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Soc. kongresmanas, d. Mey
er London, žada pakelti tą 
klausimą atstovų bute.

PALIUOSUOS LENKŲ 
VALSTYBĖS TARYBA.

riuomenę Triesto apgynimui 
civiliams gyventojams įsaky 
ta apleisti miestą.

Bėgiu vieną metą Suv. Valstijos 
turės 3,500 orlaivių ir 6,000 
orlaivininką.

Suv. Valstiją pinigai duosią 
jiems progos sumobilizuo
ti visas savo spėkas. A

Francijos socialistų pildo 
masis komitetas laiko ne 
paprastą posėdį.

— Vakar čia buvo jau Saema 
stiprus žemės drebėjimas.

šgelbėjus savo 
Vis dėlto jie 

Tai liudi-

nors ir 
žymiai 
taipjau trįs žmonės 
rbininkai, du kubiečiai ir vienas 
ispanas
vokiečių suokalbininkų darbas: 
ekspliozijas^ptfgimdė ne kas ki
ta, kaip jų padėtos bombos — 
laivui dar tebebūnant Norfolko 
priepla u ko j c.

susirin-
priimta

J
idant

100,000 SUV. VALSTIJŲ KA 
REIVIŲ Į FRANCIJĄ.

Karingosios jo prakalbos tu 
rėš būti pertrauktos.

ISPANAI REIKLAAUJA KA 
RfiS SU VOKIETIJA.

Chicago, HL, Utarninkas, Geg. (May) 2!), 1917.

žmonės sužeista; sako 
šnipą darbas.

ATSISAKO IŠDUOTI 
PASPORTUS.

bausme uždraudus visiems tal
kininkų valstybių piliečiams ap
sigyventi arti kariškų dirbtuvių 
ir kitokių valdžios sandėlių.

FRANCIJOS SOCIALIS
TAI APIE STOCKHOLMO 

KONFERENCIJĄ.

Ji, tur but. sugalvojusi kokį 
nors naują karės pabūklą.

Ji neturi lenkų tautos 
pasitikėjimo.

ATfiMfi PRANCŪZŲ 
APKASUS.

NEW YORK, geg. 29. — 
Pranešama, kad buvęs pre
zidentas, Howard Taftas, 
turės pertraukti prakalbas. 
Bent tūlam laikui. Delei il
go ir nuolatinio kalbėjimo 
ponui Taftui visai užkimęs 
balsas.

Taftas laikė visą "eilę pra
kalbų tūlai “taikos lygai”, 
kuri su tikrąja taika neturi 
nieko bendra.

Washing,tono
o y-

atmušta. Be I
jų šešiolikos <
suėmę net 13,000 nesužeistų ita
lų kareivių.

Vadinasi, laimi ir vieni ir ki-

Valsti.į;i neprisipažįsta pa
dariusi klaidų, bet byla 
vistiek busianti alnaujin-

POLICIJA IŠVAIKĖ TAI 
KOS ŠALININKŲ SU

SIRINKIMĄ.

Clemenceau meldžias Wilso 
no, kad jis pasiųstų Fran 
cijos frontan... Roosevel

LONDONAS, geg. 29. — Ofi- 
cialis Londono pranešimas sa
ko, kad su tais, kurie jau da
bar kariauja franeuzų ir «mglų 
armijose, ir kuriuos dar pasiųs 
Suvienytosios Valstijos, talkini-

VOKIEČIAMS UŽTENKA 
MAISTO.

AUSTRIJA NETEKO 60,000 
KAREIVIŲ.

IŠGELBJĖO TALKI 
NINKUS.

WASHINGTON, geg. 29. 
— Sugrįžęs iš Vienuos Suv. 
Valstijų ambasadorius, Pen- 
field, tvirtina, kad Vokieti
jai ir Austrijai' negręsia ba
das delei maisto stokos. Ma
istu ten esą užtektinai, kad 
sulaukus sekamos pjutęs.

Vadinasi, talkininkai tu
rės nulenkti, jeigu jie nu
lenks, Vokietiją ne badu, bet 
kardu.

siųsti sykiu su kariuomene.
Suv. Valstijos dabar skubiai 

lavina busimajai armijai 14,000 
oficierių.

Bg to\ talkininkai padarę su 
šia šalimi sutartį, būtent

lionio veidas biauriai sudau
žytas ir purvinas. Mano
ma, kad tai blogdarių dar- 
basr “N.” Agentas.

REIKALAUJA PULKI 
NINKO.

NUŠOVĖ 22 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIU.

SAN FRANCISCO. — 
Mooney byla pagalios bus 
atnaujinta. Taip užreiškė 
generalis Californijos vals
tijos prokuroras Webb, at
silankiusiai pas jį San Fra
ncisco darbininkų delegaci
jai. Valdžia, beje, neprisi
pažįsta padariusi klaidą pe
rsekiodama Thomas Moo
ney ir jo draugus. Bet ji 
vis dėlto galėsianti pradėti 
naują tyrinėjimą. Taip, 
spiriam

New Yorke, 
atsitikimuose 
apkaltinimai

WASHINGTON, geg. 28. 
— Valstybės departamentas 
atsisako atmainyti savo pa
žiūras .kas del Stockholmo 
konferencijos, vadinasi, ne
išduoda šios šalies socialis
tų delegatams pasportų. 
Mat sekretorius Lansing 
mano, kad varžydamas šios 
šalies piliečių teises jisai pa
sitarnaująs demokratijos 
reikalui...

Socialistai betgi nežada 
šitą ta1’v lengvai praleisti. 
New Yoi o socialistų kong- 
resmanas d. Meyer London, 
žada pakelti tą klausimą at
stovų bute: kuo remdamosi 
valdžia atima šios šalies pi
liečiams konstitucija pripa
žintas teises.

TAFTAS NEBEGALIS 
KALBĖTI.

Koks skirtumas tarp Suv. Vals 
t i ją ir Rusijos.

Havanos laįvų krovėjai pri
vertė samdytojus išpildyt 
jų reikalavimus.

NEW YORK, & 
šalies socialistų 
Stockholmo 
Morris 
palygini m 
merikos” ię Rusijos

“Darbi ninku

PARYŽIUS, geg. 29. — 
Francijos socialistų partijos 
pildomasis komitetas laiko 
nepaprastą posėdį Paryžiu
je. Vyriausias to pšoėdžio 
uždavinys — išrišti klausi
mą: siųsti ar nesiųsti dele
gatų į tarptautinę socialis
tų konferenciją Stockholme. 
Tuo klausimu yra paduota 
dvi rezoliuciji: didžiumos ir 
mažumos. Didžiumos rezo
liucija, po kuria pasirašę pa
rlamento atstovas P. Renan- 
del, M. Sembat, J. Gųesde ir 
kiti, reikalauja griežtai at
sisakyti nuo dalyvavimo to
je konferencijoje. Tuo tar
pu mažumos rezoliucija sto
ja už dalyvavimą, ir sykiu 
išreiškia viltį, kad Rusija 
nedarys atskiros taikos su 
Vokietija.

LONDONAS, geg. 29. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad vakar Serape 
ir Ypres sektore angalų or- 
laivininkai nušovę 22 vokie
čių orlaiviu. Dvylika orlai
vių galutinai sunaikinta, o 
dešimt kitų pašauta, vadi- 
nas, pagadinta.

SOCIALISTAI KOVOJA DEL 
PASPORTŲ.

GRAUDENA RUSŲ KA 
REIVIUS.

LAIVŲ KROVĖJŲ LAI 
MĖJIMAS.

\ LONDON, geg. 29.—Ber
ibio Lokal Arizeiger išspau
sdino žinią, jogei Lenkų 
Valstybės Taryba prašanti 
centralinių valstybių val
džių ;kad jos teiktųsi užba
igti tarybos “gyvenimo die
nas” Ą paleistų ją. Nes, ne
žiūrint jos pastangų, vis 
dėlto jai nepavykę įgyti len
kų tautos pasitikėjimo.

PENHAGEN, geg. 29. - 
» iš Copenhageno sako,

Valstijų se 
J. Stone ir Ja 

tstovų buto na

»•. 28. sios 
delegatas j 

konfereiiciją, d. 
Ililhfidt, davė ve kokį 

laisvosios A

SPRINGFIELD, geg. 29. 
— Pąskutinės žinios paduo
da pilnas pasekmes iš siau- 
tusios Illinois ir keliose ki
tose valstijose audros. Jos 
lyra tokios: Illlinois — už- 
tmušta 92, sužeista 650; In
diana — užmušta 12, sužeis
ta 220; Kansas — užmušta 
26, sužeista 60; Kentucky— 
užmušta 40, sužeista 60; Mis
souri — užmušta 1, sužeista 
12; Tennessee — užmušta 
20, suž. 53; Alabama — užm. 
31, suž. 100; Arkansas—už
mušta 23, suž. 52. Viso: 245 
užmušta ir 1,207 sužeista. 
Nuostolių padaryta už 5 mil. 
dolerių.

WASHINGTON 
— Generalis Suv. 
prokuroras vakar 
kone rusina n o D ve

Kareivių Ats
tovų Taryba priėmė rezoliuciją 
kur atsišaukiama j visų valsty 
bių valdžias, kad jos netik lėi 
stų socialistams dalyvauti Sto 
ckholmo 
dargi — 
išlaidas. - 
Suvienytąsias Valstijas, 
socialistų 
dalyvauti Stockholmo konfere 
re nei j o j e. Prigis ta lyk i te ta d
kokį įspūdį tatai padarys į so 
cialistus ir abclnai visus Euro 
pos darbininkus, ypačiai gi Bu

EKSPLIOZIJA ANT SUV 
VALSTIJŲ LAIVO.

PARYŽIUS, geg. 29. — 
Buvęs Francijos ministerių 
kabineto pirmininkas, Cle
menceau, išspausdino L’Ho- 
mme Enchaine atvirą laišką 
į Suv. Valstijų prezidentą 
Wilsoną, kuriame ponas 
Clemenceau meldžia musų 
prezidento, idant jis teiktų
si .pasiųsti į Francijos fron
tą paskelbusįjį Afrikos šau
lį, pulkininką Rooseveltą... 
Tai, girdi, neapkainuojamos 
vertės žmogus.

Ponas Clemenceau sako, 
kad Francijoje Rooseveltas 
esąs skaitomas “pasak iška 
spėka” — legendary power.

Sykį vienas rusų kritikas 
pasakė: “pasaulis, tur but, 
yra taip sutvarkytas, kad 
kiekvienas žioplis jame raso
tų sau tris d^r t žioplesnius 
pasekėjus... /

HAVANA, geg. 29. — Te
legrafas praneša, kad Hava
nos laivų krovėjų streikas 
užsibaigė. Samdytojai bu
vo priversti išpildyti darbi
ninkų reikalavimus. Samdy
tojams buvo tai]) striuka, 
kad jie pasikvietė j pagalbą 
net patį
Menocal, kad sutaikyti juos 
su darbininkais, 
nenusileido, kol 
jų reikalavimai

naujų įsakymų, kurie labai ap
sunkina iškeliavimą ir įkeliavi
mą iš neutralių valstybių — Šve
icarijos, Holandijos ir Skandi
navijos pussalio.

Manoma, kad Vokietija turi 
sugalvojusi kokj nors naują ka
rės pabūklą 
jąją jos paslaptį 
talkininkų šnipai.

100,000 šios* šalęs kareivių Fra
ncuos fronte. Tame skaičiuje 
priskaitoma ir 10,000 daktarų,

WASHINGTON, geg. 28 
—- Žinios 
skelbia, kad talkininkų, 
pačiai gi Italijos, reikalai e- 
są išgelbėta tįk ačiū Suvien. 
Valstijų įsimaišymui į Eu
ropos karę. Iki šiol Italijoj 
dalykai stovėję y tin pras
tai... Jei ne Suvienytosios 
Valstijos, ka^in ar ji butų 
išlikusi nuo bankruto. Tie
sa, iki šiol ją maitino Ang
lijos auksas, bet pastaruoju 
laiku ir jai pačiai reikalinga 
nemažai tos rųšies “mais
to.” Vadinasi, netik maitina- 
majai, bet ir maitintojai pri
siėjo jieškoti jo (maisto-pi- 
nigų) svetur. Gi Suv. Vals
tijų įsivėlimas Europos ka- 
rėn taigi ir suteikęs talkini
nkams svetingą... kreditorių. 
Ačiū tam talkininkai, ypač 
Italija, dabar galės sumobi
lizuoti vįĮsas savo 
spėkas.

Tai pripažino pati italų 
valdžios kariška komisija, 
kuri dabar viešisi šios šalies 
sostinėje.

Europiečiėi visgi atviresni 
negu musų ? ponai. Ačiū 
jiems'meš atsižinome ir tai, 
ko nedąsakė mūsiškiai.

CLEVELAND, geg. 28.— 
Vakar Clevelando policija 
išvaikė didelį taikos šalinin
kų susirinkimą ir areštavo 
kelis asmenis, jųjų tarpe ir 
kalbėtoją. Minia nusekė 
paskui areštuotus, savo dra
ugus, iki kalėjimo durų, ir 
apstojo jas. Policija, sako, 
turėjo vargo, kol intempė 
savo aukas.

m JIEMS, 1840 SOOTH HALSTED ŠĮMET 
CHICAGO, nJUlNOIS

T£UPH0N£ CANH 1S0I

MADRID, geg. 28. — Vakar 
Ispanijos sostinėje, Madride, 
buvo surengtas didelis Anglijos 
ir Francijos šalininkų 
kirnas. Susirinkime 
rezoliucija, reikalaujanti 
Ispanjos valdžia kuoveikiausia 
atmainytų savo politiką linkui 
talkininkų, kad ji neliktų nuoša
liai dabartiniame europbs kon
flikte, bet — pertrauktų diplo
matinius ryšius su Vokietija.

O paskui, “jeigu bus reikalas” 
— paskelbtų jai karę.

ST. LOUIS, Mo., geg. 28. — 
Vietos socialistų partijos organi
zacija pradėjo kovą su valsty
bės departamentu del pasportų 
delegatams į tarptautinę socia
listų konferenciją Stockhohne— 
Hillquitui, B' ^/erit 
kalas pasiuntė Suv 
natoriams Wm. 
mes Reed, ir a 
riams, Meyeriui Londonui, J. 
Mesker, Wm. Igoe ir L. P. Dy- 
erui šitokią telegramą:

“Iš dienraščių gauname žino
ti, kad valstybės departamentas 
atsisako duoti pasportų pp. Al- 
gernonui Lee, Viktorui Berge
nu! ir Morris Hilquitui, delega
tams į tarptautinę socialistų ko
nferenciją Stockhohne, Ar tai 
reiškia, kad senasai Bismarcki- 
zinas su savo patvarkymais prieš 
socialistus, įvedama dabar Su
vienytose Valstijose?

“Žiūrėkite, meldžiamieji, kad 
valstybės departamentas gerbtų 
tų trijų Amerikos piliečių tei
ses
čių žmonėms deriiokratiją kai
zerio šalyj, kuomet tos demo
kratijos taip labai pasigendame 
Washingtone?”

pulkite 
broliavimaši

užginta. Net 
kariuomenes va- 

teisės priimti priešo 
Vieninteliai tik 

rivalo žinoti, kada ir 
gtit karę. “Kareivių 

konferencijos ateityje neprivalo 
turėti vietos fronte, išskiriant į- 
galiotus valdžios diplomatus”— 
užbaigia Alcksiejev.

Prie kariuomenės graudeni
mo prisidedąs ir darbo Ulinis to
ris Skobelevas, socialistas,.

Ir vėl pradedama kalbėti, kad 
taika ateis tik po pergalės. Va
dinasi, sumušant vokiečius.

Buvęs Rusijos caras ir šei 
myna sodina... bulves Car 
skam Sele.

yklų baronus ir pardavinfe- 
ojus už sužibu apiplėšim% 
lublikos - keliant nežmo- 
liškas kainas. Valdžia sa- 
:o, jogui ji nesuradusi prie-

Vokiečiams teko 250 belaisvių.
BERLINAS, geg. 29. ~ Ofici

alis Berlino pranešimas sako, 
kad vakar Champagne fronte, 
ties Maronvilliers, vokiečiai at
ėmė iš franeuzų eilę stipriai įre
ngtų franeuzų apkasų. šioje 
vietoje į jų rankas pateko 
250 priešo kareivių. i

Valstiją 
itsakė į 
o rezo- 

ikaJaujanuią, kad

žuvo 245 žmonės; 1,207 Su
žeista; nuostoliai siekia 
penkių mil. dolerių.
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Pi ITSBI RG. Kas., geg. 29.— 
Vakar mete darbą Sheridan ir 
Mayer kasyklų kompanijos da
rbininkai angliakasiai. Sam-* 
dytojai atsisakė išpildyt dari 
nnkų reikalavimus — padidėto-

ROMA, geg. 29. — Italai ne
sulaikomai veržiasi į priekį lin
kui svarbios austrų prieplaukos 
ir tvirtovės Trieste. Paskutinės 
žiniųs praneša, kad italai atėmę 
iš austrų dar vieną miestelį, ne
toli Trieste užlajos, San Giova
nni. Čia į jų rankas pateko de
vynios sunkiosios kanuolės ir 
Šiaip kitokio kares grobio.

Apskaitoma, kad austrai bė
giu pastarųjų šešiolikos dienų 
vientik Carso fronte neteko 60,- 
OOO kareivių -- užmuštais, su
žeistais ir patekusiais nelaisvėn.

Austrai skubiai mobilizuoja 
kariuomenę, kad sulaikius ita
lų veržimąsi ir i 
tvirtovę Trieste, 
nesitikį išgelbėti ją 
ja jų pastangos išgabenti iš ten 
visa, kas dar turi šiokios tokios 
vertės. (aviliams gyventojams 
taipgi įsakyta apleisti miestą.

Blogiausia esą tai, kad au- 
s t r a i neturi p a k a n- 
k a m a i rezervu, be ko ne-

HAVANA, geg. 29. — Čia at
vykusia me Suv. Valstijų pirk- 
lybiniame laive vakar ištiko trįs 

ekspliozijos. Laivas 
nepaskandinta, vis delįo 

apgriautas. Sužeista 
aivo da-

konf erenci j oj c, bet
padengtų jų kelionės 
- Visos ša lįs, išskiriant 

suteiks 
lelegatams leidimą

Mat Austrija bijosi Rusijos, ir 
nedrįsta iš ten imti savo kariuo
menę. Rusų karės ministerio 
Kerenskio misija karės frontan 
liudijanti, kad netolimoje atei
tyje rusų-austrų fronte gali pra
sidėt naujas rusų armijų veiki
mas...

Vis dėlto, austrai neketiną 
veltui atiduoti Trieste: italai tu
rėsią sunkaus darbo, kol atsieks v ' •
tikslo.

JJJ1X 1 gei

cialis Vienuos pranešimas sako, 
imai galutinai 
bėgiu pastarų
jų austiTii esą

tyrinėjimą
, organizuotų šio» 

kad šalies darbininkų! Nes gene- 
ralio valstijos prokuroro ra
štinė užversta pundais pro
testo laiškų ir telegramų iš 
visų Suv. Valstijų kampų.

Beje, šią savaitę turės 
prasidėti Thomo Mooney 
moters, Renos Mooney, tar
dymas. Vyriausįu liudinin
ku ir čia bus paskilbusis ju- 
došius Oxman, kuris kalti
namas delei neteisingos prf- 
siekos prieš T. Mooney.

■ ■ ■ ■ ' -'Tt

Amerikoje
—....... :..... .......

PETROGRADAS, geg. 28 
— Iš Petrogrado praneša
ma ,kad nuverstasis Rusijos 
despotas, Mikė II, pagalios 
atliekąs našų darbų. Jis, jo 
moteris ir visos keturios du- 
kterjs sodiną ir kaupiu bul
ves Carskoje Selo darže. Ei
nantis pro šalį „žmonės, sa-‘ 
ko, su pasigėrėjimu žiuri 
kaip “naujieji mužikai”... 
(Mat visi jie dėvi kaimiečių 
drabužius) triūsią... *

Associated Press žinių agentūra 
praneša, jogei laikinoji valdžia 
ir Rusų armijų variai daro visa, 
kad sukėlus armijoje karinį li
pą ir užpuolus vokiečiiLS.—-Mi
nis torių pirmininkas Lvov, ka
rės minister is Kerenskis, vy
riausias armijų vadaą Aleksies 
jev ir keli kiti graudena kariuo
menę nuo broliavimosi su 
kiečiais ir ragina ją ginti 
liucija iškovotąsias laisves. 

ųnat*į tiems^Agy. ty.ry silpną yg
I gen. Brusilov. •

Gen. Alcksiejev savo atsišau 
kinio į kariuomene tarp kita sa 
ko: “Pirmyn! Užpulkite prie 
šą.” Visoks 
priešo kareiviais 
ir vyriausias 
das neturi 
pasiuntinių 
valdžia tepi



RANKVEIHS
ANtiLISKOS

KALBOS

1TW Io. Halit.il St

Persergfijimas
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nuo 
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Bim!

Prieš Pačio
Ofisu

vistiek tu žūt t 
:žero nugrimzd

iyn nu* 
\ h leskit 
ivo bur

tu esi! (Andrius vartosi 
ir tavo aukos: nes kai 
Ir malonės Dievo neįgi

Gi ncvydonai mano 
: Kokie?
J u neišvard vsi. V 
aš įvirtai anl savo k

jos lojimą: jie 
Ukai-milžinai 

uig-
■ palengvė
ta vo darbą

O ITA gramatika taip 
Apraktiškai parašyta, 
kad kiekvienas gali ir 
be mokytojo išmokti.

Kaina tiktai — 35c.
1

Gįalima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.

1840 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

į daubas pikti elfai jau renkasi me 
. Tuoj išgirsi šunų g 

grobis slepias.

Praktiškas Itrnlas .Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa

gelbės mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840. So. Halsted Street, 

Chicago, Ill.

iarsciuop, Andriau! 
truputį šalia. Bei lai 

prispauskie prie

Nuosavybes
I šsivy stirnas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

TURINYS:
L Bendralaikines nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas. , <
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina EįOc.

savęs!
; UNDINUTE: Mieliausias mano tu! Bran

Šimtai tūkstančių šios šalies 
piliečių yni neapsakomai pasi
piktinę pertoli nusuokusiais ku- 
rių-nekurių valdžios turinčių 
žmonių darbais. Ir kadangi 
tais savo darbais jie vis labiau 
kėsinasi ant konstitucinių žmo
nių teisių, tai tų žmonių nepa
sitenkinimas vis labiau anga.

Negalima peikti žmonių, kad 
je, mylėdami laisvę, piktinasi, 
jeigu kas tų laisvę kėsinasi var-

Tatar persergėjimais: žiūrėki
te, kad į tokius spąstus neįpultu- 
mėte.

Mes žinome, kad kartais žmo
nes esti išprovokuojami taip, 
kad jų kantrumas visai išsise
mia. Bet tokiu kaip dabar lai
ku reikia etgties ramiai, šaltai, 
jeigu žmonės nori išlaikyti bent 
tų truputį laisvės, kuri dar nėra 
visai išplėšta'; kad ja pasinaudo-

Alena Kostovska, Siendie Pasirodau
Visai Publikai Akyse

ra — organizuojanties. Norint, 
kad tie, kuriuos žmonės pasta
to į valdžios įstaigas, pajustų, 
jog jie yra žmonių tarnai, o ne 
jų viešpačiai; kad demokratin- 
goj šalyj tikraisiais viešpačiais

Telephone Drover 9693

Dr. /\. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialist** Moteriškų, Vyriškų. Valkti 
ir visų chroniškų lirų.

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

CHICAGO, ILL.

Trumpa Lietuvių
Kalbos 

(irainatika

UNDINUTE: Tu—Kaunis! Tu—didvyris 
Saulės! Tu—skaistaveidis! Bučiuoju šviesų 
tavo antakį, lanku kur juosia skaistų akie žy
drį... (Valandėlė tylėjimo).

ANDRIUS: Sakai—j 
Kaunis aš? Kad tai tikėt 
kie mane tikėt, vaikeli! Kiltu pasigerėjimu 
pripildyk mano sielą, kad veikt galėčiau 
jeigu kūju, replėmis ranka tur. nuolat n 
ir skaldyt marmorą 
nam mažmožiui pašvęsti reik stropumo, 
tai tas nesiseka 
ras dirbti žūva,

«**Rctgi turime juos persergėti 
kad vienintelis būdas savo ne 
pasitenkinimui išreikšti taip

žmonėms pilnai priklauso.

Skelbkite kiekvienų savo su
sirinkimų. Skelbkite, vardus tų 
kalbėtojų, kurie susirinkime 
kalbės. Butų gera visados tu
rėjus oficialį stenografų, kurs 
užrašinėtų visa, ką kalbėtojai 
pasako (lietuvių rengiamuose 
susirinkimuose, kame kalba tik 
lietuvių kalbėtojai, žinoma, tai 
neišpildomas dalykas, kadangi 
lietuvių stenografijos visai dar 
neturime). Neleiskite nei vie
nam kalbėti tokių dalykų, ku

klieji valdininkai, žmonės turi 
teJkties krūvon, ramiuose susi
rinkimuose tarties apie dalykus 
ir kaipo organizuota politinė ir 
industrinė jiega veikti į valdžių.

Konstitucija duoda žmonėms 
teisių, bet dar kiek metų atgal 
vienas įžymus šios šalies teisė
jas pasakė, ir pasakė labai tei
singai, kad tas savo teises žmo
nes gali išlaikyti tik nuolatos jas 
gindami.

Kalbant apie konskripcijos 
įstatymų, žmonės turi teisių ir 
dabar rinklius į mitingus, svar
styti jį ir ramiu, rimtu budu a- 

’gituoti, kad tas įstatymas butų 
atšauktas, lygiai taip, kaip kad 
žmonės turėjo teisės tų klausi
mą svarstyti, kol jis dar nebu
vo kongreso priimtas.

Tos žmonių teisės buvo jau 
nesyk į dąugetyj valstijų patvir
tintos priėmimu iniciativos ir 
referendumo akto įvairių vals
tijų įstatymuosna. Tas iniciati- 
vos ir referendumo aktas sako, 
kad žmonės turi turėt teisės agi
tuoti už atšaukimų kūno nors 
jau priimto įstatymo, jeigu žmo
nės mano, kad toks įstatymas 
nėra jiems naudingas.

Kur dalykas eina apie visos 
šalies įstatymus, tai čia veiki
mo būdas gali but tik vienas, 
būtent, piliečiai savo susirinki
muose turi priimti rezoliucijų su 
prašymu, kad toks ir toks įsta-

f.—m^.i »■■■■—.   f...,.*  1l»l   iHB 4 
tymas butų atšauktas, ir tas re- 
žoliucijas siųsti kongresui Wa
shingtone. Jeigu ir šitos privi
legijos bandytų žmonėms nebe
duoti, tai reikštų, kad valdžia 
užreiškia žmonėms, jog sau jale,4 T valdininkų uzurpavo (pasigle
mžė) sau galių, kuri iki šiol pri
klausė šios šalies piliečiams.

Ypatingai betgi turėkite ome- 
nyj tai, kad visados, ir kiekvie
noj pasaulio šalyj, buvo taip, 
kad tie, kur pasiglemžia sau ga
lių, visados stengiasi išprovo
kuoti nepasitenkinimų ir pasi
piktinimą atskirų žmonių, arba 
atskrų kuopelių, ir tai tokiu bu
du, kad jie savo įsikarščiavime 
papildytų tokių dalykų, kurie 
duotų uzuqia toriams progos nu
bausti juos ir tuo budu įvykin
ti prievartos valdžių, kuri nebe
leistų žmonėms jau nei beišsi- 
žioti.

S TELEPHONE YARDS 2721 j

| bhl j. j o n i k a i t b s I 
f Medikas ir Chirurgas f
ę 3315 S. Halsted St., Chicago

šmėklų: ji rūbais kunige 
kelta ranka, grūmodama 
tiksianti mane kokia ten 
man tiesiai į širdį 
lanko vylų? Kas?

(Bus daugiau)

NAUJAS, NAUJAS 20 AMŽIAUS 
IŠRADIMAS

del panaikinimo blakių, bainbadie- 
rių ir kitų visų vabalėlių, kokie tik 
gali atsirasti jųsų stuboję, arba kur 
kitur. Tų viską panaikinsite tik į 
dvi dienas, tik mums prisiekite sa
vo adresą, o patarimai visi uždyką, 
rašykite adresu:

J. W. SAKAUSKAS and CO
Box 42, Sta E. Cleveland, Obįo.

Liet. Tautiškos Kailines 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, Gegužės»May 30,1917

lis vos-vos lik pink 
tamsos galybės, ir t 

jų auka. Kankino jos mane- -mane jos si 
gč... Bet dabar 
tas vėl ir nieko

UNDINUTi
ANDRIUS:
UNDINUTI
ANDRIUS:

yra! Dar stoviu
ir pinna, ir ji.i nesibi jau. Tai nieko, kad 
miegant, tujas ju ir buvo prie manęs pri 
žęs, kaip hijčna.

UNDINUTĖ: Tu
- ANDRIUS: Man 

niekis. Tu apkabink mane

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Valandos nuo 'r> ‘■m . .. _
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

dangaus skaisčiai taip žiba. Varpau įplaukia 
žuvįs, vėl nuplaukia... Jauna dukrikė mano, 
žaliaplaukė, ištolo, baimingai, kartais apskrie
ja jį ir ima verkt gailiai, nes varpas tas klai
kiai taip skamba, taip liūdnai, tartum gerklė 
jo butų pilna kraujo... Ir juda, kruta jis, 
dugno nori kilti... Ir kuomet varpas vėl 
skambins—vargas tam, kurs liejo jį 
bam! Te Viešpats gelbsti tau sapne tavąm;- 
Bim! bam! Baisus jo garsas ir klaikus! Mir 
ties tai balsas 
bim! bam!
tavam!..

(Vandenius pasineria šulinin).
ANDRIUS: Gelbėkit! gelbėkit! Slogutis 

vėl mane kankina! (Išbunda). Kur aš... kur 
aš dabar esu? (Trinasi sau akis ir dairosi ap
linkui). Ar čia kas yra?

UNDINUTE (pasirodo duryse). Tai aš. 
Ar tu mane šaukei?

ANDRIUS: Taigi, taigi. Eik šian! Eft 
pas mane! (Undinuiė prisiartina). Uždėk man 
ant kaktos savo rankutę. Taip! Aš noriu tū

tavę aš noriu jausti. Taip. Prisi- 
glauskie prie manęs. Tu atneši girios vėsumą 
ir rozmarino kvapsnį. Pabučiuok mane, mie
loji, pabučiuok!

UNDINUTi 
ANDRIUS: 

čia šitai

Dabar ne laikas ir ne vieta 
karštgalviams nei asmenims jie- 
škantiems sau garso arba kan- 
kintinio vainiko. Kalbėtojais 
dabar rinkitės visados lik tokius 
žmones, kurie supranta gerai 
dalykų padėjimų, kurie pažįsta 
savo teises ir jūsų, žmonių tei
ses; tokisus, kuriems snuki spau
doj ų ranka ne baugi; tokius, ku
rie žino, kad, galų gale, žmonių 
balsas turės but išgirstas.

Dėkitės organizacijfin, kurios 
tikslas yra išlaikyti bent tiek 
demokratybes, kiek per sunkią 
kovą žmonės jau šioj šalyj lai
mėjo. Dėkitės organizacijon 
tuojau, nieko neatidėliodami. 
Kiekvieno rnusų visuomeninė ir 
asmeninė Jahvė ir saugumas yra 
tik, organizacijoj ir viešume!

N, Y. C « 11.

kaili, kiekvie- 
o čia 

a—tada ir ne
kruti ne j stoka 

r is sielos sviesus paveiks- 
mdelę mąstęs, alsiyauna)• 
i mm mm m; m o mik mm (lar 

Ir jei ranka uores tuos iš 
palenkti—lai taip buni& 

;i\ m m;m niliai mio pučiu

Lenkiu veikamų drama. Kaina Mlu,
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šuntineuio darbininkų padėji
mą 
pakeldami priespaudos, sukjla prieš savo iš 
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir intu« 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: 
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted xSt., Chicago, UI

Khh nuo v«r«InnnMųi
Salut&rus Bitteriw. Aft iht praeitu# 4 nuituM 
buvau vo« tik Myvu. AM kentėjau nuo nevi- 
rininio pilvo ir <UspepHU<jfl. Mulai tCKalMa 
vau valgyt <r Huvalirytfta maintaei Hubdkdavo 
man daug- ni-Hmagmuo •— atsiliepdavo HkilvyJ 

> Mkautimai, jcMimaa, Hurtfimau vidurių. I)i«M 
k tini Huiindavo po krutinę, Moiiuoms ir atržuone.

Niekur aft negavau pagelboa del pavo aveikato*. 
Bet kada «ft piradfijau reikalauti Salutaran Bit • 
torio ir Salutarao, R«>Mulaatrin, del motetų. 

f pradUuu Kerai jauotleo. Kerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė amagu viekai*, par « mMnealus mM 
whvo xiavelkoJ^ nelegaliu paftint ir palikau 
laiminga naudodama Hnlutaraa Bitteria. Kai, 
na $1,00. GfiHinn gauti geroeniuoim paliunuo- 
mi ir aptiekoae, o kur negali gaut, kreipki*

OALUTARA0 CBKMICAL JNHTIT1JTHW 
nuo vitoki*

P. J. SA1TBKNAB,

M„ ^anal 6<D Chicago, III.

ų tiksi a n pataikytų 
WMKmehnese

varpas yr. Virta, jis nori kilti, W

Kas tau, mi 
Nieko... Nei 

šalta buvo, 
įvargusi šin 

štai i si veržė čionai

Apvaikščiojime dalyvaus Tautiškos ir Progrcsyviškos Drau- 
<Hos ir visa Progresyviška visuomenė, “Birutės” Choras, Šar- 
<MHiq orkestrą ir vieni iš geriausių Lietuvių kalbėtojai. Ant šio 
> metų jubilėjaus privalo visi Lietuviai ir Lietuvaitės atsilankyt. 

Po Apvaikščiojinnii bus—

Iškilmingas Piknikas
Blinstrupo Darže, Leafy Grove ir Justice Parke, 
kur galima bus linksmai laikas praleisti. Pelnas 
nuo pikniko eis papuošimui Lietuvių Tautinių Ka
pinių. Kviečia rengimo KOMITETAS.
S. DANTA, Kapinių Sekretorius, 812 W. 19th St., Chicago, Ill. 
ATYDA: Važiuokite anksti, imkit Archer Cicero karus iki City 
Limits, paskui Joliet karus iki Lithuanian National Cemetery 
Leafy Grove. Ju:; Ciahiim Išgydytie 

Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 
Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 

K«AY CKAHINACUOS
Aš jums pasakysiu ar jus galite 

kui tikrai išgydytu,
jį Aš jums pasakysiu, be spėlioji- 

! || mų, kokia yra jūsų tikra liga,
[J J Aš vartoju tiktai vėliausias mo

ksliškas metodas ir įrengimus, 
Aš turiu mano paties vaistų de- 

I parlamentą ir laboratoriją,
g ' Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
I varsen, 914 ir 606.
r\ Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

, I A PROGA 
. i . 11 r h e MKA IŠRASTI, reikalaukite nuo 

f kaip užpatentuoti, kurj kiekvienam išsiųsim dykai. Rimuikus 
Rašykite lietuviškai, bent į katrų musų ofisų.

AttTUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
tari skaudama* arba sU^naa akla, ar 

m riUMMttJimo, aUHaiikyktte M*
, < 1155 Milwaukee Ave. .

GERHARTO HAUPTMANNO

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

Bl II k 11 KXIKSAM;
;i i i ui ų ) > \ 1 .1) V.J <) 

modelius bandom*' i) < a -a m in tm įa m

1! n n m g ■ milionus dolerių žmonls dasidirbo per naujus ne glrus išraujmi s
W Km ra «« 0 '■ kokį išradimą del užpatentayimo
Ba AB H B A* miB jįjį I " IšRzvjlIMŲ, ką išrasti ir

R ■K BĮ Hv Hm W Fn B ■ i’vkai American euroi’ean patent oetices, <ns)

VANDENIUS. Kvoraks! Breke-ke-keks! 
Vikšrių pastogėj užsnūdo meistras—žemės 
kirminėlis—, nemato' nieko jis, negirdi nieko! 
O čia—miglotos, ūkanotos šmėklos po kalnus 
slankioja, lai tylomis grumodamos jam kum- 
ščioms, tai graudžiai sau laužos rankas. Jis 
nejaučia nieko! Kumpos eglės vaitojimo ne
girdi, nė pikto ir tylaus kaukų švilpimo, kurs 
drebina senų pušių spyglius, o pačios jos gą- 
sliai šakomis plaka, kai ta višta sparnais.-— 
Jau drebulys jį purto; smelkias šiurpuliai į 
kaulus ir smegenis—o bet gi ir sapnuodams 
toliau jis dirba savo dienos darbą. Paliauk! 
Veltui kovoti! Nes prieš Dievą kovoji tu! Ko
von tave pašaukęs, štai Dievas vėl šalin tave 
atstume: persiIpnas 
vaitodamas). Veltui 
lybė kaltybe liekas.
jai tu, kad paverst galėtum kaltybę nuopelnu 
atlyginimu-—-baudą. Piktybių pilnas, krau 
jais tavo rubai pastypę! Nerasi tokios skalbė 
jos, kuri galėtų kraują tau nuplauti! Į tarp 
kalnius, 
džioklėn 
gi jaučia, kur 
giedriose dausose iš tamsių debesų pilis, 
ščiausiais kuorais-bokštais, stato ii 
le gena čia, į kalnus, idant tave ir 
—visa užvertus, išnaikinus!

ANDRIUS: Undinute! Eik šian, padėk! 
Piktasis mane smaugia!

VANDENIUS: Ji girdi ir ateis—ir vis tau 
nepagelbės! Jei butų ji kaip Mildė, tu pats-j^ 
Kaunis; sedoke savo jei turėtum vylų tokia 
aštrių, kaip saulės spiduliai, ir paleista kiek
viena

Halit.il


Korespondencijos
KEWANEE, ILL

Paaiškinimas

Lietuva

MUSKEGON, MICH is non

Atsakymas 75 vyčių kuopai

Komitetas

ŠOKIŲ

vo purvinų

Moksleivius, Politiškus Kanki 
visus prakilnius lietuvių tautiš

ŪKIŲ IR MIESTŲ DAR 
BININKŲ SĄLYGOS.

Teisybė
Apie Akių
Keblumus

priet 
ntislo įinm

Skaitytojų 
Balsai.

eidami 
žodžiu sa

tai didžiausi

žmonių
veid-

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

V. V. Vasys,
J. Budris, 
P. Barzdaitis

stiprumo, 
kur Kaip 
jys pirm

I', leisk H r

Ten randasi ir penki stambus 
bažnytiniai parazitai, kurie pa
mindami po kojų prisakymą: 
penktas neužmušk, veidmainiu-

Kurie serga 
I ai I) limpa))) 
1.00, daug cs

Kurte norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo mūšų rašėjo — 
dramaturgo B r. Vargšo, kreipkitės antrašu:*

KAS NORI PRIVERSTINO 
KAREIVIAVIMO.

“NAUJIENOS
1840 S Halsted St.,_______ (

uropos žmonių 
neužteko, jie dabar ko
i’ ant njiisų Amerikoje. 

Tanu* surašei randasi dar ir dau
giau, apart/lų penkių bažnyti
nių atstov

Gerbiama Naujienų Redukci
ja, malonėkite įdėti šitą paaiš
kinimą:

Naujienų nr. 121 tūlas N. K. 
aprašo dvidešimtos d. gegužes 
patriotišką apvaikščiojimą ir a- 
pie lietuvių dalyvavimą toj pa-

H l l; 11 ;i. HpSVaigimą 
mu m) įima žarnose

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

Telefonas Yards 1546.

SPECIALISTAS
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
120 So. State St., 2-as augštas. Vienos 
durjs į sieniius nuo The Fair.. Chgo. 
Priėmimo Valanados: Nuo 9 ryto iki 
5 po pietų. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

taigi neleisk $1.00 
Uoveti tarpe jus ir 
sveikatos. Ateik pa- 
alciraut.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

nes an t ūkių yra tyras oras, svei
kas darbas, sveikas valgis.

ir miestuose nėra ro- ♦
visur darbininkai yra iš 

J. Paleckis.PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

padarys jus žinovu į trumpų laikų.
Mes turim didžiausius ir geriausius kir- 

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

Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

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

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Prieš City Hali.

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras

Panedelio Vakare;
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedelio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

Phone Canal 1256. 
MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv., Chicagoj.

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

vakare.

Fabriko darbininkas, išdirbęs 
10 vai. į dieną, parėjęs namo, 

•ba knygą ir 
intis rašyto- 

Turi laiko

skalikus, nusipirkti sau šmote
lį žemes, kad nereiktų dirbti ki
tiems. Bet neveliju darbinin
kams eiti dirbti ant ūkių, jeigu 
galima padaryti gyvenimą mies
te, nes darbininkų gyvenimas 
ant ūkių yra labai nuobodus.

Aš nebūčiau priešingas darbi
ninkams qiti dirbti ant ūkių,

tariatės su akių spe- 
Pažinkite 

jo re- 
Kuomel

tntotis birželio 5 d., tai čia no 
riu pakalbėti apie tai, k 
priv er s tin o ka reivia vimo.

Šį tą paduodu iš išleis 
tatyviškų ' pamrlėtų, kuriuos 
siuntinėja į dirbtuves, kad bo-

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. ?L Užnuo 
dijimą kraujo, Stricture, Pu- 
liavimą, Nutekėjimų, Žudy
mų, Nutekėjimą, Žudymų 
jiegų, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

Jei nesate tas žmogus ko
kiu turotut but, pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,if stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimės.

Ant ūkių darbininkai yra du 
kariu (Vingiau išnaudojami negu 
miestuose.

Ant ūkių darbininkas tankiau
sia turi dirbti 16 17 valandų die
noj, be mažko du kartu liek lai
ko, kaip dirbtuvėje už $35—$40 
mėnesinės

fa* ir reikalaujate patarimo vaistų, ateikit pas mane
tiekoriue Ruel,

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikai 
ženklai, kurie parodo staigią mirt;, gali aps 
randasi jųsų kraujo sūdynai? Ar jie smart 
laiko senstate? Mano Kraujo spaudimas pa 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų 
nia bus jums tikrai patarti kas geriausia yra

DR FIELD
7 10 XV. Madison palvi 
kampas i laisted galvi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultifros 

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

^ELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus ir remia 

kus ir kulturiškus reikalus.

niekšystes.
Dabar pažiūrėkite jus, broliai 

katalikai, po kokiu raštu turi 
padėjęs sayo vardą Kardįnolas 
Gibbons. O jus, kunigai, pa
sakykite, ką" reiškia “penktas
neužmušk’, (pasakykite viešai), 
parodykite man tame surašo, 
kur yra pasirašęs nors vienas tų, 
kuriuos jus keikiate, kaip tik į- 
manydami: bedieviais, “cicili- 
kais” ir bažnyčių griovikais. 
Parodykite nors vieną socialistą 
arba nors laisvamanių agitato
rių, tada tik išsiteisinate nuo sa- 

įgitacijų. Bet jus

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir xMa- e e t . .
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma- iIFPltfH it*
ne Kaip Tą Padaryti. VII Vi ICII 11 I dSLUVUU

AŠ noriu tos progos pasi
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jj 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias ai galiu del jo atlikt. 
AS gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODUS ižgydo, kuo
met kitos negelbsti.

T PIRK SAU visus Plumbavojimui reik- Z 
B menis tiesiai už "wholesale kainus. B 
X Mes parduosime visiems. X
i Levinthal Plumbing Supply Co., ■ 
*• 1637 W. Division St., Chicago, T
A Corner Marshfield Ave. B
W, Kalbama lietuviškai.

Šokiai atsibiina 
vergą ;pradžia 7:45 vai

Mokytojas J. K. BŲBEL1S, 
ir p a geibi įlinkai.

Gyvenimo vieta: 4037 So. Talman 
avė., Chicago, Ill.

nustoti versti tą baisų, biaurų 
purvą ant socialistų, kurie prie
šinas toms skerdynėms 
vimams bažnyčių. Bet jus sa 
kote, kad esate didžiausi žmog 
žudysčių priešai. Jeigi 
rite pasilikti teisingais 
akyse, — išvarykite tuos
mainius, Bažnyčių 
savo bažnyčių, tad 
dysile teisingais ( 
kad jus esate Jėz 
mokslo pasekėjai

Įvairių tikėji miškų sektų 
darbininkai visuomet mums, 
socialistams, išmėtinėdavo, kad 
mes esą netikime į šv. bažny
čią nei į Dievą, keikią kunigus, 
esą didžiausi bažnyčių priešai, 
nei kepurės nenusiimą 
pro šv. bažnyčią 
kauty —
bažnyčių griovikai ir kaipo to
kiems —- tai esą nieko nereiškia 
papildyti užmušystes (žmogžu
dystes) ir kitas baisiausias

Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 
visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė
sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi j darbą. Pade
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais! % .

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4y2 rub.

tik pasiro- 
są, parodysite, 
uis Kristaus t Kol to nepa

darysite, .mos busime priversti 
sakyti jums, kad jus esate veid
mainiai, f a rąžėj ų įrankiai, su- 
tmkantįš laužyti Dievo 
prisakymą: “penkt 
mušk”, sutinkaniįs 
i įsais, Fa 1 Iowa i

reikia stoti į socialistų Partiją. 
Organrzuokitės! Nelaukite pas
kutinės dienos, kada kapitalistai 
per savo sumoksią pastatys į 
kardų spąstus.

Atminkite, kad esame varo- z
m i prie to. Darbininkų teises 
pavojuje! Drauge, būdamas 
darbininku ir neprisideda m as 
šiame momente prie Socialistų 
Partijos, liksi išdaviku darbinin
kų klesos. Lietuviai darbinin*- 
kai, kada užtėmysite kuo- 
skripcijos kada užtėmysite kuo
pas šaukiant susirinkimus, at
silankykite ir / prisidėkite prie 
Lietuvių Socialistų Sąjungos A- 
merikoje. A. Kairys.

LSS. 246 kuopa, užtėmijus 
“Draugo” nr. 117 š. m., kur tarp 
kitko rašoma, kad vyčiai suren
gsią prakalbas su diskusijomis, 
jeigu Muskegono socialistai pa
geidautų prakalbų ir diskusijų.

Tad mes ir pageidaujame pra
kalbų arba diskusijų ir visuo
met ir su visais esame pasiren
gę stoti į viešas diskusijas.

LSS. 246 kp. Komitetas:

i Podolskaja, 15 Petrograd, Russia
.).«»•)■i-tOf 1-«■»+■» +«» + + «» i «■»

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

- Kviečiame atsilankyti lietuvius. 
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

kių darbininffas, nors jis ir my
lėtų mokslą, [bet vienok netur 
progos ir

Ištiktųjų, darbininkas padir
bęs dvejus, trejus metus ant ri
kių apmiršta protiškai. Ič susi
tikęs su savo draugu — miesto 
darbininku, pasijaučia, kad jis 
stovi ant kelių kultūros laipshių 
žemiau.

Aš patarčiau, eiti ant ūkių

los ii l.iiinčs. kuri 
ik iii 1c greitu i pa- 

iiinis tii^ą prie X-vahiaki {vairių ligų, kuria gali 
garų akinių pritaikyt. 
uždykų, jei perltl «»• 

Jei jos raudoiuM, |ol 
blogai matai, jei akp Bit-, 
ilgiau, o jieškok pugetboN 
kiekvienam pritaikoma a- 

ueiykų. A I rti ink kad rnea koK * 
uituojnm akiniu# Ir ktenkle- 

[»ri renk am,

paima laikraštį 
paskandina savo 
jų, poetų mintyj
ir progos lankyli, susirinkimus 
prakalbas, prelekcijas 
jas. Turi progos 
nil ei (gentiškom is 
kurių
Turi progos, argumentuoti su 
savo draugais dubininkais ir 
lavinti savo protą.

Delio miesto darbininkas, ku
ris myli mokslą, stovi ant augš- 
tesnįo kultūros laipsnio negu u-

Kuonicit jys 
cialistų, bukite atsagųs 
jį, suraskite jo gerą vardą h 
kbrdus — jo patyrimą, 
jįjs pasitarsite su manim 
minuosiu jūsų akis ir jei jums rei
kės mano patarnavimo, aš jums pa
sakysiu. Aš turiu

20 metų patyrimą 
Chicagoje ir išgydžiau tuksiančius 
ligų nuų vaikio, užbliurkimo vokų, 
traiškanų, kreivų akių-ir tt. pirmiau 
gydytų kitų daktarų, ir paliauta he 
vilties.
Kreivos Akįs išgydomos vienu Gydy
mu be Chloroformo arba Skausmo 

Jei jus kenčiate nuo galvos skau
dėjimo arba kitų nerviškų ligų, su
stokite ėmę vaistus — jie negali pa
gelbėti — jie suteikia tiktai laikiną 
pagalbą.

Nosies Keblumai
Nosies ligos atsiliepia netiktai ant 

ausų ir kitų ligų; jos atsiliepia ir 
ant daug akių keblumų. Todėl, pir
ma įsigdimo akinių, pritaikytų p)ic 
jūsų aki0,- gerai butų apžiūrėti, ar 
nėra kartais nosies ligos. Jeigu taip, 
tas turi but padaryta, ir tuokart tik
tai rupinties akimis. Daugelyje at
sitikimų, kuomet nosies liga yra pra
šalinta, akųiiai ilgiau nebereikalingi, iri zt___

PATARIMAS DYKAI, UZKVIEČIU ATSILANKYTI.
U ^22 So* State Street, Chicago, Illinois.
Iv. JD U O O Priešais Siegel Coopdr and Company

Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedėliomis 10 iki 2.

neuz 
Gibbo 

Cadmanais ii 
panašiais parazitais, šluokite 
juos iš bažnyčių lauk arba jus 
prasišalinkite nuo juries mato
te, kadi jiem 
kraujo 
sinasi

iii M i :me< 11m;i !'.;</n.
;i | )cl i I O, i) i ii ; 11 c, j. i j 11 

nyh I;ii \ i ;i įd h /

tay istyi mio jųsų 
m, jus neturėtumči 
leisti to s t clirt i no 
\ i 11 i c >. h u<inict jus 
ifc \ I i \ ien tik

tie dvidešimts šeši — tai stam
bus Amerikos biznieriai ir poli
tikieriai, kurie mato iš to sau 
didelę naudą 
sau turtų. .1
juos pataisyti, tai turėtų siųsti į 
Francijos tranšėjas. Taip, te
gul jie paremia savo žodžius 
darbais, . Tegul jie gina tėvyne, 
geriau pasakius, savo reikalus 
ne svetimu krauju, bot savo 
locnu.

Khd apginti demokratiškas

£iskusi- 
sųsįdurti su 
ypatomis, iš 

di daug ko pasimokinti.

m i<i ))ii(i 
gydylies. Aš duodu I-. i< k \ icii.ni 
I įielin kr jo i) rog:i ži nol i ,;i i i i r 
Iii pat > rij no p;r < l> 1111 i iį’o \ < I \ i 
sies k 1 i ui is, reti 111 at i zi i i;i. (11 r-111 j 
Si), nosies ir gcrkli*'. chionr ki 
gas pilvo klintyse, l.iipi-i pi ivn

N,. K. klysta, pavadindamas 
lietuvius nesuprantančiais karės 
baisenybių, ir kad koks tai J. N., 
vyčių generolas, pasiųlęs miesto 
valdžiai lietuvių dalyvavimą.

Ton parodon buvo kviečiamos 
visos Kewanee organizacijos, 
taigi ir lietuviai, pamatę, kad 
dalyvauja apie 26 draugijos vi
sų tautų, sumanė prisidėti — ne 
dėlto, kad nesupranta karės bai
senybių, bet kad išvengus kapi
talistų persekiojimų, kad nepa
vadintų lietuvių šnipais arba 
šalies išdavikais (Na, jau tik ir 
baimė! Red.)

Draugijų nariai nebuvo ver
čiami dalyvauk

J. Ned varas.

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina jus, ne 
mokėkit man nė cento, 

ai nėra nė skausmo 
pavojaus sąryįyje 

X -R a y egza i n i n aci - 
ir dargi nėra rei- 

k ;i lo ji n i is 1111 •. i \ i 11. i i 
drabužių. Užleidžiant 

$ ant uždangos šviesus T aiškus paveikslas, pa- 
Jis paaiikax imas užsiimi 
priežaslj jųsų ligos. N 1“ ir jus laip ilgai nežinot P pi ic/a ‘J i. ir su I a 11 p.\ K i I r 

F rbin komplikacijų ar d:

I y Ar užganėdinti
kuriems pririnko 
A K INI IkS?

Norlhsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

■ K. NURKAITĮ
1(517 N. Robey Sb ., < 'hh aj’O.

Prie Milwaukee ir North Ave. - 
Tel. Humboldt 4613.

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Hetodos
~ Jei kiti negali iAgydyti, ateikit* p*<

/E""“-**' .mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag-
xXLgamaHalU/ Z\ ir pilno įrengimo Bacterlologilka la-
4 fiLm.! ■'■■■*< v/ u/ U/ bo r a tori j a ir Kraujo Egxaminacija ati*
I i VL --V— / dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap-

f ;-’1 š 4 siimsąi gydyti jųsų ligą. jU*U sveikai* ir
I ! i FtHT sp^ka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa*

'jiy / įtv specialistą ir ne prie imituotųjų,,
L—t—— |8 I k ' ( tTikras specialistais neklaus jus, kur Jum*

j£p| Įji į •bauda ir kokią jų* ligą turit*.
Pi—jupis pasakys pats, po apžiūrėjimo. x 

't MdVo D' c. H. HAIR 

f 'į-ifr J kįž] W Mentor Bldg.
v y prj fWv Paimk elevatorį. Kambarys 122
4 LTIL-T Prieš North American Cafe.

mil State St. St. Kampas Monroe
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
rc, Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

ipgarsin 11 ims uzl< \ k< i j m 
\ i a jiinis (dsickinnm. > 
11 s i n cs k i 11 ■ si ;i j i1-1 h 111 m 
:i k I :n i1 k < is < p /;111 u i mi i i< >s

NEATIDjeLIOK, ATEIK lŲO.IAES

PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu- 
°dQ Elgin laik- 
r0(l<‘lhls ir kitus 
auksinius išdir- MP17 biniiis?

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

As. laikrodininko

to nenatūrali 
visai prašaliu 

‘‘liojimo dm b;
ius niekuopK

ui didi lt. mik a. 
;< < f-'/miiijmciją. 
luisitc priverst) 
m>lt 1 < i šioje* a- 

1 < imi dmig mė
li. inkstų ir nu-

vimsmimH m.m 1 mm r m uijhah .U’Hkkdhioh ant mummroRTG 8 
■■^B SUAIJOIEMS i

Akiniai aukso ringuose nuo $3.00 Ir au- ra 
gdčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir a 
augŽčiau. Pritaikome akinius uždyką. ® 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- 
mas, akių fiknudčjlmas, u#.vi.lkin>a.H Ir H 
tt. yra 
būti v 
mu, Ifttyr 

* skauda aki 
/9 va sopa, Je 
[F psta, netęs 

aptlekoj, k 
U kiniai 

J - tiam gva . , ... __ ____ _______
nam gerai prirenkam.

MESIROFF, Ekspertas Optikas, 
__ ___  * buvau ap

virk 16 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Gal’u 
lūs rnsUkas vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 

S. M. ME8IROFF,________ 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

mano, Kad tat daug yra moka
ma. Bet sulyginus fabriko dar
bininko-mokestį, katras uždirba 
du doleriu į dieną už 10 valan- 

~ dų laiko, —- lai yra visai mažai.
.Jeigu darbininkas išdirbtų fab
rike 16 falandų į/dieną, gauda
mas laiką ir pusę už viršlaikį — 
6 vai., tai uždirbtų $3.80 į die
ną, arba išeitų $114 į mėnesį.

Ant ūkių už išdirbtą viršlaikį 
nėra mados mokėti, o tankiau
sia darbininkas kiekvieną dieną 
dirba viršlaikį. Užtektinai bu
tų dirbti 10 vai. į dieną.

Ant ūkių darbininkas neturi 
laiko, kada paskaityti laikraštį

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

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

1 1. si H \ B;i\
1 si). 11(1 iki $
II SCI ! ’ ; 1111 i; i

gnli l‘> Į11 iŠg

id 1 \ t ■ 11 m; L I1'l!;i
si 1 s 1. m i turi 1
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Pildomojo Tarybos prezidiju- 
mo narys Steklovas atsake, kad

į Mmit L|iturig Dienraštis Amerikoje 
įMdila NAUJIENŲ BENDROVE inc.
* ^Xiasdien, išskiriant neddtdieniua
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Be to, 
Lietuvių Tautos taryba n

ožiams, lenkams, rusams žy
dams — deleguoti Į Laikinų Lie
tuvos Valdymo Komitetų savo

(JžsUakomojl kaina:
Oleagoje — per išnešiotojus 12 
latfų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
hieagoje metams $6.00, pusei me-

iriuoju metu didžiai parupęs, ir 
jie, Vokiečiai, norį sudaryti

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .......................... $3.00
Crims mėnesiams.................... $1.75
Bviein mėnesiam.................... $1.00
Banalioje, metams .........  $6.00
Paropoję, metams .............. $7.00

2. Pasiulvti kitu tautu Lie- */ C 4.
tuvos gyventojams —baltgu-

c... ♦■■■.■*

Bielskis paaiškino, kad plates
nių apie Lietuvos gyvenimų ži
nių sunku gauti, bet iš to, kas 
žinoma, matyti, kad Lietuvoje 
likę žmones tikrai tikisi, kad 
Lietuva pati galėsianti savo Ii-

luinas — tai ne kurios nors at-

paskutinių žinių, Vokiečiams

i, kad lietuvių visuomene

SMytohj ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
fallekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gto rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
I* Ar išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Terms of Subscription:
In Chicago, by carrieni, per week;

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

Outside Chicago, by mail, one
year............ ........  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00
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NAUJIENOS,

esanti galingesnė už frakci- 
onizmo logiką. Gyvenimo 
logika reikalauja, kad socia
listai vieny tusi, ir tas reika
lavimas turėtų but išpildytas 
Stockholme.

Keletas žodžių 
skaitytojams ir 
korespondentams.

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

Švedijos sostine Stoekhol- 
mas šiandie yra taikos judė
jimo centras. Socialistų de
legatai j tarptautinę konfe
renciją jau susirinko tenai iš 
daugelio šalių ir prirengia
mieji josios darbai jau pra
sidėjo. Į tuos darbus visas 
pasaulis yra atkreipęs savo 
akis.

Svarbiausi darbai, kuriuos 
priseina atlikti pirm forma- 
lk> konferencijos posėdžių a- 
tidarymo, tai “suartint” at
skirų šalių ir atskirų frakci
jų socialistus ir išdirbti kon
ferencijos programą. Tuo 
dabar ir yra užimtas Tarp
tautinio Biuro sekretarija-

| t,as. Jisąi jau turėjo eilę pa- 
” šlamėjimų su atskiromis 

delegatų grupėmis.
Konferencijoje dalyvaus, 

kaip matyt, kone visų kraš
tų socialistai. Nuo dalyva
vimo atsisakė tiktai pačios 
kraštutinės frakcijos kaiku- 
riose šalyse. Atsisakė “tau
tiškoji” Hyndmano frakcija 
Anglijoje; atsisakė patrio
tiškoji franeuzų socialistų 
“didžiuma”; atsisakė ultra- 
radikalė vokiečių Liebknech- 
to srovė ir tokia-pat ultra- 
radikalė rusų “bolševikų” 
(Lenino šalininkų) frakcija.

Kaip “New Yorker Volks- 
zeitung” tečiaus paduoda, 
tai ir tose atsisakiusiose fra
kcijose nėra tokio didelio 
neužsitikėjimo konferencija, 
kaip buvo galima spręst pa
gal pirmesnes žinias. Tas 
laikraštis (pats nelabai te
pritardamas konferencijai) 
praneša, kad abi nepriklau
somųjų Vokietijos socialistų 
frakcijos nutarusios siųsti 
šiuos delegatus j Stockhol- 
mą: Haase, Bernsteiną, Ad. 
Hoffmanną, Kautskį ir 
Klarą Zietz. Tos “abi” fra
kcijos tai yra partijos cent
ras (Haase—Kautsky—Le- 

Į debour) ir kairysis josios 
sparnas — Liebknechto, Me- 
hringo ir Hoffmann’o šali
ninkai. Kadangi nesenai bu
vo paskelbta Fr. Mehringo 
laiškas, kuriame jisai, savo 
ir Liebknechto vardu, pa
smerkia Stockholmo konfe
rencijos idėją, tai išrodo, kad 
kairysis sparnas neseka sa
vo vyriausiųjų vadų — Meh-

! ringo ir Liebknechto — pė
domis.

Toliaus tas pats laikraštis 
rašo, kad ir franeuzų parti- 

visai taip žiuri į Stosk- 
> konferenciją, kaip bu- 
skelbta oficialės Fran-

tijos administracija “vien
balsiai” atmetusi pakvietimą 
dalyvaut konferencijoje, bet 
tai vra melas. Administra- v
tyvė partijos komisija, tiesa, 
minėtąjį pakvietimą atmetė, 
bet tik po labai ilgų ir karš
tų ginčų, ir ne vienbalsiai, 
o tik 18-os balsų didžiuma 
prieš 11 balsų. To negana; 
opozicija, kuri stojo už daly
vavimą konferencijoje, ren
giasi visviena siųst delega
tus, nepaisydama priešingo 
partijos valdybos nutarimo. 
Veikliausis tos opozicijos na
rys Jean-Louis parašė Li- 
moge’o laikraštyje “Popu- 
laire du Centre” straipsnį 
antgalviu “A Stockholm” 
(Į Stockholmą), kur tarp ko 
kita sakoma:

“Prie šitų aplinkybių yra 
mažumos pareiga nepaminti 
tarptautinio socializmo tra
dicijų. Viskas turi but ati
dėta į šalį, kad išgelbėjus 
Francijos socializmo garbę. 
Ir tam nėra kitokio kelio, 
kaip pasiųsti delegatus i 
Stockholmą...

“Veikiamasis komitetas so 
cialistinės mažumos todėl tu
ri pareigą neatidėliojant pa
imti tą klausimą ir surasti 
išrišimą, patenkinantį drau
gus, kurie visa širdim kįla 
prieš besitęsiančią kaikurių 
vadų bespėkę.”

Prie - šito reikia priduri, 
kad vakarykščios telegra
mos iš Paryžiaus pranešė, jo- 
gei Francijos soc. part, tary
ba vėl ėmė svarstyt klausimą 
dalyvavimo Stockholmo ko
nferencijoje. Intekmingiau- 
sieji didžiumos lyderiai — 
Renaudel, Marcei Sembat ir 
Jule Guesde—siūlė ' tarybai 
atsisakyt nuo dalyvavimo 
konferencijoje. Bet, to ne
veizint, jų rezoliucija nebu
vo priimta, ir taryba kolkas 
nepriėjo prie jokio nutari
mo. Telegrama, kuri tas ži
nias paduoda, sako tečiaus, 
kad franeuzų partijos nuo
monė apie Stockholmo kon
ferenciją persikeitė po inte- 
kme dviejų Rusijos socialis
tų, kuriuodu atvyko Pary
žiun su pakvietimu į Stock
holmą. Galima todėl tikę- 
ties, kad neužilgio Francijos 
socialistų kraštutinis deši
nysis sparnas paliaus prieši
nęsis tarptautinei konferen
cijai, kaip padarė praktiškai 
ir kraštutinis kairysis Vo
kietijos socialistų sparnas. 
Ar tuomet galės dar laiky- 
ties savo “originalės” pozici
jos
Rusij

Prie to neramaus ūpo, ku
ris apėmė minias, įstojus 
Suv. Valstijoms į karę ir pri
ėmus kongresui konskripci- 
jos įstatymą, yra labai svar
bu žmon^jns, kurie darbuo
jasi del bendros idėjos, susi
prasti tarpe savęs, idant ne
pakrikus, nenuėjus įvairiais 
keliais. Tuo reikalu, kuoge- 
riausia suprasti vieni kitus, 
privalo vadovauties ir “Nau
jienų” darbininkų, skajityto- 
jų ir rėmėjų šeimyna. Be 
susipratimo negalėtų but so
lidarumo, o be solidarumo 
nebūtų pasisekimo musų da
rbe.

“Naujienų” redakcija da
ro iš savo pusės visa, kas ga
lima, kad jų pozicija visais 
opesniais gyvenimo klausi
mais butų kuoaiškiausia mu
sų draugams.

Vos keletas dienų atgal 
mes, kalbėdami apie sociali
stų taktiką dabartiniu mo
mentu, šioje vietoje pasakė
me : “Socialistai privalo var- 
tot tokius kovos budus, ku
rie milionus išsiblaškiusių 
darbininkų vienytų į daiktą, 
jungtų prie vienodo veiki
mo pelno. Tiktai tada tver- 
sis kovotojų armija; tiktai 
tada, tai armijai beaugant, 
didės ir jos drąsa, stiprės ko
vos ūpas.” Toliaus mes iš
reiškėme tą nuomonę, .kad 
“individuates (asmeniškos) 
drąsos rodymas” negali hųt 
vyriausiu socialistų veikimo 
uždaviniu.

Norime pridėti prie tų sa
vo išvadžiojimų dar keletą 
žodžių.

Visų-pirma turime užreik- 
šti, kad mums rupi ne ma- 
žint “individualę drąsą” ir 
šaldyt individualę energiją, 
o pakreipt jas į tikslingesnes 
vėžes. Ne tas revoliucionie
rius, kuris turi “pasišventi
mo” kakta į sieną daužyti, 
bet tas, kuris stengiasi suor- 
ganizuot “sienos griovimui” 
reikiamą spėką. Socialistai, 
atskyrimui jų nuo anarchis
tų yra visuomeniški, o ne in
dividualistiški revoliucionie
riai. Jie organizuoja visuo
menės jiegas tikslu pakeisti 
visuomenės tvarką.

Šito principo “Naujienos” 
tvirtai laikėsi visuomet ir 
laikysis ateityje. Ir mes lin
kime, kad į jį nuolatos atsi
žvelgtų ir musų draugai.

Čia mes prieiname prie 
antro dalyko, kurį mes gei
stame, kad musų draugai 
kuoaiškiausiai suprastų.

Negalima ir šitokiu mome-

juos be išėmimo atidedame į 
šalį arba grąžiname jų toto
riams. Patartume rašyto
jams negaišint laiko tų “at
sišaukimų” gaminimui ir ne- 
eikvot lėšų jų siuntinėjimui. 
Laikraščio špaltose jiems 
vietos nebus.

Suprantama, čia neina ka
lbos'apie tokius staripsnius 
arba pranešimus, parašytus 
atsišaukimų formoje, kurių 
tikslas yra vykinti partijos 
nurodytąją taktiką.

Redakcija, be augščiaus 
minėtųjų priežasčių, negali 
skelbt daugelio tos rųšies ra
štų da ir dėlto, kad jie leng
vai galėtų padaryt daug 
skriaudos dienraščiui, neat- 
nešę jokios naudos visuome
nei. Mes esame simpatizuo
jančių mums žmonių perser
gėti, kad Chicagos klerikar 
lai uoliai verčia “indomes- 
niuosius” “Naujienų” strai
psnius į anglų kalbą ir siun
čia valdžiai. Taigi neužmir
škite, kad mūsiškiai “kramo- 
los malšintojai” nepraleis nė 
vienos progos įklampinti 
dienraštį, kokia tiktai jiems 
pasitaikys. y

“Naujienos”, stovėdamos 
mokslinio socializmo pama
tais, nepripažįsta revoliuci
nius suokalbių taktikos. To
dėl jos neagituos už jokį da
lyką, kurio nebūtų galima 
skelbti viešai. Tiek pasam
dytieji, tiek laisvanoriai šni
pai ir skundikai “darbuosis” 
veltui, knisdamiesi po dien
raščio špaltas, kad prisikabi
nus prie jo,
mes patįs neužmiršime, kad 
musų pareiga yra varyt vi
suomeninės revoliucijos, o 
ne slaptų konspiracijų dar- *1 ?
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Milwaukee miestų, sociali
stu partija išmetė dų,. pasku
tiniu laiku labai “pagarsėju
siu”, asmenis: Winfield R., 
Gaylord’ą ir A. M. Simon- 
s’ą. Juodu dabar nutarė 
steigt naują partiją ir ji va
dinsis “American Socialist 
Party”. Bus indomu pažiū
rėt, ar daug narių jie gaus į 
tą savo partiją.

Londone viename kote
lyje, “British Empire Pro
duction Association” banke
te, svečiai bevalgydami pa
stebėjo ,kad torielkos, iš ku
rių jie valgė, padaryta Vo
kietijoje. Baisiai pasipikti
nę, svečiai trenkė tas toriel- 
,kas j grindis ir sudaužė. Lai
kraščiai paduoda tą žinią, 
kaipo labai patriotišką atsi
tikimą. O ištiesų tai tas at
sitikimas apie nieką dau
ginus neliudija, kaip apie 
Anglijos ponų “sukreizioji-

— J f mą .

M ūsų korespondento pra
nešimui apie menamą nelai
mę su Šliupiute-Yčiene, iš
spausdintam pereitoje suba- 
toje, nerasta jokio patvirti
nimo. Plačiau pasiteiravęs,

kad par- gyve

Utarninkas, Geguž. 29, 3917,

Iarvbos.

n
(jau

jos nesenai nupirko iš Danijos.
kaičiu. Žodžiu, La r<u'oliiici- 
ja pridirbo dalykų, apie ku
riuos nesapnavo ir drąsiausi 
svajotojai.

Vadinasi, Yčas visgi yra 
“ministeris:” ne pusminiset- 
ris, o “pilnas ministeris” ir 
dagi lietuviškas !..

Kaip mes nežiūrėtume Į tą 
faktą, kad iš visų "lietuvių 
partijų tapo Rusijoje suor
ganizuota koalicinė “laikino
ji valdžia”, bet vienu žvilgs
niu ji užsitarnauja rimtos a- 
tidžios. Jeigu Lietuvai lem
ta po karės įgyt kokia-nors 
savavaldybės forma—kas y- 
ra labai galimas daiktas— 
tai visai naturališka, kad 
Lietuvos tremtiniai' jau iš- 
anksto rengiasi prie tos va
landos ir lavinasi savęs val
dymo darbe.

Chieagiškis “Draugas”, iš
girdęs, kad buk P. Grigaitis- 
rengiąsis tuoj išvažiuoti j 
Rusiją, pasiskubino jam pa
linkėti laimingos kelionės. 
“Naujienų” redaktorius yra, 
žinoma, dėkingas “Draugui” 
už tą jo “geros širdies” pa
rodymą, bet jisai gailisi, kad, 
pirma negu jisai apleis šią 
šalį, jam dar reikės apie ku- 
riuos-nekuriuos dalykus pa
sikalbėt su “Draugu”—teis
me.

skiria i atskira administravimo
V C

vienatą;
5. Kad Lietuva privalo turėti 

iš savo gyventojų tarpo savąją 
valdžią savajam kraštui tvar
kyti;

6. Kad Lietuvos valdymo pa
grindam turi būti padėtos pilie
čio laisvės garantijos: visų pi
liečių lygybė prieš įstatymus;

irių pažiūrų laisve; žodžio, spau
dos, draugijų, sąjungų, susirin
kimų laisve: asmens, buto ir 
korespondencijos neliečiamybė; 
bausmės skiriamos lik teismo 
keliu,

nutarė:
1. Sudaryti laikiną Lietuvos 

Valdymo Komitetą iš dvylikos 
žmonių, lietuvių visuomenės 
darbininkų, Lietuvių Tautos Ta-

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščiose Kalnaver- 
čio “Pastabose” palikta kele
tas nemalonių zeceriškų kla
idų. , Antgalvyje, vietoje 
“Pastabos apie Baubo edito- 

i rialus”, .sustatyta “Raulo”; 
'antroje pastaboje, skliaute
liuose turėjo but “tuos re
kordus užsipatentuos”, vie
toje “užpatentuots”. Pasku
tinėje pastaboje turėjo but: 
i“Aš didžiai stebiuosi mano 
prieteli'o Baubo gabumu pa
pasakot tiek daug dalykų a- 
!pie aną svietą, bet...”

tovus, žydams tris, lenkams du 
ir rusams vienų atstovų.-
1 3. Pranešti Laikinajai Rusi
jos Valdžiai, o lygiai Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų darybai 
Laikino Lietuvos valdymo ko
miteto sudarymo faktų ir jojo 
pasiryžimų paimti Lietuvos val
dymų bei Lietuvos Steigiamojo 
Susirinkimo ruošimų savo ži
nion.

4. Laikinajam Lietuvos Val
dymo Komitetui tuoj darbų pra
dėti ir varyti, nežiūrint į tai, jei 
kuri norint arba kurios norint 
pažymėtųjų Lietuvos gyvento
jų tautų netiktų savo atstovų į 
Laikinų Lietuvos Valdymo Ko-

dymo Komitetui paimli savi 
nion visas evakuotas, laik

Kauno, Vilniaus ir Suvalkų 
bernijų teismo, administ 
kultūros, ūkio, pramonės

Tautos Taryba

glijos Hyndman ir 
in?

voj inga atskiriems asme
nims kreipties į minias ragi
nimais prie tokių aktų (dar 
bų, žingsnių), kurie jiems 
vieniems atrodo esant pagei
daujamais. Mažiausia, kas 
reikalinga Šitokiems ragini
mams, tai organizacijos sau
kei j a (patvarkymas). Soci
alistų eilėse kiltų didžiausis 
chaosas (suirutė, betvarke), 
jeigu kiekvienas jų imtų 
skelbt savo taktiką ir siūlyt 
savo “geriausią pieną”.

Mes paskutiniu laiku gau
nam kasdien po vieną arba 
ir po keletą tokių individual

įs it i kinimo, kad tai busią 
greičiausia tik spėjimas ar
ba kieno - nors paleistas pa-

Tai Petrogrado lietuviai 
jau. ir savo “laikinąją vald
žią” (Laikinąjį Lietuv. Va
ldymo Komitetą”) turi. Val
džia jau yra, reikia tiktai 

šalies, kurią ji galėtų valdyt.

Laikinajame Lietuvos Vai 
dymo Komitete “susivienijo” 
Bulotos bendramintis Januš-

Naujienų 120 nr. mes,, ėmę iš 
Petrogrado “Naujosios I.liichę 
vos”, padavėme žinių apie jsi 
steigime ten taip vadinamos 
T a u 1 o s T a r y b o s. Dau
giau žinių apie tų įstaigų, apie 
jos organizacijų, tikslus ir vil
kimų paduoda kų lik gautas “N. 
L.” numeris iš kovo 26, š. nė 
Atspausdiname čia tų žinių išli- 

N. Red.

mon 
n isI i

ui.

trograde) kovo 13 d. štai ką nu
tarė: Lietuvių Tautos Taryba, 
pripažindama,

1. kad Lietuva yra atskira et
nografine, kultūrine, ekonomi
ne bei politine vienata;

čias, ir kultūros, ir ekonomijos 
žvilgsniais yra pamatinis Lietu
vos gyventojų gaivalas;

3. Kad, Lietuvos gyveninių 
tvarkant, visos Lietuvoje gyve-

kevįčius su Martynu Yču, nanėios tautos naudotųsi lygio-
žėla su mis teisėmis ir kad visoms

H IKI 5. V
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m nustenu.

paklausė.

turima: koks ten žmonių upas

las, bet tarptautinis klausimas, 
apie kurį viso pasaulio tautų 
konferencija tarsis.

lanubkOk’iėius. de
1 eg; id.j i ra u. >s ye i k i r i Drrtu?
ninku ir Kareivių Tarybą, kaipo
grynosios 
iškovojusios, atstovus, kurie 
drąsini ir atkakliai, pačiu reak-

džkmasins tautas gynė. M. Ja
nuškevičius išreiškė pilnų pa si Ii

klausys, supras juos ir parems 
tuos reikalavimus didžia savo

S tek lovas pa

gautų

Baigdamas kailiu Stek

■

tų Vilniaus ir Kauno t’iibcrnijų 
vielų, kurios nėra vokiečių už-1

dymo Komitetui paimli savo ži
nion ruošimų: a) Lietuvos Iriau-

nimą, b) Lietuvos ūkio bei pra
mones atgaivinimų, c) Lietuvos 
trobesių atstatymų ir d) Lieda
vos karo nuostolių atlyginimų.

4.z Laikinajam Lietuvos Val
dymo Komitetui p a imti 
savo žinion ruošimų Steigiamo
jo Lietuvos Susirinkimo visuo
tino, be lyties skirtumo, lygaus 
tiesaus ir slapto balsavimo pa
matais, kuris nustatytų Lietu

M i kala-

1.
5.

Vladas Požėla.
Vaclovas. Bielskis.
Gabrys Liutkevičius,

Kupolas Skipitis, 
Durnos ats. Martynas Yčas* 
Balys PeČkauskas,
Durnos atstovas kun. Juo*

8.
10.

zaa Laukaitis,
.fin lygtai. Lie>į ti. AMk&MdtabūMkas, 

tavos santykius su .kaimynėmis 12. Antanas Tumėną*.



Karštis su organi

Jaunuomenes Skyrius
Lietuvių Domai

m

JAUNIMUI

Moline, III

Knut Hamsun
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Daktaras

Sveikatos Skyrius

liausimai ir Atsakymai KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

Antra sesija, gegužės 13 d

krei

Iš JAUNŲJŲ SOCIALISTŲ 
LYGŲ KONVENCIJOS.

Man dorybę negriauk 
Nereik žodžių saldžių

Atsitrauk, negeidauk! 
Meldžiu, mielas, tikrai. 
Velyk dainą užtrauk —
Leiskim laiką linksmai

jaunuomenę, 
jaunuolius toks

St., Kampas
Chicago, UI.

Skubėti 
vie- 

laikas

EGZAMI- 
NACTJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Klektro
Medikali 
ški Gydy

mai.

i k at u.
Speciale

Keistai išrodo, kada d. Punis 
mato jaunimą tik keliose ypa- 
tose, bet da keisčiau yra, kad 
jis mano, kad jeigu tik Narkiai 
su Kaminskais jam pritartų (ar

ar keturis distriktu' 
zatoriuini kiekviename. Orga
nizatoriaus užduotis turėtų bū
ti prižiūrėjime savo distrikto 
lygų veikimo, šaukti jų valdy
bas į susirinkimus taip tankiai,

valdžiai
jos išleidžiamas arbitrą

A. Dvylis.

silenkdamas 
mudviem 
Dabar jis 
delis.

Bet už ką gi jus juos žudot?
To ir patįs nebežinot.
Daug kaip kvietkų jaunikaičių 
Jus, besočiai, išnaikinot.

Kapitalas — angies gylis — 
Jam tik rupi žmonių myris 
Jis pasaulį šitą griauna, 
Jisaį jaunus vyrus piauna.

1. Tai yra suiręs virškinimas. 
Paeina nuo netinkamo kūno 
maitinimo. Nureguliavus mai- 
Stf tamstai tas keblumas pirą- 
nyktų.

2- Skaudėjimas strėnose laike 
mėnesinių reiškia keletą dalykų. 
Tegul moteris prieš mėnesines 
ui kelių dienų laiko vidurius at- 
Liuosuotus, tai skaudėjimas bus 
dag mažesnis.

3. PrflJaso nuo to, kaip jos

jaunimas. Taip, drauguti, aš 
pirmiau atsiliepiau apie gresian
tį pavojų, vienok nė pats nesi
teikei pritarti, bet dabąr, kada 
jau priešas duris išlaužė, tada 
pradėjau jau šaukti “gelbėkit”.. 
Kad pavojus jau čia pat, tai tą 
mato ir Kaminskai ir Narkiai ir 
Pašulniečiai, bet kad tą pavojų 
galima prašalinti vien atsilie
piant į d. Punio rašinėlį, neti
kiu. Jeigu d. Punis butum pri
sidėjęs prie raginimo ir tvėri
mo L. S. J. L. kuopų, — apie ką 
nekartą rašė Kaminskai ir Nar
kiai, — tai dabar nereikėtų bar
ti ypatus; nereikėtų šaukti vie
nam, bet atsilieptų organizacija;

Ar linksminais tu šį vakarą? Ir 
kad perspėjus jos norą, aš nu 
nioviau svodbinį žiedą ir tęsiau

Pažiūrėk, tavo žiedas pasi 
diarė man mažas, jis spaudžia 
pirštą. O ką, jeigu tu atiduo 
tum jį padidinti?

Jinai ištiesė ranką ir sušnabž

Red. Pastaba.—ši skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, Ill.

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

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

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

Bet jaunuoliai nesiduokit 
Del kraugerių tikslų žūti, 
Prieš kraugerius jus kovokit 
Pergale tur jūsų būti.

O. Kalvaičiute

Genys margas, o svietas da 
margesnis, — sako sena patarlė. 
Taip ir tarp jaunimo margumo 
netrūksta. Kada ivš pereitais 
metais vieną kartą parašiau, kac 
jaunįmui reikia atkreipti dides
nę atidžią į gresiantį militariz- 
mo pavojų, tai tuo kartu nie
kas į tai neatsiliepė, nes da ne
buvo perdidelis pavojus. Bet 
dabar, kada jau mijitariznlas iš-

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
mėlis, kur telpa apie šimtas jvtir’ų dlių.

Vnygelė 106 vuelap’ų, au gražiais popieri 
niais viršeliais. Kaina 50c.

Hguli puda- 
iki ji*. nciŠ-

Vidvtijų kr«-

vidurių ir ke- 
ligumU, Hyphiliu, 

reiknhiujanti gero 
loss, turinčiu dau-

kurių šiandie taip daug apsi
reiškia.

Taip-pat liko nutarta patogia- 
laike rengti prieškariškas 

demonstracijas, kad jomis išrei
škus valdžiai pasipriešinimą 
prieš 
riškas tiesas

žmogų, šeimyninkės sūnų. Ir, 
Dieve tu mano, su kokia meile 
žiurėjo jos akįs į jauną žmogų, 
ir kaip neramiai jinai sėdėjo!

Naktį, kada mudu sykiu grį- 
žova namo, — mudu gerai pasi - 
žinovą — aš pasakiau jai:

Kapitalistai — siaubūnai 
Jus neturite širdies — 
Jaunikaičius biednus renka t 
Varot ant baisios mirties.

ienų rėdau 
kad jos butų taip-pat at 

tu j e.
A. D

žada “paglostyti 
lai nekuriuos 
paėmė karštis, kad net po kele
tą kartų ėmė šaukti: “jeigu mes 
žūsim, tai žūsim už savo reika
lus”.,.. O kada nė vienas į tai 
neatsiliepė, tuosyk vienas iš tų 
karštųjų — drg. Punis net var
dais pradėjo šaukti tuos, kuriuos 
ant atminties žinojo, — kam ne
atsiliepia į jo, d. M. Punio,

P. S. Reikia pasakyti, jog to
je konvenci joje buvo priimta ei
lė rezoliucijų, bet kadangi kol 
kas jų kopijų centro valdyba da 
neišdirbo, tai mes jų da negali
me gauti. Bet taip greit, kaip 
jos bus prisiųstos, aš pasisteng
siu sli trumpais paaiškinimais 
apie* jų diskusavimą konvencijo* 
jo, perduoti “Nauj 

«» * » cijai 
spausdintos Jam

uis non, tai 
gali, drauge, 
minskai, ne 
ant pečių 
tranšėjas (apkasus).

Dabar da kas del “menknie
kio”. Primetė mums d. Punis, 
kad mes del “menkniekio” 
mėgstame rašyti kritikas. Ar
gi, drauge, gali būti didesnis 
menkniekis, kaip kad išmėtinė
ti kitiems, kad jie nieko nesako 
apie jūsų rašymą? Taip, \'pu- 
ge, mažiau karščio, o bps ant 
sveikatos ir tau ir mums.

P. Kaminskas.

me daug įvairių 
stengtasi surasti 
pasekmingiau veikus, kaip atski 
rų lygų veikimą padarius gy
vesniu, kaip visas lygas suvie- 
mjus taip, kad sustiprinus jų 
jiegas ir visą veikhną.
į. Drg. Kruse įnešė sumanymą

bet — jaunimo. Bet ir dabar, 
išbaręs nekurtas ypatus už tai... 
kad neatsiliepė į jo, Punio, šau
kimą, ir-gi nė: žodeliu'neprisi
mena apie tai, kad jaunimui 
reikia kuogreičiausia organi
zuotis. Nes, man rodos, gali 
būti aišku ir d. Puniui, kad ga
lime šaukti po vieną, po du, po 
dešimtį, vienok šauksmas pasi
liks balsu šaukiančiuoju girioj,

rei- 
moksliš- 

kas išsilavinimas jo redagavi
mui, o taip-pat reikalinga atsa
kantis skaitlius išsilavinusių 
bendradarbių jo parėmimui. 
Bet kiti draugai, pritardami drg. 
J. Rothenbergo sumanymui, 
nurodė, jog iš to vis galima su
rasti šiokį tokį išėjimą; nors tas 
proponuo jamas žurnalas iš 
pradžių butų ir silpnas savo mo
ksliškomis jiegomis, bet remda
miesi, jog nė vienas iškarto mil
žinu negimė — reikalavo šitą 
sumanymą priimti. Sumany
mas leista nubalsavimui ir liko 
priimtas 
imtas 
kalo tvarkymui komisija, kuri 
prisižadėjo tuo rūpintis ir jį gy
venimai! įvykinti. 

• 1

Po to nutarta laikyti konven
ciją du kariu metuose, būtent, 
sausio ir Liepos mėnesiuose, 
kas suteiks dauginus progos iš
silavinti svarstyme dalykų ir 
kur kas bus daugiau progos iš-

kltaU jo, 
kvsnSjimą, 

jįyydyli. ntvikit*? 
dau^dj m«tų ir

eiti negali nė vienas — nė jau
nimas. O jeigu taip, tai pirma 
reikia ir žiūrėti, kad susiorgani
zavus, o po tam — traukti į ko
vą... Vienok, jeigu taip d. Pa

galima suraminti: 
nebijoti: ne Ka- 

Narkiai, šautuvus 
užsidėję nebėga į

ziuma 
ei j ai ii 
riaus eiti 
gistruoties 
priimĮas ; 
dinti tūlą 
lapelių, kad n< 
ženklinto amžiaus nesiregislruo 
tų, neitų į kariuomenę 
lapelius išsiuntinėti 
riams, kurie turi juos išdalinti 
ant gatvių, gal vakariuose, prie 
dirbtuvių ir po namus.

Prisiminta apie gresiantį Chi- 
cagoje gatvekarių 
streiką 
ja stengsis su valdžios pagelba j 
tą streiką gabendama j
skobus ir kitokiomis priemonė- j

ir juose svarstyti lygų organi
zavimo klausimus, kas suteik
tų gerų pasekmių ir sustiprintų 
lygų bendradarbystę. Vienok 
šitas drg. Kruse sumanymas iš
šaukė didelį pasipriešinimą 
(nes ir delegatės-mergaitės, ku
rios visą laiką tylėjo, daboda 
mos kalbančių delegatų krutan 
čias lupas, prabilo įr išreiškė sif- 
vo priešingą nuomonę tokiam 
(Sumanymui) didžiumos draugų, 
kurie nurodė, jogei tok is įnik
to dalinimas reiškia nesustipri- 
niiną lygų veikimo, bendradar- 
bystės, bet atbulai — suskaldy
mą jų jiegų. Buvo išreikšta, 
jog praeituose metuose turėjo
me tiktai šešias lygas, o šįmet 
jau tryliką, ir visos jos susi
tvėrė be pagelbės jokių distrik- 
tų organizatorių.

Esant dviem priešingom pu
sėm sumanymas liko leistas nu- 
balsavimu ir buvo sumuštas.

Neperėjus šitam, liko įneštas 
kitas sumanymas sutverti mie
sto komitetą (city committee) į 
kurį turi įeiti po vieną narį iš 
kiekvienos lygos. Komiteto už
duotis — temyti lygų veikimą, 
jį tvarkyti, laikyti savo atskirus 
susirinkimus kaip galima tan 
kiau, kuriuose aptarti, išgvilden
ti lygų organizavimo darbą ir 
kaip jį atlikti. Komitetas turi 
centro valdybai išduoti raportą 
iš savo veikimo, šitas suma
nymas pasirodė daug praktiš
kesniu ir liko priimtas.

Po to tapo pakeltas registra
cijos klausimas, šitas klausi
mas diskusuota labai plačiai, 
svarstyta kokios pusės prisilai
kyti — registruoties arba ne. 
Vieni patarė prisilaikyti šitokios 
propozicijos: laikui atėjus užsi
registruoti visiems, o tada, kada 
valdžia padarys šalies mobiliza
ciją ir surinks muš į pulkus ar
ba panašiai, griežtai pasiprie
šinti valdžiai ir nė vienam nei
ti į kariuomenę. Vienok kiti 
buvo tam priešingi. Drg. Kruse 
nurodė prisilaikyti šitokios pro
pozicijos: nesiregistruoti nė 
vienam, būtent, jei mes regis
truosimos, tai mes pasirodysi
me ištikimi valdžiai kas labai ją 
sustiprins ir. jeigu mes vieną 
valdžiom arbitrarišką įstatymą 
išpildysime be jokio pasiprieši
nimo, tai antrą -— jai kur-kas 
bus lengviau priversti mus iš
pildyti. Kadangi visi šios ša
lies naujieji priimti įstatymai 
yra arbitrariški (arbitrary 
laws), gresiantįs darbininkų 
klesos laisvei, o socializmo idė
jos yra priešingas visoms val
džios užmačioms, varžančioms 
darbininkų laisvę ir jų konstitu * 
cijines tiesas ir kadangi visi da
bartiniai įstatymai: registracija, 
konskripcija ir “selective draft” 
ir-gi yra priešingi socializmo 
idjejoms, o mes visį. esame tų 
idėjų pildytojai socialistai, 
tai mes ir turime būti jiems vi
siems priešingi, juos atmesti ir 
todėl ne vienam nesiregistruoti. 
Didesne puse delegatų šitokią 
propoziciją parėmė, bet visgi jis 
nebuvo leista nubalsavimui ir 
todėl tikrai nepasakyta — re-’ 
gistruoties, ar ne.

Kadangi, kaip minėjau, did-^ 
buvo priešinga registrą- i 
toji didžuma velijo ge- 

į kalėjimus negu rc- 
, tai liko įneštas ir 
sumanymas atspaus- | 
skaitlių propagandos ' 

vienas vyras pa ,

vTraugijoj aš mačiau įsi
mylėjusią moterį. Jos akįs nuo 
meilės pasidarė dar mėlynesnės 
ir spindėjo du syk labiau negu 
paprastai. Ji nieku budu ne
galėjo paslėpti savo jausmų.

Jis negydo ligonią 
ryti gero diagnozo i 
egzaminuos ii puma 

Ligoniai keliauja i 
Stų pasigvdyt pas l)i 

Kiekviena ypala ] 
peny b et v a 
arba krauj 
gydymo 
giausia patyrimo, 
klikos jis sugrųžino

Menesiui prabėgus aš vėl su 
tikau ją. Aš norėjau užklausti 
jos apie žiedą, bet paskui pėr- 
mainiau nuosprendį 
neužsimoka, pamaniau aš 
nas mėnuo pertrumpas 
del jos, tegul praeina daugiau.

Jinai nuleidžia galvą ir sako:
Ak, taip... žiedas... Man 

nepasisekė su juo, aš kur tai jį 
lindėjau ir pamečiau.

Ir jinai laukia mano atsaky
mo.

Ar tu pyksti ant manęs 
tai? — neramiai klausia ji.

—Ne, — atsakiau aš.
Ir, Dieve, su kokia lengva šir 

d[im jinai apleido manė, sužino 
jusi, kad aš nepykstu už tai!

Nauj. skaitytojas K. M. W. 
klausia:

1. Jau penki metai kaip aš at- 
dririaugėju j>o valgiui. Kvapas 
išeina rūgštūs ir kartus.

2. Kas daryti, kad sergant mė
nesinėmis moteris turi 
skaudėjimą strėnose?

3. Ar galima pagydyti 
vas akis?

4. Kas daryti: aš galvą plaunu 
kasdien ir išgrendžiu su šuko-

tamfl keliu.
Staigu aš pamačiau ją. Jos 

akįs buvo dar mėlynesnės, ne- 
kad aną vakarą, ir spindėjo dar 
labiau, negu anuosyk; bet jos 
burna, tarytum, padidėjo ir lu
pos išblyško.

Jinai sušuko:
-<* tavo žiedas, tavo svod- 
binis žiedas. Aš suradau jį, 
mano brangusai, ir liepiau pa- 
did/inti. Dabar jis nebebus tau 
mažas.

Aš pažiurėjau į apleistą mote
rį, į jos didelę burną ir išblyš
kusias lupąs. Aš pažiurėjau 
taipgi ir į žiedą.

- tariau aš, žemai mi
sų tuo žiedu 

ištikrųjų nesiseka, 
pasidarė perdaug di-

kelioms dienoms paprastą gren
dimą ir galvą tik muilu bei van
deniu mazgok. Jei nieko ne
gelbės, tai nusipirk vaistų, ku
riuos nesenai aš Naujienose pa
daviau nuo pleiskanų, ir tepk 
vakarais per kelis vakarus.

, Jonaitukė klausia:
Meldžiu pasakyti, kokiu budu 

gulima prašalinti nereikalingus 
plaukus nuo veido. Aš bandžiau 
pirkti visokių tepalų, bet jie nie
ko negelbsti.

Atsakymas. Tamsta negali ti- 
kėties, kad butų galima praša
linti plaukus ant visados arba 
juos su šaknimis išrauti. Nusi
pirk aptiekoje šių trijų daiktų 
ir laikyk juos atskirai:

Calcium-Sulphid drams 2
Zinc Oxid dram 1
Starch dram 1 ♦
Padaryk iš tų daiktų tešlą, va

ndens pridėjus, ir aptepk vietas, 
kur auga nereikalingi plaukai. 
Palaikyk apie penkias minutes 
ir gerai su švelniu audeklu nu
šluostyk. Jei oda hutų labai pa- 
raudonavus, tai tepk su alyva, j

p.'isilmli su J>r. Boss dvkai. Jis yra 
senus uJtikiiuus ii ilgiausiai luaktikuo- 

> specialistas ('hit agoje.
i per kras.j. Jokis (Ltklaias
i užrašyt sųziuiugų gvdynuj 
dys ligonius savo akimis. 
Igas keliom s iš jvaii ių Suv 
r. Boss.
laliesla nervų kcbhimaiR, ’

c, inkstų, pufdėn, klnpinhuoid 
betvarko, ligos ir silpnumų, 

neturi jialikti nepasitarus su Dr. 1
Laike jo dvidt Šimttics keturių metų pra 
tukstanliems ligonių

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS ČILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo. *

“NAUJIENOS”
1840 S. llalsted Street, Chicago, Ill.

nuosavą žurnalą, 
kapitalistų spauda 
press) yra labai galinga sulygi 
nūs 
jeigu mos visi energiškai dar- 
buot .mes, tai mes galu tume nu
veikti labai milžinišką darbą 
paaukaudami po išgalimą dalį 
pinigų galėtume įsisteigti nuo
savą žurnalą, kuris rūpintųsi 
musų reikalais, skleistų apšvic- 
tą tarp minių. Dauguma drg. 
J. Rothenbergo sumanymui pa
sipriešino. Nurodė tą sumany
mą esant geru, bet kol kas ne
galima įvykdinti

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nirizikuok miyo svcik.'dov aDiduo- 
dam.'is j laukas naujų ir nepatyrusių

—Duok jį man, aš liepsiu jį 
padidinti.

Ir aš atidaviau žiedą.

praneša, kad del parankumo nuolatinio 
na savo dabartinę vietą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdi
Škais įrengimais

Tai yra verta 
tektui’Ų, specialiai pagerintą del jųsij parankumo. Mes t 
rime 20 atskirų kamliarių del naudojimosi musų rėmėjų, | 
du išvengsite neparankumo laukdami savo eilčs.

3% mokama už visus padėtus pinigus 
ir su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame

Parduodame Laivakortes
Atdara Panedėlio, l'tarninko ir Seredos vak 

Petnyčioje atdara iki 1 valandai

Schiff :md ('o, SL'ttc E
12-ta gatvė, arti Halsted Gatvės

Susirinkus delegatams ir pa 
sidarius dienotvarkę, tapo įneš 
tas ir priimtas sumanymas pa
siųsti telegramą su pasveikini 
mais 
pasisekimo New Jersey 
listų konvencijos draugams, ku 
rie tame laike turėjo savo kon
ferenciją.

Visupirmiausia tapo pakeltas 
klausimas kaslink organizavimo 
J. S. L. Chicagpjc ir jos apie- 
linkėse. šitas klausimas svar- 

išreikšta ja- 
nuomonių, 

budus, kaip

f........... M-M* K-............................ —... .—

Angliškai-Lietuviškas

WISSIG,
Seno K ra ja u s

UYDO VISAS LIGAH’VVHV MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJDS1OS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speclali&kni gydo lir-us jiilvo, vinučių, inkstų ii pubjėt- uinui.»dijimų 
odos, Hrus, ž.itizdns, reunan lizinų, skaunriv*, t-kausmuN jnuvamji
gerklės skaudėjimų ir pnsluptiiiKin* ligas Jeiyu kili mgalejo ju 
Žia ir persitikrinkite, kų jis jums gali paduoti. 1 raktikuoja pt 
išgydė tuki.tauėius ligonių Patarimus djkai

OF?SO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va) raka,, Nedė)
1900 HL11K ISLAND AVE., knuttpns 19 tos »»!., vuėuj Ranku*. T<1. C anai 32€3

Pagerintas 606 
U Be skausmo, be peilio 
DK. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
Monroe St., ..........
506 ir 507 Crilly Bldg. lipk elev. ant 5-to augSto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener 
giškl ir sveiki.

Jeigu jus turite kokj silpnumu 
ištikima specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 m 
dWomis: 10 v. ryto iki 1 v. dienę*" 
PetnyČios Ir Subatos vafaraU ano

mis. Besvarstant šitą klausimą 
tapo įneštas ir priimtas sumany
mas sutverti karės fondą (war 
fund), į kurį visos lygos turėtų 
paaukauti išgalimą dalį pinigų, 
kurie turi būti skiriami kovoji- 
ihui prieš neteisėtus valdžos pa
sielgimus, o lygiai iš to fondo 
paskirti dalį pinigų streikuo
jantiems gatvekarių darbinin 
kams, jeigu tas pasirodytų rei
kalinga.

Drg. J. Rothenberg, centro 
valdybos organizatorius, įnešė
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I Didžiausias šios dieObstfelder

Socializmas

nuo

TURĖKITE

sunku

IT ARB AC
' ■................................................... ’

MACBETI
Tragedija

penkiuose aktuose

Parašyta
William Shakespeare’o ? ra ma

Pasikalbėjimas
ARITMETIKA

T-—    ' - .J ™

Kleofo Jurgelionio Amerikono ir GrinoriausŠis veikalas turėtų ras

mylėtojo knygynėlyje

Administracijoje
Kaina apdaruose 75c, be

Garsinkis ‘Naujienose’ •r

iš bu
min

Socializmas di 
skusuojamas bu 
smukimuose; dl 
^kilsuojamas spa 
ūdoje. Apie sotį 
alizmą kalba soči-

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt St
Valandos 4

GERIAUSIA šOklŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDčJ

6 Ir 7—9 
Tel. Canal 3877

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

.1. ŠLAZAS 
TcL Canal 3161

Prof.

kui nuėjau pas ją.
Kambaryj jos nebuv 

Staliuko gulėjo raščiukas 
-Aš išvažiavau miešti

Knygelė sutaisyta I)r. 
nys “Lietuviu žurnalo 
Ameri k cm as m < i k i 11 a 
na 10c.

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

nos klausimas

užimti visi, kurie 
t i k visuomenes 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Fcr 30 
rncty ši
mtai iŠ-

alistai, kalba ir jų prieš 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį

Bet kad sveikai apie socializmą, 
suomenes klausimą, sprendus, reikia 
Ida jis suprasti

Kiekvienas 
iki S200.0S. 
n vedę ar 
jaunos.

Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

įlankos priklausančios 
cagos Clearing House yri 
s arg

Vienas balsas buvo jos. Jh 
skambėjo per rakto skylutę taip 
kaip skamba balsas iš tamsos 
Jis man atvėrė jos sielą. Nie
kuomet aš negirdėjau jį tokiu 
aš nežinojau, kad’taip aš jį m y 
liu. O tuo tarpu jis skambeda

Atspaudinta ant g< 
raidėmis, kas labai 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00,

Pinigus siųskite adresu:

ties kiekvieno scenos

Aš atsimenu vieną naktį. Su
vis, suvis nebuvo žmonių, apart 
dviejų ir tai buvo niekas dau
giau, kaip tik žvaigždės.

Staigu palietė jąs purvinos 
lupos.

Prezidentas
AMERICAN STATE ĘANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Ketvergahi Br 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

i JOSEPH C. WOLON •
T LIETUVIS ADVOKATAS A

Ruimu* 902-904 National Life Dldj?., ■ 
g 29 So. La Salle St., Chicago, Ill. X 
T Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- A 
■ ninko. ketverga ir nubirtos vakarais nuo w 

6 iki « vai. vakare, po numeriu:
T 1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. A
B Tėl. Humboldt 97. V

M. H, EPŠTEIN
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS

Spoclallstas moterišką, vyrišky, Ir vaiky ligy. 
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
no pietų ir vakarais.

Jaučiau, kad gyvenu. Kokis tai 
išdidumas virpėjo manyj.

Aš, turbut, niekuomet taip 
nelaukiau ryto, kaip tuosyk.

Užtikrinu, jinai tuosyk buvo 
stebuklinga,.

Ji tvirtino, kad aš myliu tik 
kūną. Ųet mano supratimu, tik 
jame ir yra prasmė- Idėjos, įsi
tikinimai — niekai: Jauna, gaivi 
meilė, tai — kūnas, tai — kūnas, 
kuris traukia savęspi kūną. 
Kitkas tegul pasilieka uždaryta

gerti stiklinę viskės? Aš pažįs
tu tamstą, Tamsta... (jis pasa
kė mano vardą).' Senai jau aš 
norėjau pasikalbėti su tamsta.

Iš karto aš pajutau kokią tai 
antipatiją link jo, bet nežiūrint 
to, sekiau jį.

apie tai, , — tai — bet, kuomet 
tu daeisi iki. tos vietos, kada per 
rakto skylutę pasigirdo jos bal
sas, — ar tu įstengsi? Ir aš ne-

vo mano ausyse kas dieną, jis 
glamonėdavo mano nervus, nu
ramindavo juos.
' Kodėl aš pradėjau šį pasakoji
mą? O, kodėl aš jį pradėjau? 
Širdis vėl plyšta. Aš maniau, 
jogei dabar esu užtektinai tvir
tas. Ir pirma daug kartų aš no
rėjau parašyti tą istoriją, dėlto, 
kad man rodos, joje yra tokių 
dalukų, kuriuos žmonės privalo 
žinoti, kad nekankinus savęs, —- 
bet aš vis nedrįsau. Visuomet, 
kada tik norėdavau pradėti, gal
von ateidavo sekamos mintįs:

Aš negalėjau važiuoti namo. 
Mane kankino kokis tai biaurus 
jausmas.

(Bus daugiau).

Čia galima gauti pirmus Atrium 
Mortgages. Taipgi Aukso MortgMHB 
Bondus po $1JO.OO ir $500.00 

šis bankas yra atsakančiausii 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenkBU

Prirenka visiems tinkamus akinius, egisnml 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-o< 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vake. 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų

Tel. Haymarket 2434

savo sielos reikalais.
Ar pastebėjote, kaip 

užmiršti ja... užmiršti
Sakydamas tai, jis priėjo prie 

lango ir pakėlė firanką. Tik da
bar aš pamačiau, kad jo*kam-

jinai pergyveno be manęs, — 
ar-gi tai nebuvo mano? Kada 
patekės saulė, aš nueisiu pas ją 
ir paklausiu, ar ne viskas mano. 
Ir vėl viskas bus gerai. Bus 
taip gerai, kaip niekuomet dar 
nebuvo.

Tame juk nebuv 
stahaus. 
kankinti 
lyn, tuo

žmones 
Gatvėj už

viešpatavo tyla. Tik languose 
švietė žiburiai. Viskas mano 
akyse turėjo nepaprastą reikš
mę. Aš karts nuo karto šnabž
dėjau: Ten kas tai miršta.

Štai čia nelaime, siaučia aud
ra žmogaus krūtinėj, ir niekas 
apie tai nežino.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, Iii

—žinoma, jinai ten. Kas gi 
butų, velnias mane pakalėdok, 
čia indomaus be jos.

Jis prisiartinęs prie manęs iš
tarė:

—Pasakykite man... ar bučia
vote... bučiavote jus... cha! Tai 
tokis stebuklingas, visai mažu
tis... ar bučiavote... jis randasi 
kairiojoj pusėj...-ar bučiavote... 
po pat krutinę... Ar bučiavote

Or. ftamse
AKIŲ SPECIALISTAS

svetimam žmogui, ąš sušilai 
kiau. AnCgalo, kvapą gaudyda 
m as

—Ar jus manote, kad jinai 
ten?

Jis pažvelgė į mane, — neži
nau — ar tai buvo užuojauta,

>03 baugumo.
n in*' House

apie jį kalba ir rašo svie- 
kiti jam prieštarauja.

tą didžiausj vi- 
jis pažinti. Ėei- 

įpie jį pasiskaityti
Geriausia ikisiol lietuvių kalba knyga apie soci

alizmą yra. “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai moksline knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, 
ros popieros aiškiomis didelėmis 
palengvina skaitymą; beto, kny

{iras t i reikšmę..
Pamenu, jogei aš staigu pa

žvelgiau į porą akių, — naivių, 
nustebusių, l ai buvo moteris, 
kokių randasi tūkstančiai; gali 
tinti, visai priepuolamai jinai 
išbudino mane iš kankinančių 
minčių. Bet kaip ten nebūtų, 
labai dažnai aš matau tas kūdi
kiškai naivias akis. Urnai aš 
nusiraminau: v ra dar ir kitas

jautė ir mąstė, kuriomis jis iš
siuntinėjo žinias. Paskui mano 
žvfigsnys sustojo: štai ten, — 
ten toji gatvė. Po kokiu stogu?

Aš priverstas buvau bėgti. 
Aš nieko daugiau nemačiau. 
Aš tik ėjau ir ėjau. Ant galo, 
aš atsidūriau kieme, įėjau į na
mus, užlipau ant antrų lubų ir 
sustojau koridoriuj.

Aš atsipeikėjau. Kambaryj 
girdėjos du balsai. Vienas jų 
priklauso jai.

apdarų — 50c.
1840 S. Halsted St. 

Chicago, Ill.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

\ jjĮĮBjįį Gyvenimas yra tuščia: 
Jfo kuomet pranyksta re 

J gėjimas.
Mes vartojame page- 
r‘intą Ophthahnonietei 

W Ypatinga domu alinei p|unlrt j vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto Ik! 9 vakar*: nedėllo 
irtis nuo 10 iki 12 dieną.
<649 H. AH1ILAND AVĖ., kampu 47 8t

Aei vieno žodžio nebuvo dau
giau ištarta, keliai mudu ejova. 
Tik tuosyk, kada mudu atsidū
rė va jo kambaryj, jis žiūrėda
mas man tiesiai į akis ištarė:

--- Aš jos vyras. Geriau pasa
kius, buvau jos vyru. Mudu 
stovėjo va sykiu su ja prie alto
riaus. (raliu užtikrinti tamstą, 
jinai buvo stebėtinai graži Sila
biniuose drabužiuose, — stebėti
nai. Aš žinau, kad tamsta... 
kaip čia man išsireiškus... hm... 
jos numylėtinis... dabartiniu lai
ku. Jinai interesuoja mane, tu
riu tamstai pranešti. Ir todėl 
man ytin indomu sekti kiekvie
ną jos žingsnį.

Ištaręs paskutinius žodžius, 
jis padavė man cigarą ir pažiu- 
r«jo į

Ž TEL. Canal 2118 £

i Dr. A. L. YIJŠKA į
T GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X

1749 So. Halsted St., Chicago, HI. A
Kampas 18-tos gatv. w

Jis net prisiglaudė prie ma
nęs; jis žiurėjo, neatitraukda
mas savo akių, paskui pasilenkė 
ir šnabžda pasakė vieną žodį, 
kuris ir iki šiol skaihba mano 
ausyse-

daug rupus. Perdaug rupus
Ji man tai sakydavo 

vau perdaug rupus, i 
džiojau jos jausmus.

Pasakykite man: Tamstos 
jausmai labai jautrus?

Taip; regis, nėra prasmės ir 
klausti. Bet, hm.-, ar nemin
džiojo kada nors moters čeve-

Skaitydamas romaną D a r b 
jas pamatys, kaip žmogus pilnai a 
daro iš pragaro rojų, kur paskui 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75(

Priešais mane stovėjo augš- 
tas, plačių pečių vyras.

—Juk tamsta be sustojimo 
vaikščioji po vieną ir tą patį

J. KLOWAS, 
Tel. Canal 7270 

Prof.
Šokiai atsibuna kas panedčlį ir 

petnyčit), 7:45 vai. vakare.
Mes apsiiniame išmokinti šokti i 

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

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

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

Jus galite juos turėti 
gali juos turėti.

Moters ar merginos 
pavienios ,senos a 
Mes skoliname del

šapos ir dirbtuvės darbininką, gr
ains ir tt.
Igos padaroma i*

Bet mane pradėjo 
neramumas. Ir juo to- 
labiau. Aš slankiojau 

be jokio tikslo, lyg kieno tai per
sekiojamas. Ir, pats to nežino- 

a t vykau ge 
> nusipirkau 
upe. Išdu-

smus?
O, tai labai indomu... tai indo

mu, pasakysiu aš tamstai... tai 
didžiausis pasitenkinimas! Di- 
džiausis!

Ne tai, kad aš pats turėčiau 
tokius jausmus. Aš rupus, labai 
rupus. Bet ar tai nekeista, kad 
jinai pradėjo interesuoti mane 
tik tuosyk, kada viskas tarp 
mudviejų buvo užbaigta, kada 
jinai, taip sakant, sumindžiojo 
mano antros rūšies jautrius jau
smus. Hm... ji interesuoja ma-

sutejkiame paskolg 
otkrovos jreągiJEOjj 

, apdr'audos pMK 
i užtikrinimų. Mm 
iųs t u rile mini 

mes norim darodyl 
musų mokestis maiiawr 
. Tas yra driko jus tu

su mumis 
pusi t ei i

Ilgai aš gulėjau tą rytą. Jau 
čiaus apsvaigusiu. Tuoj prasi 
dės. Aš mokėsiu prašalinti vi 
sus nesmagumus. Niekados ne 
kils tarp mudviejų nesusiprati 
mų.

revizoriai nuodugniai i 
bankų stovj ir būdą jų 
si pinigai yra suskaitomi 
dai, mortgagee ir kitos a] 
žiuriamamos ir patikrii 
gai kituos bankuose - patikrifiM BB 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodytai 
Abejotina tvarka arba atsargumaa* 
yra nedaleidžiamos. Jeigu banką* 
nustoja savo Clearing House leisi*. 
L'd \ i a /< ui. I; 1 j • ;dn u d on> stovia.

Tiktai IvirČiausios ir s:mgiau*faMI 
tiankos gali but Clearing House Ba
riais.

iH.:i\ nuo laUHF
Clearing Honar

) štiliu MTW 
jų vedinio.

notos, boBH
saugos per
imos: pink

1)R. Al. 1OZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16

tu kaipo patyręs gydytojas, chimtBiHk

žiūros užmanymas tapo įvestas pirai 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vBb* 
na Clearing House banka nesub*** 
krutijo. Reikalui esant, ClearfcBt 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American Slate Bank priklBBk 
so jirie Chicagos Clearing House, jm 
ra po jos priežiūra, naudojasi XM 
teisėmis ir išduoda penkias pllBiK 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prifdKM* 
ra, yra reguliariškai tyrindama Bt 
kas metą išduoda penkias pilna* 
skaitąs Bankiniai Valdybai HBnaBt 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje b aukoja jrfS 
išmokami, ant kiekvieno partdkMM* 
vimo.

COMPANY
4647* So. Halsted Street, 

mpas 47-ton ytv., 2-ras «u>

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”1

Aš išbėgau gatvėn- Atsimenu, 
kad aš pats sau kartojau: Ame
rikon! Amerikon! Amerikon! 
Suprantama, aš negalėjau ati
duoti sau atskaitos, kad kalbu 
tai. Aš bėga u ir began. Viskas, 
kas atsitiko, stojosi mano aky
se. Atsiminiau kiekvieną per-

landas.
Mes taij 

aid pianų 
arinių, vežimų 
šių ir bile 
nepaisome 
jus uždeda! 
jums kad 
šia miešti 

rite veiki 
čiame jus pasiteirauti musų u>

Įi.'diifi J-.jid mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN

ležinkelio stotin 
biletą. Sėdau 
miau.

Aš vaikščiojau visomis gatvė
mis. Aš nenorėjau, ne, aš ne
norėjau. Aš negalėjau aiškiai 
mintyti; yiskas sukosi ratu. 
Galvoj buvo tikras chaosas: ma
čiau nusišypsojimus, jaučiau 
karštus bučkius. Bet visa tai, 
tarytum, sakyti sakė: Neik, 
neik!

Ir kam man reikėjo eiti tenai? 
Iš kur atsirado tas traukimas? 
Taip aš vaikščiojau ištisas va
landas. Aš nuėjau į miesto pa
kraštį, kad nepapuohis į tą 
kvartalą. Aš užėjau ant kalno

VYRAI B

—Tamstai skaudu, kati aš var
toju tokį išsireiškimą? Aš ma
niau... r

Meldžiu atleisti, jeigu aš įžei- 
jlžiau tamstos.... bmistos jaus
mus.

Kaip sakiau, jinai interesuo
ja mane. Ji priklauso prie tos 
rųšies moterų, kurias aš pavely
siu sau vadinti daugreikšmingo- 
mis. Jos geriausia atrodo nuo 
tolo. Kuomet šaltai

/juoti jąs 
sisamdlžiau senai... nekuriais iš- 
rokavimais... Man smagu laiks 
nuo laiko sekti jos gyvenimą. 
Bet aš ne konkurentas. Greitu 
laiku aš vesiu kitą pačią. Taip, 
kad tuo žvilgsniu tamsta gali bū
ti ramus, hm!..

n p»4* m»M w 
;><• j s tyrė,
< ijilihthM Jfo 
h ’ \ mi< ii gydytu 
gfeiėuok ir ih»- 

L>,ln ir tiUpnt- 
rr,H- nsliLii. Hioirci. jus turite 
tabl.o r .!< iyo jus htsilfcnkyeit* p4M 
rn.-iiic j įnik ą A ft pydysiu j U* tehinval» 
Mihiniiihi. initigbi ir moksHikai, B 
nip)«Į?n.Mii jus j svrik.htt| j trump fa* 

u# niu-iij mokesti B4I 
kniiupo patarnavlm* 

y y rus, ir rus tiktai, ta 
juos pieifni, šauniai ir -iwijirr*. 

y < li.iusiornis rnrtudomti ir ui pigtawata 
rnokrstj di I aurnanaua patarnavime ta 
jiiM k m ingo Kydyrrto.

I’ASIK AI Bf J1MAS IR PATARIMĄ* 
DYKAI

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

Priei Siegel Cooper and Ca
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CHICAGOS ŽINIOS
NUO TOWN OF LAKE

Atsakymas “Draugui” šv. Kry^- 
žiaus parapijos reikale.

“Draugas” vis kabinasi prie 
Naujienų” dienraščio ir iškrai
po mintis išreikštas “Naujieno-

tokiu kunigo pasielgimu.
Tegul patįs žmonės sprendžia, 

kaip žiuri kunigai į žmonijos 
laisvę. Rygos Latvis.

ROSELAND, ILL

Neteisinga žinia.

tos nušautas Peter 
namuose. ;

Certich susiginčijo su Mouli 
nich ir su jo septyniais'.drau
gais del Barboros Martinich.

Rezultate Certich liko nušau

'oulinich’o

Moteris ir visi vyrai areštuoti

Esą dabartės policijos prie
dermė suimti tuos agentus.

Vadinasi, jeigu norima mušti, 
tai atrandama ir lazda,.

Hafeted gatvėj, prie 33-ios
vakar rastas lavonas jauno vy-

INTERN ATI ON AL
Socialist-Press-Picnic

Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugystė, “Draugo” nr. 107, 
geg. 5 d. š. m. melagingai užsi
puola ant Antano Bondzinskio, 
arba Žilo Senelio, buk norima 
rinkti aukas jo sušelpimui, kai
po “N.” bendradarbiui.

A§ nuo viršnunetos draugys
tės neprašiau jokių $5,.00 ir aš 
norėčiau, kad jus darodytute, 
kada aŠ gerbiamos draugystės 
prašiau. Gal prašė Draugystė 
šv. Vincento, bet ne aš, o Drs-tė 
šv. Kaz. Kar. nutarė neduot ne 
tik $5.00, bet nė vieno cento 
Žilam Seneliui.

riu Vincentui Paukštei, Drs-tės 
pirm, ir L. Abaravičiui, pro t. ra
štininkui, kad už tuos $5.00, kat
ruos suseivinote, nupirktute 
gražias šukas kaipo prezentų 
klebono Skrypkos gaspadinei, 
tai tada busite išaukštinti su vi 
sa šv. Kazimiero Karalaičio dr- 
ste.

Tuomet ir p. V. Paukštei, kai
po «tos draugystės pirmininkui, 
už mokėjimų “gražiai” mela
gingai surašyti ir suerzinti para
pijų ir draugystes, bus uždėta 
raudona karūnėlė ant paties 
viršugalvio.

Tos draugijos visų laikų dar
bavosi išvien su parapija ne- 
griaudanios katalikų tikėjimo, 
bet tik norėdamos sugriaut ku
nigų sauvalių, kad jie taip 
baisiai neluptų parapijinių do
lerių. Drauge darbavosi ir šv. 
Kaz. Karalaičio draugystė,, kol 
ten buvo p. Balnis, bet kuomet 
jį numetė nuo sosto, o ant jo 
užsilipo R^ikštč^ tacf ir 
siif)hii£ivojo visų draugystę. Jie 
nori apkvailint tas parapijas, 
kurios kovoja prieš kunigų graf- 
t u s . Bet tie, kurie 
kovoja prieš k u n i g ų graf- 
tus, tie ir kovos, pakol gerbiami 
kunigai netaps tokiais, kaip šv. 
Jonas ar Petras, kurie nekrovt 
tūkstančių, bet rūpinosi tik dū
šios išganymu.

V. Paukšte užsipuola ant ma
nęs, kad aš vienas įnešiau ne
sutikimų visoj parapijoj. Tas 
netiesa. Aš darbuojuosi drau
ge su visais parapijonais ir su 
visom draugijom. Darbuojuo
si kovodamas už teisybę ir dar- 
buosiuosi lygi mirties. Drauge 

u manim kovoja už teisybę 
įimtai parapijonų. Mes daro- 

dysime klebonui A. Skrypkai, 
kad jis neturi tiesos kryžiavoti 
biednų žmonių su velykinėm iš 
pažintim. Kurie neįstengia duo 
ti $6.00, varo lauk ir gąsdina

se.” Bet kunigų “Draugas” tu
rėtų atsiminti, kad “Naujienos” 
yra darbininkiškas laikraštis, o 
darbininkai yra galingiausia 
klesa pasaulyje. Ir baisųjį Ru
sijos carų nuvertė darbininkai- 
socialistai. Tad žiūrėkite darbi
ninkų išnaudotojai, kunigai su 
“Draugo” redaktoriais, kad jr 
jums kartais neprisieitų ninyt 
skvernus pasikėlus, kuomet dar
bininkai susipras.

Taip, taip, kunigėliai, jau 
jums nepavyks sugrąžinti bau
džiavos laikai: gana plakėt dar
bi lunku s drauge su carais ir ba
jorais. Jau jūsų konferencijos 
taipgi pasirodo silpna varža e- 
santi, kad sugauti savo tamsion 
globon darbininkus, pasiliuosa- 
vusius iš 
vergijos.

’ Toliauš

Kadangi geg. 20 d. laike L. 
Aąrmonijos Di R. Koncerto, ne
žinia kas paleido paskalų, kad’ 
L. M. D. “Aido” choras nutarė 
boikotuoti minėtų koncertų, kų 
rengėjai ir nekurie iš publikos 
priėmė už grynų tiesų, ir tuo pa
sinaudojęs p. “Užsitarnauk” 
Naujienų nr. 123 primeta aidie- 
čiams agitacijų, todėl, L. M. 
D,. “Aidas”, apsvarstęs, rado rei
kalingu pranešti visuomenei, 
kad jokių tarimų nei apkalbė
jimų “Aidas” nedarė ir tas pas
kalas yra gryniausis melas, pa* 
leistas “Aido” priešininkų tik
slu užkenkti ‘‘Aido” chorui.

L. M. D. Aido Valdyba.

Negras kėsinosi užmušti 
gatvekario konduktorių.

Konduktorus James Doyle in • 
ėjo karau, kad pažadinus mie
gančius pasažierius. Tau) kitų 
jis išbudino ir vienų negrų. Pa
starasis sukeikė ir kadakonduk- 
torius atsigrįžo— norėjo įsmei
gti jam į nugarų peilį. Tečiau 
moters riksmas perspėjo kon
duktorių, kuris gindamasi par
bloškė negrų ant žemės.

Negras, liko nugabentas nuo
vadom

Tatai įvyko nedėlios naktį ant 
Western gatvekario.

lite v mu.iv

mai jis liko užmuštas nežinomų 
piktadarių.

Sveikatos departamentas rūgi
mai miesto gyventojus ypatingų 
domų atkreipti į švarumų. Esu 
pelkes ir šiaip vietai kur van
duo ilgiau laikosi,: reikalinga 
laiks nuo laiko palaistyti kero
simi. Tuo keliu bus galima ap
sisaugoti nuo musių veisimos.

urgaus Žinios

despotiškos kunigų

parašys i u (langiaus 
žilas Senelis

Iš WEST SIDES

Veikimas Dram.-Muzik

Apie pusantrų metų atgal, 
veiklesni nariai ir narės pašal- 
pinės Dr-stės Lietuvos Brolių ir 
Seserų Amerikoje, sutvėrė Dra
ma tiškai-MlUikališkųz' Skyrių. 
Iš pradžios, kuomet būdavo dr- 
jos vakaras, visuomet pati drau
gija rengdavo, bet paskui pradė
jo lošti ir kitoms draugijoms. 
Ir kiek tai triūso, kiek gyvumo 
parodė šis puikus jaunimo bū
relis. Visi nesigaili nė laiko, nė 
spėkų tam gražiam darbui, tai 
yra lavinimuisi scenoje.

Bet tam Dramatiškam Sky
riui f •“’kstA. vedėjo, arba reži
sieriaus. Kiekvienas dalykas, 
kol yra neišdirbtas, neapdailin
tas, neturi jokios, arba visai 
mažų vertę turi. Taip ir čionai:

nų ir merginų, bet nėra kas juos 
pamokintų, kas juos tvarkytų. 
Paima kokį veikalų mokinties, 
tai nežino kurio pamokinimų ir 
patarimų klausyti; ir vienas mo
kina ir ataras ir trečias, ir visi 
tiek težino.

Taigi reikia tik gero vedėjo, o 
but galima statyti ir gerus vei-

spragų užkimšti.
Pasibaigus žiemos sezonui, 

Dramatiškas Skyrius ir-gi ne
snaudžia. Laikytame susirinki
me 3 d. Gegužės, nutarta pa-

4 d. Liepos. Išvažiavimas ir
gi žada būti su įvairiais pamar- 
ginimais. 'Andrius.

laiku

Saliunų šalininkų 
susirinkimas.

Kaip žiniai, dabartiniu 
daug kalbama apie saliunų už
darymų karės metu. Esu ’ tuo 
keliu bus galima sučėdyti daug 
grudų, reikalingų maistui.

•Del tų kaĮkų Įabai susirūpino 
kai kurie ebieagiečiai. Rūpina
si, žinoma, tie* kurie tiesioginiu 
ar netiesioginiu budu yra užin- 
teresuoti saliunais.

Taip, užvakar Wicker Park 
svetainėj įvyko susirinkimas. 
Vyriausiuoju kalbėtoju buvo 
Adolph D. Weiner, teisėjas. Pa
sak jo, 115,000 Chicagos gyven
tojų pasirašė po peticija, kuri 
reikalauja, kad butų uždaryti sa- 
liunai. Girdi, labai galimas 
daiktas, kad dabartiniu momen
tu jiems pasiseks tatai padaryti. 
Bet tuo keliu bus atimtą žodžio 
laisvė, veikimo laisvė ir net 
minties laisvė. Tatai reikš žmo
nių laisvės suvaržymų.

Ir kąs pikčiausia) anot Wei-< 
nerio, kad moters tdipgi kiša sa^ 
vo nosį į tų reikalų. Girdi, kų 
jos žino apie šalies interesus? 
Nieko. Vienok nežiūrint to, jos 
informuoja Washingtonu apie 

Jokius dalykus, apie kuriuos ne 
turi mažiausio supratimo.

“Jos nori uždrausti mums iš
sigerti už penktukų alaus, kuo
met jos pačios išeikvoja šampa
nui šimtus dolerių”, — užbaigė 
Weiner.

Nemažai ir kitų išreiškė savo 
“širdgėlą” del pasikėsinimo už
daryti saliunūs. ' x

Tikri komediantai. Kuomet 
tiesioginiai jų bizniui gręsia pa
vojus, tuosyk jie labai iškalbin
gai šneka apie visokias laisves. 
Bet kuomet darbininkų teisės 
yra mindžiojamos po kojų kas 
dieną, tai jie to nemato.

Sprogo bomba.
Prie North Curtis ir West 

Grand avė,, sprogo bomba. Ap
linkiniai gyventojai, baimes ap
imti, išbėginėjo iš namų. Te
ičiau, nuostolių bomba nepada
rei jeigu, žinoma, neskaityti iš- 
birėjtįsius kelių namų langus.

Mažiau kalbėti, 
daugiau mąstyti.

J. O,. Armour, Chicagos gy
vulių skerdyklų karalius, susi
ginčijo su C. H. Markham, ge
ležinkelių prezidentii. Armour 
tvirtinęs, kad Chičagoj buvęs 
anglių badas del geležinkelių ap
sileidimo.

Į tuos priekaištus Markham 
atsakęs:

“Kiekviena dirbtuvė yra ap
krauta dideliais mokesčiais. 
Todėl ten vartojamą daugiau 
anglių, — darbas smarkiau va
romas. žmonės uždirba dau
giau pinigų* ir tod^į suvartoja 
daugiau anglių; lyginai kaip jie 
suvartoję daugąų/ing^to ir dra
bužių.”

Esą geležinkeliai visais bu
dais stengėsi pristatyti miestui 
anglių. Girdi, dab^rtiniiį laiku 
priviso perdaug tos rųšies žmo
nių, kurie mėgsta šūkauti, bet 
nebando mąstyti.

,... 43 
... 42: 
...41 
... 39 
33—34

24—28
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38—39 
34—35% 
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Nedėlioję, Birželio-June 17. 1917
Riverview Park-Dideli

.Western, Belmont and Clybourn Ave., and
ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir IVAIBjOB RVŠlES ŽAISMĖS

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

Tikietai parduodama "Naujienų” Ofise.

Daržas

tas yra teisinga?
Aiškiai pasakė arkivyskupas 

mums, komitetams: Jokiu budu 
kunigai neturi reikalauti nuo 
parapijonų už velykinę išpažin
tį $6.00. Bažnyčia turi užsilai
kyti iš geros valios aukų, o ne 
iš priverstino plėšimo nuo žmo
nių. ;

BRIDGEPORTAS.
—....—............ I ■ III II ■

Lietuviu žandarai...

DIDELIS

Piknikas
Rengia

L. D. L. D. 18 KUOPA

Gegužio-May 30 
(Decoration day), 1917 
Ą. Vasiliausko Darže.

8132 Vincennes Ave.

Geg. 27 d., kuomet žmonės ėjo 
iš šv. Jurgio bažnyčios, Auburn 
avė ir 33 gat. — jaunas vaikinas 
dalino T. AL D. pikniko plaka
tus. Patėinijęs tai kun. Vaičiū
nas pasiuntė bažnyčios komite
tų, idant tų vaikinų atvedus į 
klebonijų. Komitetas nutvėrė 
vaikinų už drabužių ir tempė. 
Vaikinas, nejausdamas jokio 
prasižengimo klcbonijou atsisa
kė eiti. Komitetas jo draskyt 
nesiliovę. Paskui pribėgo ir 
kun. Vaičiūnas ir taipgi užpuolė 
draskyt tų nekaltų vaikinų ir nu
tempė į klebonijų.

Išėjusį iš klebonijos vaikinų 
apstojo būriai žmonių ir kuo
met vaikinas pasakojo, kad kun, 
jį išvadino eretiku, ciciliku ir 
kįtais kunigiškais žodžiais, d

Kareiviai patįs susižeidžia 
kad tik pasiliuosavus nuo 
karės pragaro.

Dr. George E. Davis, kuris il
gų laikų praleido karės lauke, 
Current kliubui skaitė paskaitų.
„Pasak G. Davis, kareiviai per

gyvena tranšėjose tiesiog neap
sakomas kančias- Nervų in tem
pimas yra nežmoniškas. Jie ne
gali nei ininutai užmiršti apie 
gręsiantį pavojų. Gan dažnai 
pasitaiko, kad kareiviai, nebe
galėdami toliau kęsti, patįs su
sižeidžia. Mat tuo keliu jie* pa- 
siliuosuoja tūlam laikui.

Išsigelbėjo , . .....
Austin High schoolės mokinės 

užsimanė pasilinksminti. Na, 
tariant poeto žodžiais, prie še
šiolikos metų mergaitės kokia 
kepurė nepriligs. AkimirĮ&nyj 
atsirado draugų asinenyj dviejų 
jaunų vaikinų. Nusprendė pa
sivažinėti automobiliu. Bet to 
neužteko. Jaunieji nutraukė į 
kabaretų. Užsimanė išsigerti. 
Išpradžių merginos spirėsį. Bet 
pirmoji čarka kuolu, antroji sa
kalu, o paskui — mažyčiais 
paukšteliais.

Apsvaigo besilinksmindami.
Įš kabareto linksmoji proce

sija traukė į kotelių. Bet Čia po
licistas sučiupo ir nutarabanijo 

‘nuo va don.
Mokinės su ašaromis akyse 

dėkavojo už tai. Esu tuo keliu 
jos išsigelbėjo nuo nupuolimo. 
Girdi, būdamos po degtinės in- 
taika jos ir pačios nežinojusios, 
kų darančios.

PoliciįoS viršininkas nutarę 
neskelbti prasižengusiųjų pa
vardes.

radžia 2 vai. po piety
Įžanga 25c. porai.

Kviečiame visus atsilankyt 
j šį piknik 

tavoje. Ti

Pelnas skiriamas 
is nuo karės Lde- 
sykitf bęsilinksr 
sušelpslm. savo

gynęs dalyt kokius nebūt plaka 
tus atstu trinu blokais nuo baž 
nyčios
K u n i g ą s

žmonės pasipiktino.
norėjęs atimtį

Policistas pašovė jaunų 
banditų. / ,

Leo Morris, 15 metų amžiaus, 
2243 Augusta St., bandė pavogti 
automobilių. Įsėdo ir pasileido 
važiuoti. Policistas John On- 

' thank paliepė vagiui sustod. 
Tečiau Morris nepaklausė. Tuo-

Prasidėjo.
Auditoriume buvo laikytas 

masinis mitingas tuo tikslu, 
kad pasipriešinus karei. Kuo 
jis užsibaigė — skaitytojai jau 
žino iš vakarykščio Naujienų 
numerio.

Policija dėjo visas pastangas, 
kad suardžius milingų. Supran
tamas daiktas, ji pilnai to atsie-

Valgomieji produktai,
CHICAGO, geg 28, 1917. 

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

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

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

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

'StiKhi^
Twins ..................   24%

j Daisies .................................... 24%,
Young American ................... 24%'
Longhorns ................................ 24%
Šveicariškas .. . .................  30—34(
Limburger ................................ 25
Briek .......................................  24

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

» Antjs...........................
Žąsis...........................

Paukščiai, išdarinčti:—
Kalakutai (svarui) . 
Vištos .........................
Antjs........................... .
Žąsis .............................

Veršiena:-^
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų ” .. 
90—100 svarų ” ... 
150—175 sv. ..

Jautiena
Ribs (svarui) 
Louis 
Rounds 
Chucks z 
Plates,

Bulvės, bušelis.
Jaunosios, statine ..

Daržoves:—-
Barščiai, statinč ... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintine ... 
Agurkai, dėžė ..........
Salotos, gav., burbas 
Cibuliai, pintinė ... 
Žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinč ... 
Salotos, galv. gurbas 
Toinėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statinė ... 
Morkos, statinė ■ w.

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinč ...
Grapefruit, d. 46—96 Št. 3.00—4.00 
Apelsinai, dėžė..............
Citrinai, dėžė..................
Ananasai, gurbas..........
žemuogės, dėžė 24 pt.

Cukrus, už 100 sv.
Standard, maltas ................... 9.40
Standard eane, smulkus .... 9.35 
Burokų, smulkus......................... 9.25

MILTAI
Vasarių kviečių:—

, Special Brand -t,. 
Patents ..........
Straights ...........
First Clears .... 
Prastosios rųšies

žiemkenčių kviečių 
Patents ...........
Standard ...........
First Gears .... 

Second Clears .
Ruginiai

Baltieji.................
Tamsioji .............

.. ■

Gyvulių twrgwM.
CHICAGO, Gcg. 28. Gyvulių alga- 

benta šiaip:
Galvijų 
Veršių 
Kiaulių 
Avių 
Paduodamos kainos:

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

Kiaules

14—20
.. 21%

16—18
12—14

24—25
21—21%
15—16
12—15

žiuojantį vagilių. Morris leng
vai liko sužeistas ir nugabentas 
policijos nuovadom

Ant rytojaus kapitalistų 
spauda pabriežė, jog tai buvęs 
anarchistų ir vokiečitj/šalininkų 
susirinkimas. S t

We to mitingo esuNepa^idalinn, „
Nicholas Certich liko ant vie-

daugiu

Lengvesnes
Paršai, geri

Avis:—
Mitulės ....
Senės, geros
Avinai, geru

-Erai ...........

Gy vulių rinka kitur
Gegužes 28, j sekamas vyriausi

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

.. 17—17% 
...17%—18% 
,. 18%—20 
.... 111—18
No.2 ,No.3

.20

.23

.16

.14

.12%
.. 3.10—3.35 
.. 2.00—2.75

.15

.12%

.13

.11%

4.00—5.50
5,00—6.00
1.50— 2.00
1.50— 1.75
1.50— 2.00
2.00—2.25
5.00—5.50
3.00—5.00
1.50—2.00
3.00—3.50 
2.00—2,50 
3.00—5.00

3.00>—6.50

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

14.50

... 13.30

... 12:30 
8.50-9.00

......... 13.50
........ 13.30
11.50—12.00

9.50—10.00

13.10

20.000
2,500

38,000
13,000

13.70 
12.00 
12.50911.00—:

.8J)0 10.00
9.30- 11.25
9.25 10.50
8.60 12.00

15.85 -16.00
K (IA15.10—15.90

12.5014.00

Pirmas Iškilmingas Piknikas ?
Rengiamas

Tautiškos Dr*stės Mylėtojų Brolių ir Seserų t
KENSINGTON, ILL.

/Su dovanomis Gramofono — vertės $25. •
SERBDOJE, Gegužės (May) 30 d. 1917. Į 

F. MULEAURE GROVE DARŽE, 300 W. 117 st | 
Princenton avė., Geinov, HL J

Visus širdingai kviečia KOMITETAS. f

I I"' »  —  ■'     ”*

ANTRAS DIDELIS
PIKNIKAS

į Su dovanomis, parengtas 
Liet. Vak. žvaigždės Kliu- 
bo, Ciceronui.
Seredoj, Gegužio-May 30 < U 

(Decoration Day)
Geo. Chernaucko Darže

Lyons, Ill,
Dovanos: $10 auksu ir laikraščio 

prenumerata — Dienraštis pusei me
tų, Savaitraštis metams. Taipgi bus 
kitokios dovanos už žaismes.

Visus mielai užprašo skaitlingai, 
dalyvauti šiame piknike.

Kojtnitetas*
P. S. Kurie turite nusipirkę dova

noms tikietus, jia bus geri Ujimui j 
daržą.

U>| • ............ ... ■......................................... ... .............................................

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

14,000 12,000 
5,3000 

7,800 
2,300> 
1,000 

. 3,000 
1,300

Kulisas City . 
Omaha.............
(East St Louis 
St. Joseph .... 

4Sioux City .. 
South St. Paul 
Pittsbugh .... 
Buffalo ..........

5,000 
8300 
5,800 
4,000 
8,400 
6,000 

3,000 10,000

7,000 
4,100

500 
2,000

100 
6,000 
6,000

14.00 16.25
13.50 15.00
12.00—15.00
15.00—21.00

Kernai
Kviečiai

. Rugiai . 
Miežiai. 
Avižos

.... 2.69 
2,06—2.40 
1.30^1.50 
.. 63—65

Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No 1 .... 
Motiejukų No 2 .... 
Mot. No 3 maišytas .. 
Dobilų sulig rųšies .. 
Prėrėjų, sulig pušies

šiaudai ruginiai .
Kvietiniai ........
Avižiniai ...........

20.50— 21.50
19.50— 20.50 
18.00—19.00
16.50— 18.00
17.50— 19.50 
16.00—19.00
10^0—11.50 
. 8.50—9.50 

. 8.50—9.50 Tel. Ar mitale 984MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IB, PAVEIKSLAI

Voderiliaus Permaina:
KHwga h- HubaU)

Paprastomis dienomis pirmas florrt 
10c, Balkonas Sc.

Snbatos vakarais ir ned&iomh 
mas floras 15c, BaJJconas 
HALSTED Ir »2-ra GATO

.... I1!" _!■■'< I ui.. . .................. ........... j ■ III i

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ii Chirurgas

Chicago, Hl,

SVIESTAS ATPIGO R A II KFV a DARAlj,^
COFFEE]

GARSI SANTOS KAVA 1
Visur parduodama po 28c ir I ___
po :wc,................................ i w V —
SVIESTAS

Geriausios
Smetonos «e- 
reisnw, )><pn K 1 f* 
kur jus ga-*f į L 
lite gauti .. * ’ ’

Geriausios 
ini&jep, 10 o 
vertos, p arsi 
duoda ui ..

1878
2054
1045
1510
2830

WEST SIDĘ 
Milwaukee A v. 
Milwaukee A v. 
Milwaukee A v. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

1644 W.
1886 Blu
2612 W.
1217 So.

1832 So.
1818 W.

>hicag

Nerti

129

81 02

8427 
A

v.
oi o v

11 j r
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AKINIŲ

TfiMYKIT MANO DžBA^A.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ

Kampas 18-fos gatvės Ant Phdfs Aplinkos
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliojo nuo 9 s\hi

Tek ('anai 5335

i akių. k tu is 1m i 13 metų pa 
lai šlifuoti sulig 
did inisl'

JUM)
11 i i; i, 

.JOHN J SMETANA

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos • 
Jeigu nuolatos tau 

Tau skauda a 
skaitant laidė 
spauda )odos 
Imi nzdcp.ima 
tau skauda ak\s skaitant 
■ikalingas akiu 

Duokite apžiūrėti savo akis spri 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoj! 
akiniai padaromi belaukiant, k

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durti, Lentų Remi* Ir Stoginio Poplero*

CARR BROS. WRECKING C&
3003 3039 S. Halsted St., Chfcttge, HL

■TU
l



Mr. k,

Pranešimai

KASARGA.—Draugijų pranešimus 
Hbiame be užmokesties. Pranešiau betgi turi but priduodami iš va- 

laiškeliu arba telefonu. Pri
moti ta pačia dieną, kada spausdi- 
iMunas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•-“Naujienų” adm.)

ESS. 4 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, ge
gužės 30 d., 9:30 ryto, Mildos 
svet. Nariai ir ir prisiketi- 
nusieji tokiais tapti nesivė- 
hiokite: daug reikalų kovoj 
prieš skriaudikus.

Bus valdybos rinkimai, nes 
tūli nariai išvažiuoja Rusijon.

Komitetas.

LSS. 81 kp. rengia prakalbas 
su įvairiais pa marginimais, ket
verge, geg. 31 d., 7:30 vai. vak., 
Prospect Bldg., 1152 N. Ashland 
avė., trečios lubos. Kalbės adv. 
F. J. Bagočius. Dainuos pagar
sėjusios solistės Į>lės Jasinskai- 
tes ir kit. Įžanga 10c. Kviečia

- Komitetas.

Atsišaukite:
vakarėlyje, Mildos svet., užmir
šta du lietsargiu. Kieno jie yra, 
atsišaukite šiuo adresu:

P. Petrauskas,
3231 E i n e raid avė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Antano Tamulevičiaus, 

JontK čepkausko, .Marės Stankevi
čiūtės. Visi paeina iš Suvalkų gub. 
Mariampolės pavieto, Klebickų gmi- 
no, Juodarccų kaimo.

Antanas Baranauckas, 
1520 — 12 Sir. Rockford, Ill.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Sintauto, vedęs, turi 3 vaikus, gyve
no Terre Haute, Ind., po num. 164 
N. 1st. Jeigu kas žinote praneškite 
man jo antrašą.

Juozapas Sintautus,
10210 S. Commercial avė.,

Pajieškau savo draugų, Antano In- 
drulino ir Vincento Laurikino, Kau
no gub., Panevėžio pav., Biržų kai
mo, pirma gyveno Francijoj. Malo
nėkite atsišaukti, arba kas žinote— 
praneškite jų adresų.

V. Bagdonas, 
■806 W. Lombard St., Baltimore, Md.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA keletas merginų ar

ba moterų prie abelno valymo. 8- 
nios vai. darbo. Mokestis į mėnesį 
27.00. Kambarys, valgis ir apskal- 
biuuis. Be kambario $32.00, valgis! 
ir apskalbimas. Atsišaukite tuojaus

PRESBYTERIAN HOSPITAL 
1753 \V. Congress St., Chicago, 111.

REIKALAUJU barberio. Darbas 
pastovus, užmokestis gera, atsakan
čiam barberini. S. Spurgis, 
2209 W. 23rd Place. Chicago. Ill.

Tel. Canal 1924

ALFRED DECKER & COHN SIU
VĖJAI SOCIETY BRAND DRABU
ŽIŲ REIKALAUJA DARBININKŲ 
PRIE OVERKOTŲ SEKAMAI: 
UŽBAIGĖJŲ
KLIJANKU STRIGUOTOJŲ 
SUVIENYTOJŲ
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ MAŠINOMIS. 

ATSIŠAUKITE IN ŠAPA H.
2414 W. 20-TA GATVĖ

PUSĖ BLOKO NUO WESTERN AV. 
CHICAGO.

REIKALINGAS barberis vakarais, 
arba tik subatoms ir nedėldieniais. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuojaus. 
3205 Wallace st., Chicago.

Phone Drover 9339

REIKALINGAS dreiveris išvežioji- 
mui duonos. Darbas pastovus. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku į 
“N.” ofisą, pažymėdami No. 119.

įastovus, užmokestis gera.
Darbas

Atsišau-

Chicago.

PARDAVIMUI.
PARDUODU gi’osernę ir mokyk

los reikmenis; randos už 4 pagyve
nimui kambarius ir sankrovą 15. 
Nupirksi už geriausią pasiūlymą. 
3537 Wallace Str., Chicago, Hl.

PARSIDUODA—pigiai už “cash” 
keptuve (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apięlirikėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas intaisymas. Pardavimo priežas
tis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą 115. .
■ ......... ■»■■■■ .... ....................... ... ....i...........j■■■■■■(—■■ .......

PARDUODU porą lengvų arklių. 
Galima važiuoti vienu arba pora. 
Matyti galima bile rytą iki 9 vai. 
1358 So. Kedvale Ave., Chicago, Ill.
.................... ... 'I I » ................ ... ......................................................................................... ■ ■

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

RAKANDAI

GEBA PRO-

H—......... ......... ...........—......... .................................

Pajieškau savo draugų, Antano 
Bružo ir Antano Rubino, paeina iš 
Kauno gub., Telšių pavieto ir para
pijos, Jodrėnų kaimo. Malonėkite 
atsišaukti, arba kas žinote, praneš
kite jų adresus. • V. Bagdonas, 
806 W. Lombard St., Baltimore Md.

REIKALAUJAME VYRŲ LN DIRB
TUVE. LENGVAS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.
EISENDRATH GLOVE COMPANY

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario Norlhsidės 
apielinkėj su valgiu. Kas turite, grei
tu laiku praneškite: K. Petrulis,
1510 N. Hoyne Ave., Chicago, III

PAJIEŠKAU kambario tarpe gat
vių 95 ir 110 (Burnside); nepaisau 
su valgiu ar be valgio, bile butų žino 
nės blaivus ir švariai užsilaikantįs. 
Geistina butų, kad nedaug vaikų bu
tų. Aš esu blaivus ir nerūkantis, 
kuriems reikalingas įnamis, malo
nėkite greitai pranešti šiuo adresu:
3441 Emerald ave., Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS pirmarankis ke

pėjas prie kepimo juodos ir baltos 
duonos. Darbas anj visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” No. 119.

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

THE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVE.

CHICAGO

REIKALAUJA PATYRUSIŲ KIŠE
NIŲ DIRBĖJŲ, PAMUŠALO ATSIU- 
VINĖTOJŲ, KLIJANKU STRIGUO-
TOJU IR SIUVĖJU PRIE VYRTŠ 
KU KOTU.

DAUBE ROSENTHAL and CO., 
1749 N. WINCHESTER AVE, 
ARTI BLOOMINGALE AVE., 

CHICAGO, ILL.

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

REIKALINGA jauna pora be vai- 
lu «yventi gražidje rezidencijoje ir 
apžiūrėti kambarius. Rakandų ne
reikalinga.

J. SINKUS and CO., 
3151 So. Halsted St., Chicago. Ill.
Im -■mil it........ .........  i ii i »■ .................... .i i į T . ........

REIKALINGA 2-ros rankos duon-

kejiys. Atsišaukite:

J So. Jefferson St.,
..........   .—-t,

Chicago

AMATŲ ^OKYKLOS

MOKYKIS S1[UT MOTERIŠKUS 
KUBUS 

. y
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsi| parankamo. Už 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

[erų šoferių ir automobilių 
ų. Išsimokykite to amato

DRAUGIJOS
S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 

KENOSHA, WIS.
H. Labanauskas,, pirmininkas, 

<819 Edward St.
Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 

1.806 Center St., Racine, Wis.
T. Varanavičius, prot. raštininkas, 

202 N. 1 lawland Ave.
Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas

402 Lincoln : 
Kaz. Brazevičius, iždininkas,

402 Lincoln 
Juozas Kasputis, Organizatorius,

653 Garden
S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas

29 Rice Ave.
VI. Bielskis, iždo globėjas

566 Grand ave
St. Zeleckas, iždo globėjas,

462 Jenne St.
T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 

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.

r.»^.s.i

St.
St.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir I 
$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. Persiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
roš gtv., Chicago, Ill. •

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

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

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

Chicago. Ill.
u į......... . .......................... .................... I H.I I. II nilir H.II.. ■■■ .1 imi . ............................................ i

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

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

NAMAI-ŽEMĖ
SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Judėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų I 
pinigai bus visados jųsų. Ne ugnis, 
nė vanduo" nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite randos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin- 
kęje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su,,gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

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

PARDUODU arba atiduodu ran- 
don du namu ir keptuvę su sankro
va. 1723-21 So. Union avė, Chicago

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

SU N UTAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS VALDYBA 1917 M.

Peter Jonaitis, prezidentas,
949 W; 35 St., Chicago. Hl.

Peter Urlis, protokolų raštininkas, 
3141 Union

Antanas Radauskas, kasierius,
3328 Auburn

Ave.

Ave.
Mitingai atsibuna pirmą nedėldie- 

nį po lą-tos dienos kiekvieno mėne
sio, 1 vai. po pietų, A. Radavičiaus 
svetainėj, 1)36 N 33 St., Chicago. In- 
stojimas po $1 kiekvienam (bėgiu 
1917 metų.

Draugystė Sūnų Lietuvos dalyvaus 
Apvaikščiojime Lietuvių Tautiškųjų 
Kapinių Memorial Day, Seredo'j, ge
gužes (May) 30 d. 1917.

SIUVĖJAI
SOCIETY BRAND DRAPANŲ 

REIKALAUJA DARBININKŲ PRIE 
SEKAMŲ DARBŲ — PRIE SACK 
SURDOTŲ.
100 UŽBAIGĖJŲ, 50 MERGINŲ 
PRIE SIUVIMO SKYLUČIŲ, 50-TS 
MERGINŲ PRIE INSIUVIMO KNY- 
PKIŲ. 50 MERGINŲ PRIE SIUVI
MO TIKIET, 50 MERGINŲ PRIE IŠ
TRAUKIMO PASTRIGŲ, PRIE PA- 
-STRIGAVOJIMO SKYLUČIŲ APIE 
PEČIUS, PROSAVOTOJŲ PRIE GA
TAVO DARBO, STRTGAVOTOJŲ 
KLIJANKU, PASTOVĖS DARBAS, 
ŠVARI SANITARIŠKA DIRBTUVĖ.

ATSIŠAUKITE i SAMDOMĄJĮ 
BIURĄ

423 SO. MARKET GATVĖ. 
ALFRED DECKER AND COHN

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis 6x6 kambariai, beveik 
nauji mūriniai fialai, ant 50 pėdų 
loto, po num. 4606 So. Albany ave., 
kaina $4500, ant greito pardavimo 
už grynus pinigus.

McDONNELL, 
2630 W. 38-ta gatvė. Chicago. 

Tel. McKinley 3543.

ŽIŪRĖKIT, ŽIŪRĖKIT, ŽIŪRĖKIT. 
UŽTIKRINIMUI NUOSAVYBES 
TURI BUT PARDUOTA PRIEŠ 
BIRŽELIO (JUNE) 9-tą DIENA 

Didelis paaukavimas puikių rezi
dencijos lotų arti Crane dirbtuvių. 
Visi įtaisymai. Turiu 5 pasirinkimui 
Jotus, kuris turi but parduoti tuoj. 
Parduosime ypatingai pigia kaina, 
grynais pinigais arba išmokėjimais. 
Pasiinatykite su mumis tuojaus.

(Franckewicz) 
CHANDLER, HILDRETH and CO., 
Ont. 5151. 56 W. Washington str., 
Chicago, Ill.

RANDAI

ATIDUODAMA randon sankrova 
ir 2 kambariai užpakalyj, taipgi vir
šuj fialas. Paranki del saliuno ar
ba aptiekęs. Lietuvio, lenkų apic- 
linkė. A. M. STEIN
2855 W. 38-ta gatvė, Chicago

id l.li

ATIDUODAMA randon dviem ar 
vienam vaikinui kambarys ant ant
rų lubų su maudyne. Greitai atsi
šaukite. A. Kairys,
3131 Emerald ave., Chicago, Ill.

ATIDUODA randon gražus kam
barys, ant 3-čių hiby. Maudynė, c- 
lektros šviesa. Atsišaukite:

MBS DUNDULIS, 
1915 So. Halsted St., Chicago, Ill.

SIUVĖJŲ DOMAI:
Dirbu petrenas del vyriškų drabu

žių iš kieto popicrio po $2.50. Moki
nu piešti petrenas ir kirpimo. Duo
du lekcijas ypatiškai ir per laiškus. 
Priimu užsakymus ant aprcdalų pri
laikytų prie figūrų.

Be mokesčio mokinu sulig nauja 
mada nuimti niierą.

(The Shprt. Measure System.) 
Piešėjas W. Wybraniec 

1055 N. Ashland Avė Hl

PARDAVIMUI
PASKOLOS-MORGEČIAI

PARDUODAME modernišku lietu
vių bučernę ir grosernę. Puikiai į- 
rengta ir pažymėtinai bizniŠkoj vie
toj. 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 lik tas vie
nas lietuviškas biznis, išskiriant kar
kiamas. Chicago Market Co. 
1129—33 Indiana avė

Sheboygan, Wis.

ANTRU ir trefiiu rnortsrag* pa-
skola nuo $100 Iki $5000.00 po t Ir * pros 
apmokčjhnul taknų, iiIrnokAjlmuI intaraaų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųeų nuo- 
aavybes, arba Jei Jų* pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gus patarnavimai), telninga* relkalarinuu.

. LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

* North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main ARAB.

Kazimieras Gugis

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su narni) 

arba be namo. Lietuviu apielinkė- 
Je ir kur kas daugiau randasi lietu* 
vių mūriniu namu.

F. Warneke,
951 W. I9th Sfg Chicago, D1

Veda visokiun reikalus, kaip kriudnaliSkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
.visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofiaaa:
1121 S. Htliltd lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

.... .i..   -.u iyw*.—m. lt.—

Miesto Ofisas:
127 g. Jearborn lt.
• 11114$ Unity BMf.
Tel. Central 4411

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ!

Minden, W. Va.: J. Endrijausk
Box

Nau’ji, daryti gatavi nuo 
$35 siutai ir overkotai, nuo 
18 dolerių.

Utarninkas, fieguž. 20,1917

NAUJIENŲ AGENTŪROS [NAUJIENŲ AGENTŪROS

bu” savo miestuose «rba dintrikluo- 
ee. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniai* numeriais.

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS’* 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. I 

Kaz, Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, i 

173 Milwaukee ave. 
VL Kaįiučiavičia, iždo globėjas, 

\ 14 Congress St.
.Tohas Kasiulis, maršalka 

| 653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince St.!
Juoz. Jurevičius, velaunesis, 

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis, 
y . . - R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

■•Win ihB'iM

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

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

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
4442 Milwaukee Ave.

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

Business Ag. — P. Galskis,
1327 N. Robey St.

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

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

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

J.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILIr. 
Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102ml place
F. Shedvilas, kasierius 

z 341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS. 

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

Jonas Degutis, nutarimų seki’., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainisi turtų sekr. 
1604 North ave.

Kazimieras Čepųkfts, iždininkas, 
įjj48 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1^)4 W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kieiyieno mėnesio, Zwją

ilwaukee ave.; pra-land avė., arti 
džia 2 vai. po

Pittsburgh

Pittsburgh,
Pittsburgh,

- CHICAGO, 1L1

Pa., F. Krasowski,
2809 Penn Avi.

Pa.: J. Katkus,
2204 Forbea BL

Ta.: F. Tevlovich, 
2228 Tustin

Dmjursnr, pft>: K. Lideka, 
306 Hamilton rrfc

Scranton, p«.; J. Teleysh, 
1726-28 Jackson ft

18-tos gatves Skyrius: J. Šlajus, ' 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted Si. 

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

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

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
$127 S. Normai Avė.

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

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

Kensingtono, Rosclando 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.

MH RIGAN VAI .STI JOJ:

Grand Rapidn, Mich.: J. Žilinską* 
452 W. Leonard 

Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviče, 
2707 Washington

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind: A. M ik Ši s, 
5016 Baring AvK 

Indiana Harbor, Ind.: Bob Bolotov* 
3814 Deodor ft

Gary, Ind.: V. Vaičilailis.
Box 122 Tolleston SUtio* 

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

Gary, Ind: D. Bassin, 
1214 Broadway*

WISCONSIN VALSTIJOJ:
ILLINOIS VALSTIJOJ:

St

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park ft 

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette avtfu 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Cl*

Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*,
62 Lewi* Mr 

Waterbury, Conn.: J. PruseJaiti*,
775 Bank ft 

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivitt*.
286 Wallace ft

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

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

1915 So. Halstcd St.
P. BalickieneL iždininkė,

3443 “S. Union avė./Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, U.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičiene, Herrin, Ill.

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Ave.
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard 
Girdvainienė, iždininke, 

' 3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasos globėja.

... ..................... ....................................in I i I mmi; ........... iii ...............

st.

M.

A.

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

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

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

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

1148 Market St 
Divemoon, Hl.: W. A. Žilinskas,

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

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

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

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

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

Račkeviče, 1012 S. Main St 
W. Pullman, Ill.: W. Pilyphs,

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

15725 Fincn Ave. 
iChicagc Heights, Ill.: M. Remeika,

1330—15th Ave. 
HL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ill.: Žičkus,

4.59 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Spring Valley
Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St
St
St

Ave

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

st
st.

st.
St.

M.

VALDYBA 1917m. 
pirmininke,
So. Emerald Ave. 
nut. raštininke, 
8363 Kerfoot Ave.

L. M. APŠVIETOS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS 

Misčikaitienė, 
3500 

Radzevičiūtė,
Ulkiutė, finansų raštininkė,

2137 W. 21 Place.
E. Šatkauskienė, iždininkė,

3423 So. Halstcd St.
O. Dobrovolskiene ir
A. Pabarškienė, — kasos globėjos.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

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

. Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 101 h

i. Dambrauskas, protokolu rašt., 
1227 S. 81h

L Mikclailis, finansų rast., 
1128 N. 81h 

. Makarcvičia, kasos globėjas, 
1723 S. 91h 

lobėjasRutkauskas, kasos

St.
SI.

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

Susirinkimai įvyksią kas menesį 
1-mą pėlnyČią.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville Avenue

Turiu už garbę pranešti Lietu-' 
viains, gyvenantiems šio'je apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausiu lietuviškų aptiekę Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaistus, kaip tai: Žoles* 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti*ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS*

Autiekos Užveizdėtojas.
..... -.......... ........ .............—------------- ------- --- ---------- , —4

Vyriškų Drapanų Bafgenai
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

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

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

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

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

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

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,
Box

NEW YORK VALSTIJOJ:

st
17.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai

S Hjihlcd SL, Chicago. 
Tel. Drover 7179.

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

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

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

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

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

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main Si

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

3149 S. Morgan SI. kertė 32 vt.
Chicago, BĮ.

MARYLAND VALSTIJOJ

Moteriškų, ’ Vyrišku ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 r\lo, nuo 12 iki 2 po ptet 
ii- nuo 8 iki <8:30 vak. Nedėlio- 
niis vakarai* ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687.

Baltimore,
Baltimore,
Baltimore,

Md.: J. Aleknevicz,
650 W. Lombard

437 S. Pači
Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ

St
Bl
St

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budnikas, 
2510 Correctionville RR

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

palaimi n ros i d E rų v < >s 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas, 
2129 W. 21 St.

J. Petrauskas, pimuninko pagclbin.
664 W. 181 h Street.

A. Tamkevičia, nular. raštininkas, 
1948 Siring St. 

Pran. Mikliunas, tūrių raštininkas,
1906 So. Union Ave.

L. Kasper, iždininkas,
> 3117 So. Wentworth ave.

GVARDIJOS L. K. M1NDAUG1O N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Burninis, pirmininkas,
2040 S. Halsted St, Chicago.

Vincentas Danta, prot. raštininkas,
2000 S. Halsted St., Chicago.

Silvestras Dargis, fin. raštininkas,
638 W. 18 St., Chicago. 

Juozapas Zautro, kont. raštininkas,
1911 Cahalport avę., Chicago. Kulpmont* Pa.: Jo». Bur*u»kwų

So. Omaha, Nehr.: W. Waskel, 
3223 O

So. Omaha, Ncbr.: A. Zalpis, 
5418 So. 32

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio

31
SI

Januška, 
1411 E. 59 31

Cleveland, O.: A. Valenton,

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

Bridgeville, Pa.: T. Gelchls, 
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt New* Co.

’cJcphone Jiumltoldt 1278.

M. SAHUD
Hoihk Rusa# Gydytoja* k Chlrvrgaa. 

SpecialM** Moteriškų, Vyrilku ir 
Vaikiškų, taipgi C-hroniikų

OFISAS: Jli79 Milwaukee Ara.
VALANDOS: iki 10 iiryto;
Ka mpnB Norfh Ave., Kambary® SS4 

1:80 iki 3 ir 7 :»0 iki 9 rakara.

Telephone Yards £032

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

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

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

BURKEBARNERSCHOOL
612 W. Ma4i«oa SL, ChieMA Dl. ’

?




