rimus kareiviams.

Kiaules
Sunkios (250-4Q0 sv 
ViduĮ. 200-250........ 
Lengvesnes ........ 
Paršai, geri

Avjs>~
Mitulės ................... ..
Senes, geros ............

'Avinai, geri ...........
Erai ..................... ....

R. A. I. EPSTEIN
O. V E> Y1 O JA* i R CM IR ŪMAS

1.74—1.75
2.50—2.95
2.34— 2.38
1.35— 1.60

4.00 5.50
5.00 6.00

1.00 5.00
1.50 2.00
100 3.50
2.00 2.50
1.00 5.00

Registracijos dienų, bū
tent 5 birželio, norima, pal i uo
luoti iš mokyklų vaikus, kad 
mokytojai galėtų pagelbėti už
registravime vyrų, iš kurių pa
skui bus renkami kareiviai ar- 
mijon. Mokytojų pagelba, ma
noma, busianti ypatingai reika
linga, kadangi jie geriau' žino, 
kaip rašoma tikrai vardai syetb 
mose šalyse, iš kur daugelis at
eivių yra atvykę Amerikon. De
nis J. Egan, vyriausias registra
vimo klerkas, kreipėsi į mokyk
lų superintendentų J. Loebų, 
kad jisai pavelytų 5d. birželio 
paleisti vaikus iš mokyklų. Loe- 
b’as dar neatsakė.

20.50— 21.50
19.50— 20.50
18.00—19.00
16.50— 18.00
17.50— 19.50

sulig rųšics 16.00—19.00
šiat lai, ruginiai ...........10.50—11.50

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

Mark P. Bransfield, vice 
prezidentas ir kasierius Auburn 
ir Morgan Parko bankų išleido 
užreiškimą, kad visi pinigai — 
doleris už dolerį — taps sugrų- 
žinti depozitoriams.

J. Ogden Armour, L. F. Swift 
ir Cyrus McCormick pirm uti
niai paaukavo pusėtinas sumas 
pinigų į $250,000 rondą, iš ku
rio bus remiama žuvusių karės 
lauke kareivių našlės ir našlai
čiai. Iš to pačio fondo bus tei- 
kiama pagelba ir tom šeimy
nom, kurių koks nors narys liks 
sužeistas.

.... 15.50
.........14.60
........ 14.20
.... 12,75

9.50 40.00

Vienas geriausių šiandie 
vestavimų, tai nusipirkimas 
ro dviračio.

Važinėk juo dabar iv iš .

iš People’s Gas Light and Coke 
kompanijos,’ viena $20,000, o 
kita $10,000 atlyginimo UŽ nuo 
stolius, kuriuos jos ąplaike 
sd ekspliozijoj, išlikusioj na nu 
buvusiame prie kampo 14 gal 
ves ir Newberry st.

rtHT'asU'- nervu H- 
{.’<>'• (iidvos skaudų
jį Hm Širdies arba 
ri.'HH' )!,) k hlirJŲ Ne- 
micgnĮiino naktimis ir

. 17—17% 
17%—48% 
18 %—20

lykų stovį Elliso tyrinėjimai 
parodu), kad $85,000 bankas ne
teko ačiū tam, jog kalbami pini
gai tapo atiduoti Drexel Motor 
Car korporacijai. Be tų pinigų 
dar bankoj randas $19,000 Dre
xel korporacijos nota. Dau
giau kaip $300,000 tapo išblaš
kyta beremiant Brarisfieldo Bil
lings Piano Action Company 
(Saginaw, Mielu). Turėjo ši
tuodu banku nemažai nuostolių 
ir iš kitokių operacijų.

Spėjo išsiimti savo pinigus 
iš Auburn ir Morgan Park ban
kų tik keletas depozitorių. Wil
liam Daugdale, grosernės savi-, 
ninkas, kokiu tai budu patyrė, 
kad su bankais yra blogi reika
lai ir išsiėmė pinigus. Jam per
spėtus, išsiėmė dar depozitus ir 
keletas kitų asmenų.

a H h S it hit ŠITOS 
M ’ SIKI I š KIM C S T

J’negale aid** 
ra burna?

A? jįjs knarkiate miegodami?
Ar jus atlmndate sausa gerkle ir 

blogu skoniu burnoje?
Ar jys greit pagalinate šaltį?
Ai jus turite katarų?
Ar jums taukiai skauda kaklas?
Ar jpsŲ gi\ lis var va iš gerklės?
Ar jus Siaudėjai ir tt ?
Ar jys sunkiai alsuojate? 
l'as visa reiškia tūlą keblumą. 
Neapsileisk tuo. Ateik šiandien. 
AŠ suteiksiu jums pagelbą mano 

20 metų patyrimo ir tūkstančiai li
gonių išgydyta.

DR. F. O. CABTSR
Kalbama lietuviškai

Akių, Ausų, Nosies, Gerkite 
Specialistas

120 So. State Si., . 2-ras aufMaa.

J A 
Komai ...........

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

LTKTVmMKAB A> i V GYDYTOJAS
Km turį skaudama* arW silpnas ar
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaA-ars.
NtedAUfMMtei tvu) 9 ryto iki 1 po piet.

SVIESTAS ATPIGO
BANKĖS

Potash ir Perlmutter, ta 
viena geriausiųjų komedijų, ku 
ri ilgą, daugiau kaip metus, lai 
ką buvo statoma viename di 
džiulių vidurmiesčio teatrų, se 
karna savaite pradedant nuo ne 
dėlios po pietų, geg- 27, bus sta 
tomą Imperial teatre, W. Madi 
son ir Western ave,

Keturi aHmcujH sužrisl
durus automobiliui su Western 
ave. karu prie Irving Park bul
varo.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.
w—lAįuin .......... m»!inii«imSh.AjmteMSISWUI

Telephone Drover 9698

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Spwialistas Moterliby, VyriiK^, V*ik« 
ir vi*H) Jijrs.-

Valandos: 10—11 ryto. 4—4 po pietų. 7—S.va- 
kars. Nedaliomis 10—4 po pUtų.
3354 S. HALSTED 8T>, arti 34 ST^

CHICAGO, ILL.

REIKALAUJI AKINIŲ
.leigii kenti galvos skaudėjimų,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akii),
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga j krpvsj.
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu Imi iiždeghn:) 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. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TCMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVE.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos ______
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

Mll.hA TEATRAS
IM rAVEIKHbAI.

Vodeviliais Permainai 
PaRedžIyj, Ketverte K BubshA 

Paprastomis dienomis pirm» ik f Jono 
11)0, Balkonus ko.

Nuimto* vnkamh ir nrdftHomh 
mus Hm as Uu , BmUudbs 
HALSTED -Ir S5br» GATV$

IvrFEt i
GAIO SANTOS KAVA 41 ft J 

Visur į 
po 30c,

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruiixms 902-904 National Lit*' Bldg..
29 So. La Salle St., Chicu»o. HL 

Tel. Central 6390-&39L Atdara Utar- 
ninko. ketverga ir ■ubatos ▼akftyals rtuo

6 iki 8 vat. vakare, po panw-riu : 
1568 MILWAUKEE AVE^ Chu-a«o» Ill 

Tel. Humboldt 97.

Vėl bankų bėdos.
Du valstijiniai bankai, abil- 

du State Bank ir Morgan Park 
State bankai, užvakar uždare 
duris. Paliepė taip ‘ padaryti 
jiem bankų egzaminierius Ilar- 
yy T. Ellis sulig valstijos audi
toriaus Russelio (iš Springfiel- 
do), patarimu.

Mat auditorius gavo praneši
mą, kad kalbamu du banku at
sidūrė keblume padėjime ačiū 
didelėm paskolom, kurias jie 
davė Drexel Motor Gar korpora- ♦ • e cijai.

Pažymėtina lai, kad Drexel 
Motor Car korĮHiracijos prezi
dentas Thomas F, Me Farland 
yra taipgi prezidentu ir abiejų 
uždariusių duris State bankų.

Nors Farland užreiškė, kad 
abu tuodu banku bus atidarytu 
ir kad depozitoriams bus doleris 
į dolerį išmokėta, bet tai tik 
Forlando pranašavimai.

Gi valstijos egzaminierius El
lis ir krūva jo padėjėjų knisasi 
po bankų popieras ir stengiasi 
kuogreičiausia patirti tikrą da-

3899 8. Halsted 
Telephone 

Ofisas atdaras ii 
po pieti|

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

Ruginiai:-*
Baltieji ............ ..
Tamsieji .............

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Geg. 24. Gyvuliu atga 

benta šiaip:
Galvijų ................   6,000
Veršių ..............      2,000
Kiaulių ................................   28;000
Avių......................i...., 9,000
Paduodamos kainos:

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

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

^Nai/ji, daryti, gatavi 
$35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 1 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai 
kotai, vertės nuo $2 
$5 ir augščiau. Keli 
$4.50. Vaikinam 
iki $7.50.

Atdara kasdien 
karais.

Turgariš Žinios
Enl.įĮį I ĮjĮ-fll

Veršiena:— 
50.—60 svarų, 
60—80 svarų 
90—100 svarų 
150—175 s v. ..

Jautiena
Ribs (svarui) 
Louis 
Rodnds 
Chucks 
Plates

Bulves, bušelis, 
j Jaunosios, stalinė

Daržoves
Barščiai, statinė .. 
Kopusiai, did. guri 
Salierai, pintinė .. 
Agurkai, <lėžė .... 
Salotos, 
Cibuliai 
Žak pipirai 
Ridikėliai, 
Salotos, i 
Tom ei ės. 
Griešėijii 
Morkos,

Vaisiai, žali:....
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46 
Apelsinai, dėže . 
Citrinai, dėžė.... 
Ananasai, gurbas 
žemuogės, dėžė \

Cukrus, už 100 hv.:
Standard, maltai 
Standard cane 
Burokų, smulk

M I jt, TAI 

Vasarių kviečidf—
Special Branjf .. ..........
Patents .... .S.. . ..........
Straights .. .ff...............
First Clears į,. ...... 
Prastosios riWew».

Geriausios 
rųMes, 10 c 
vertes, pjtrsi 
Juodo, ui; . •

l)R. M. III2RZMAN 
RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir ei ron ki iv vy* 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodu* X-&ay ir kliok Ūmi dek i prio

piiiie png<- 
hahnmneter 
O I lirl idkiui- 
i k u >,

6 8 vakarais.
GYVENIMAS

VAI.ANnn'

maas 
apaa 
4974

Ava. 2oa 
iki vaka- 
po pietų

Nežiūrint kas iš kares virsiu. 
"Ij Karė ar ramu^ turėk Ranger 

dviratį, tai laiku pribusi dar- 
bjajx, bažnyčion, sutarus su dteur 

Hiyhnn?)jn in p i Hiincmm. Iš (herbo va
žiuosi. kmhi kiti hmki- m cin peWdi. . .

Pasirink iš 44 spalvų ir dydžio 
5^ ''RANGER0 dviratį-. Naujame musų 

kataloge yra naturališkom spal- 
vniii dvirnčiii pjHunkidni. Pihii.’O) 

tf 'i} <,;ile dvirm'iiĮ pmuadyj<’,. už Hir 
S htuvcu K niurni, nuo $15.50 joigštyn. 
IM® ^1* rtiemi išbandymui.
W7 I® J joms ny p:.

IMfi Hn H' k 1r (’ v JSAV° KA* 
w tSj štais, 30 dienų 
r A A" važinėjimui, dyl 
wg Nisiusk pining s 
N\įma delio katalogo. Pariuodan Dirbtuvės kaino 

ni' :-4v<symu. t

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO 

mF dhpt. d'

Dr. Ramsęr
ALII SI’I.I I A LI STAS

WEST SIDE
Milwaukee 
Milwaukee 
M il witukre 
W. Madison 
VV. Aliulis..n

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

menam žmogui. 
>a rašykite.

Valgomiej
./ CHL® 

žemiah paduo

perkant; iš sankrovų perkant šeimy 
ninkčs moka brangiau
Sviestas:-—

Extra Creamery 
Extra First ....
First ................... .
Seconds ..... , i.
Ladles.............. 1..

Oleomargarinas
i Stalui ............. ....
Kepimui .... .į,.

Kiaušiniai
Extra .
First ..
Paprastieji firšt
Maišyti ............ ..
Check ............

. Purvinukai .....
Suris:-—'

Twins .................
Daisies
Young American
Longhorns ..... 
šveicariškas ....
Limburger .....
Brick .........

1882 Su. .UubUtl St
1818 W. U/’lh Si

1 » •

(I/ W. 22r>d t''U<
€ (> r ’ll! ; • l i > 1:

Q O W< till v, 0) t h
27 J' (». Huh t<d
29 <2|..y« At hlui.ii

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



PARDAVIMUI DRAUGIJOS
Pranešimai MARYLAND VALSTIJOJ

sėdynių
Pirm. Pagelb
Raštininkas
Business Ag
Iždinikas

OREGON VALSTIJOJ

kasos globėjos
NEBRASKA VALSTIJOJ:

OHIO VALSTIJOJ

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

RAKANDAI
NAUJIENŲ AGENTŪROS

MICHIGAN VALSTIJOJ

INDIANA VALSTIJOJ^

WISCONSIN VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ

NAMAI-žEMe

athcny Avė

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

RANDAI Spring Valley,
Kewanee, Ill
Pana, Ill

imon

RANKVEDIS PASKOLOS-MORGECIAI
mo

ANGLIŠKOS J IEŠKO KAMBARIŲ

KALBOS
AMATŲ MOKYKLOS

Newark, N.J

REIKIA DARBININKŲ

NEW YORK VALSTIJOJ

Svarbus 
■referatas

K. Petrulis, 
Chicago, UI

unŽiaus 
• metų - 
...  $4.00

2 prie automobilių taisymo
2 elektrmėnų

PARDUODU 
automobilių.

ros
gas 
dirbti

PARSIDUODA- 
keptuve (bakery) 
nuo seno laiko, 
ra kitos keptuves,

LSS. XII Rajono draugų 
kuopų atydai 
tijoskp. šiuomi pranešu,

Montello, Mass

Portland, Ore.: Omara News. Co.

—pigiai už “cash’’ 
i. Biznis išdirbtas 
Visoj apiclinkej nė- 

2 arkliai

Indianos vals- 
kad

Visoutinas Naujienų Bendro
ves dalininkų susirinkimas įvyks 
■eedėlioj, gegužės 27 d., M. Mel-

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

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

LIETUVIŠKA ACTIEKA 
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville Avenue

REIKALINGAS siuvėjas prie kos 
tumieriško vyriško darbo. Atsišau 
kite tuojaus: 911 W. 33rd St , Chi 
cago, III,

NAUJIENŲ BENDROVĖS DA 
LININKŲ VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS.

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

gelbės mokytojaus.
KAMBARYS veltui del švarios mo

ters, be jokio apmokėjimo, vien del 
draugiškumo. Atsišaukite j biznio 
vietą: 1645 W.’47th St. ant 2 lubų.

igiaį d Vie 
_________ aina $2$5.< 
matyti kasdien ir ried. iki pietų.
A. Masulis, 3248 S« Halsted St, Chgo

1 po vie- 
lyvenimo 

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

CIHCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. “* * “

Jonas Degutis, nutarim 
2228

Pranas A. Druktainis

PARDUODU šaliuną tarp dviejų 
blokų, po num. 1721 String St, Chi
cago, Ill.

Brjdgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 49Z* 

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

Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

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

2204 Forbes Mt
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,:EXTRA

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Valiausios mados valgomojo ir mie
gamojo kahibario rakandus, 2 pui- 

’Ivonų, davenport, taipgi $525 
su 25 m. gvarancija už $115 ir

DĄRBININK £
1) I RBTtJ V E. PASTOVU S 

ATSINEŠKITE OVER- 
ATEIKITE PRISIRENGĖ

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

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

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

Chicago. Ill.

3443 So
K. PaberelytS, finansų

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
valdyba,<sheboygan, WIS.

So. Omaha, Ncbr.t W. Waskel,
3223 O SL

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

P AJ IEŠKAU kambario Northsidės 
apielinkčj su valgiu. Kas tą r it e, grei
tu laiku praneškite: 
1510 N. Hoyne Avė

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

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas,

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

72 E 102nd Si.

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

Cleveland, O.: A. Valenton,

Grand Rapids, Mlch.: J. Žilinskai*
452 W. Leonard H

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

IŠKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

PARDUODU pigiai harzdaskutyk- 
lą. Biznis išdirbtas, per 20 metų. 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių 
Galima padaryti pinigų. Atsišauki
te į K. Jamontą, 1840 So. Halsted St.j 
Chicago, Ill.

LIETUVI
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 19171)1.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

Union Avė. 
raštininkė, 
15 Girard St.

21st Sir. 
sekr., 

oblenz str. 
turtų sekr.

1604 North ave.
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1648 Division Str.
August Moldenhauer, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zck Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

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

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RŪBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
rčdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. * Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGE?, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA, z

Cedar Rapids, Iowa.: E. T. Marti
1209 S. 3rd

Sioux City, la.: Jos. M. Budnikas#
2510 Correctionville 1

ATIDUODAMA random puikus ka
mbarys 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 laiku į M. Po
vilaitį, 757 S. Kolmar Ave., 2-ros lu
bos. Chicago^ I1J.

’ ’ 72 E 1
P. F. Grybas, prot. raštininkas, 

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

27'E 102nd place 
F. Shedvilas, kasieriųs

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

Rockford, 111. — LSS. 75 kp. 
rengia prakalbas geg. 27 d., 2 v. 
p.p., Mendelsohn svet., ant Main 
st. Kalbės moksleivis iš Valpa
raiso, drg. V. Andriulevičius. 
Prakalbos bus labai indomios. 
Visus kviečia atsilankyti —

LSS. 75 kp. K omit

Girdvainienė, iždininkė,
3255 So. Halsted 

Dundulienė, kasos globėja,
1915 So. Halsted 

Kubutienė, kasos globėja.

IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei- 
j prie i- 

į fabrikus

, REIKALAUJAME DĄRBININK 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKI 
PO V ISA 
DARBAS. 
ALLS IR 
DARBAN

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra gerų Šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato

V"_ji Vakarinės ir 
Parūpiname valkti-

^0 SCHOOL S 
fill W. Harrisoh Street

lės konferencija įvyks geg. 27 
d., š. m., Gary, Ind., Frank Kru
po svetainėje, kampas 15-tos ir 
Roosevelt gatvių, 10 vai. iš ryto.

Draugai, nepamirškite pribū
ti į laikų. Po nonferencijos bus 
prakalbos; kalbės konferencijos 
delegatai. Yar reikalas atgai
vinti čia mirusių LSS. kuopų.

LSS. XII Rajopo Rast.
J. Dementis.

matininkų .kitokiems_daybams 
kalinga daugelio darbininkų į 
vairių-įvairiaiiisių darbų t 
ir dirbtuves. Taipjau ukio darbams.

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

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

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 laikrodininko
3 prie Gordon fyderio J
2 pęčkurių
4 skardžių
1 kurpiaus
12. prie dažų dirbimo
4 ekardžių
-2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo,

erų Šoferių ir automobilių 
_ j. Išsimokykite to amato 

pas mūs greitu laikui Vakarinės ir 
dieninės klesos. r 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUT

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

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

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

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, IL
A. Klimavičiūte, Chicago, HI.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill,

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

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.

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

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

M. Radzevičiūtė, nut raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave

E. Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 21 Place

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškicnė

Dambrauskas, protokolų rašt
1227 S. 8th 

Mikclaitis, finansų mšt.,

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

■PASARGA.—Draugijų pranešimus 
Stlbieme be užmokesties. PraneŠi- 
Ebetgi turi but priduodami iš va- 

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

Bamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•-^Naujienų” adm.)

THE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVI 

CHICAGO

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park 3L 

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

Racine, Wis.: John Mamis.
1005 GMeon CL

I.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

J. Filipovicz, 
437 S. Paca 

.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

. pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas intaisymas/Pardkvimio priežas
tis - savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku 
fisą N. 115. . ;;

Pajicškau Jono Kimonto; girdėjau 
gy venąs Racine, Wis. Jis pats ar kas 
jį žino, praneškite man kur jis gy
vena. Turiu į jį labai svarbų reika
lą. 1 Pranas Misteika, 
2120 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo vyro Pranciškaus 
Kiarkicko, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Batakių miestelio, kuris mane 
apleido rugpjūčio (Augusto) 15 die
ną 1916. Paliko mane didžiausiame 
varge su dviėhi mergelėm. Gyvena 
jis, rodos, St. Louis. Kas apie jį 
žinot, praneškite man, už ką busiu 
labai dėkinga. Marta Kiarkickienė, 
P. 0. Westville, Ill.

Pa i ieškau drg. J. Balsio. Turiu la
bai didelį ii; svarbų reikalą. 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, Ill.

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

3149 S. Morgan St. kertė 3L *L 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų, VyriŠk

Taipgi Chronii
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pojptet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedMio* 
mis vakarais ofisas uždarytai*

Telephone Yard*

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

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

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

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

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

Kennosha, Wis. -— LSS. 58 kp. 
debatai įvyks nedėlioję, geg. 27 
d., 3 v. |).|)., Germania svet. Te
ma: ar moterims reikalingos 
balsavimo teises? Įžanga visiem 
veltui. K v i e ei i v— K o m i tetas.

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis SL

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

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviua* 
286 Wallaae M

Indiana Harbor, Ind. — LSS 
217 kp. susirinkimas įvyks šian
die, geg. 25 d., 7:30 vai. vakare 
Mikolaičio svet., 2112 — 137 st 
Draugai, kuopos nariai ir noriu 
tieji tokiais tapti, širdingai už 
kviečiami.

ANTRU Ir trečiu mortgage »uUik1ama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po S ir 6 proe. 
apmokėjimui taksų, ulmdkėjfmui Intereaų ant 
Jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųtų nuo
savybės, arba jei Jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERB

* North La Salle Street, Chisago.
Televhon* Main ‘W

REIKALINGI leiberiai į dirbtuves 
darbus. Mokestis 25c į valandą ir 
premijos nuolafiniem darbininkam. 
Geros darbo sąlygos. Atsišaukite bi
le rytą prieš 7 vai.

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

A3346 S. Halsted st.
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normal Ave.
Brighton Park:

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

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

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius 

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

4601 Hermitage ave., Chicago

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

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

2 mokytų lietu- 
del iiardavojimo, kurie yra gc- 

iškalbos. Patyrimas nereikahn- 
bet turi turėti norą sunkiai 

Pastovus darbas ir proga 
ateities atsakantiems žmonėms. 

Alga ir nuošimtis. Atsišaukite ,po 
10 vai. ryto.

Mr. Bigelovy, 
1209 — 69 W. Washington St. 

Chicago, IB.

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bai’. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, ,

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlauhešis,

• 152 Main str.
Petras Miląuskas, vėlaunešis,

1 . R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

Šis susirinkimas bus svarbus 
Hano, kad jame eis balsavimui na • 
šąja Bendrovės konstitucija, k il
sioje daroma pakeitimų. Be to, 
yra daug naujų ir svarbių rei
kalų, kurių aptarimas neatide- 
Kinas. Todėl kiekvienas Naujfe- 
bju B-vės dalininkas turi pasini- 
įpinti atsilankyti.

Susirinkiman bus įleidžiami 
ttik pilni Naujienų Bendrovės 
mariai. Todėl kiekvienas narys 
Muri pasiimti savo certifikatų re- 
•gistracijai. P. čereška.

N-nu B-vės Sekr.

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

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

, — P. ShvęJnis, x
1442 Milwaukee Ave.

- G. Bložis, 
326^ So. Halsted st.

— P. Galskis,
1327 N. Robey St. 

G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

PARDUODAME modernišką lietu 
vių bučernę ir grosernę. Puikiai į 
rengta ir pažymėtinai bizniŠkoj vic- 
tdj. Biznis atsakančiai išdirbtas, tar 
pe lietuvių ir kitataučių, šiame mie
stelyje lietuvių randasi virš 200 šei
mynų ir daug pavienių. Reikia pa
žymėti, kad čia randasi tik tas vie
nas lietuviškas biznis, išskiriant kai • 
čiamas. Chicago Market and (’o 
1129—33 Indiana ave

Sheboygan, Wis

REIKALINGAS barbery s, pastovus 
darbas vakarais. Gera mokestis. At
eikite prisirengę su įrankiais dirbti. 

V. LINKIS,
670 W. 18th St., Chicago, Ill. 

Phone Canal 2323.

Šiandie Lietuvių Soc.
VIII Rajonas.rengia sva 
feratą — SOCIALISTAI
JRĖ. Skaitys Naujienų redakto 
irius, d. P. Grigaitis.

Sųjungiečiai ir visi tie, kur in 
teresųojasi tuo taip svarbiu kla 
usimu, tegul nepraleidžia busi 
mojo referato.

Vieta: Meldažio svetaine, 22 C 
W. 23 PI. Pradžia 8 vai. vakare

Turiu ^ž garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems Šidje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausių lietuviškų aptiekų Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
(-m <>Į>( jiškoš vaisius, kaip lai: Žoles, 
šaknis, treješ-devyneres. žodžiu sa
kant, ko t ik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
nitur. UžkvicČiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Aptiekus UŽveizdėtoJaa.

DABAR Yra laikas tapti ūkinin
kais, jie yra tais žmonėmis, kurie 
dabar daro pinigus ir darys juos at
einančiam laike. Mes valdome di- 
gelius žemės plotus Wisconsin©, 
Minhesotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lėngvais išmokė
jimais. Mes norime apgyvendinti 
lietuvių koloniją. Rašykite tuojaus. 
J. H. Goon, 220-221 Davidson Bldg., 

Sioux City,1 Iowa.

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

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 (hand Str.

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

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

Rochester, NX: M. Zukaitis,
451 Hudson Ave

Amsterdam, N.Y.: J, Mikėnas,

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

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

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

1716
DeKalb,- Ill.: Mike Taruti,

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

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

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

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

Duquesne, Pa.: K. Lideka,
306 Hamilton avW 

Scranton, Pa.: J. Teleysh, • . , .

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazcvičius<4in. raštininkas
402 Lincoln St. 

Kaz. Braževičius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
> 566 Grand ave 

St. Zcleckas, iždo globėjas, /!
' 462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nito 
karės komiteto narys,

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

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

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

'» 158 Main St.

REIKALINGA mergina arba m,o 
toris prižiurėjiniui vaikų. Ruimas dy 
kai. Atsišaukite adresu:

Auna Sidar, 
1359 W. Austin Ave., Chicago, Ill

REIKALINGAS kriaučius (kaut- 
mėkčris). Pastovus darbas, gera mo
kestis. Malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu: 'The Lithuanian Custom
Tailors, 1345 S. 49lb CL, Cicero, Ill.

Vlephone Humboldt 1278.

M. S A H U D M. D.
Senns Gydytojas ir ChlrwrgM.

SpeciKlintHs Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OI'ISAS: 1L79 Milwaukee Ava. 
VAI.ANDOS: b:30 iki 10 išryto; 
KarnpHs North Ave., Kambary* $♦* 

] :30 iki 8 -ir 7:30 iki 0 vakar*.

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

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą petnyčią.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

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

Antanas Enzbigelis, kasieriųs,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pel
nyčių kiekvieno mėnesio, Vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų • $2.00;
nuo 35 iki 40 metų - $4.00. 'Pas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 melų.

P.' J. Rimkus, pirmininkas, 
1133 Indianą Ave

J. Manelis, pirmininko pagelb..

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

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

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

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

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

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

314 Wahfut St 
Bayonne, N. J.: A. Sebwartzhurg, 

13 W> 23rd St 
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 

Box 17.

PARDUODU arklį, vežimą ir pa
kinkius. Jaunas arklys. Pigiai vis
kas parsiduoda. 8530 Vincennes ave 
Chicago, Ill. w . . .

DLD. Są-gos susirinkimas 
įįftryks šiandie, geg. 25 d., 7:30 v. 
w., Chernausko svet. Visi drau- 
ągai pribukite, nes mirė draugė 
>. Kairit•nė, be to yra daug sva
mbių reikalų.

Ant. Gurskis, Bašt.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Ridėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1. 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
nė vanduo nėsunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus.’ Nieš didelę 
randą. $840 gausite raudos į metą. 
Geroje, lietuviu apgyventoje apielin- 
kėje. Atsišaukite greitai šiuo a d rei
su, gausite gerus namus ir -ant leng
vi; išmokėjimų. ’

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

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

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir
Račkeviče, 1012 S. Main" St 

W. Pullman, Ill.: W. Pilypas,
720 4W. 120 St 

Harvey, Ill.: Z. Putramehtas,
15725 Finch Ave.

Chicago Heights, III.: M. Remeika, 
1330—15th Ave.

HL: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland St 

K. Valančiunas,
506 E. 7 St 

W. Petraitis,
210 W. Wash St 

Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, DK: žičkus,

459 Collinsville Ave. 
Springfield, Ill.: K. StoČkus,

1530 San
E. St. Louis, HL: K. Žukauskt

123 St. Clair.PIHMA falKIA PROGA
Mainome mimus ir Jotus, neskiriant 
ar butų Chicagoje ar Gary, Ihd. Tu
rime mūrinių ir medinių naujų na
mų. Labai geroj vietoj. Atsišaukite 
tuojaus:

G. VIRBALAITIS,
4514 S. Richmond St., Chicago, Ill. 

Tel. McKinley 3354ATIDUODAMA randon sankrova 
ir 2 kambariai užpakalyj, taipgi vir
šuj fintas. Paranki del saliuno ar
ba aptiekos. Lietuvių, lenkų apie- 
linkė. ' A. M. STEIN 
2855 W. 38 a gatve. Chicago.

PARDAVIMUI

Roseland, Ill
Ifcp. susirinkimas įvyks ncdėlio- 
lįe, geg. 27 d., 10 v. ryto, Aušros 
mokykloje, 10900 Michigan ave- 
M> ra liga i, nesivėluokite — turime 
idaug svarbių reikalų.

A. Grebelis, Bašt.

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., 
Humboldt Park

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury Si 
Kurpius, 

Ames St 
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Ames St
Boumil,

50 Charles St
Jaawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 

101 Oak St
Sliga,

5 Arthur St

Dr. Povilas Žilvitis
Liet avia Gydytojas, (hirurgaa 
3203 S Jtaisled St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Internacionališkų koncertą ii 
Jftidių rengia Rusijos išeivių so 
cialistiškų organizacijų konfe 
irencija subatoj, geg

W. S. Auditorium, kampas 
JayTor ir Racine ave. Visas pel- 
tnas nuo koncerto eina Rusijos 
wevoliucijossiiaudai.

Koncerte dalyvauja gabaiu- 
«ios scenos jiegos visų išeivių iš 
BRusijos tautų. Nuo lietuvių da
lyvauja LMPS. choras; kvarte
ras; žinoma soliste Pricevičiutė- 
(Crugienė ir k i t. Dalyvauja cho- 
Kai: ukrainiečių, latvių, žydų ir 
Okiti. Visi atsilankykite.

Kviečia Konferencija.

cerio, naudai Rusijos revoliuci
jos (kuris atsibus suimtoje, ge
gužės 26 <L, W. S. Audi tori ūme) 
šiuomi prašomos prisiųsti savo 
vėliavas į W. S. Auditorium, ka
mpas Taylor ir Ručine ave.

Konferencijos Sekret.

PIRK SAU l’lunibavojimul relk> 
n-»vn»h tieMhi vž li< »!<**»» )e" kainas.
Mi s p«ij <iuoj-iine visiem*.

Levinthal Plumbing Supply Ca, 
)637 W. Division St., Chie*<o, 

Corner Marshfield Ave. 
kalbama lietuviškai.

pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos ta 
niį. Atsišaukite tuojaus

Chicago, Ill

OK???




