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Brazilija rengiasi apgink- 
luot pirklybinius laivus.

Grūmoja sunkiomis bausmė
mis norintiems dalyvauti 
Stockholmo konferencijo
je.

Valdžios archyvai gabena
ma į Vienną, bankai — 
Laibachan.

AUSTRAI VIS DAR NE 
SULAIKO ITALŲ.

SUMIŠIMAI ISPANIJOS
KARIUOMENĖJ.

Stock- 
kalba

prastas prasimanymas, tuo 
tarpu negalima pasakyti.

Sako Vokietijos kaizeris 
Vilhelmas.

PASEKS SUV. VALSTIJŲ 
PAVYZDŽIU.cijos ‘karės tikslais. Pada

vęs tą ištrauką Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary-

NORI SULAIKYTI- IR 
FRANCUOS SOCIALISTŲ 

DELEGATUS?

Jeigu karalius urnai ne-

PETROGRADAS, geg.
30. — Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos orga
nas paskutiniame savo 
meryje suteikė ytin stiprų'ir pati kariuomenė,
antausi talkininkams, ypa-.pulkai valdžiai ištikimos ka- 
čiai gi Anglijai. Mat nese- (riuomenės jau persimetę 
nai anglų laikraščiuose bu- Venizelos šalininkų pusėn, 
vo išspausdinta už-
reiškimas, būtent, kad Rusų atsisakysiąs nuo broliavimos
revoliucinės valdžios paskel- su vokiečiais, Graikijoje tu- 
btosios taikos sąlygos pilnai

“Taikos be aneksijų ir kon
tribucijų” — sako delega
tai, atvykusieji j Stockho^ 
Imo koferenciją.
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BAIGKITE KARĘ! — SA
KO RUSŲ KAREIVIAI.

PETROGRADAS, geg. 31 
— Suvažiavę iš fronto rusų 
kareivių delegatai laikė čia 
kongresą karės dalykais. 
Konferencija kaip vienu ba
lsu priėmė sekamą rezoliu
ciją:

“Pirma, kariuomenė ap
kasuose paskelbia, kad atė
jo jau laikas pakartoti visas 
priemones, idant šita tarp
tautinė skerdynė butų kuo- 
greičiausia pabaigta ir įstei
gta taika be jokių šalių už
grobimų (aneksijų) ar kon
tribucijų, ir ant pamato, kad 
kiekviena tauta turėtų tei
sės pati spręsti apie savo li
kimą; bet tuo pačiu laiku 
paskelbia obalsį: kas nori 
taikos,-turi rengties karėn.

“Antra ,• kari u o m e n ė n u - 
rodo, kad rusų kareiviai iki 
šiol kariavo sąlygose daug 
blogesnėse nekaip jų talkini
nkai. Rusijos kareiviai tu
rėjo visados eiti prieš priešų

niekuo uneap- 
saugoti savo plikomis ran
komis ardyttakstinuotų vie
lų užtvaras, kuomet talkini
nkai arba priešai pasirūpin
davo tatai atlikti pagelba

riuomenė fronte turi but ge- 
riau aprūpinta amunicija ir 

^isu kuo kitu, kas reikalinga 
Mlaikymui principo: “Juo 

itigiau metalo, tuo mažiau 
pašaro kanuolems.”

Pabaigoj kareivių- delega
tų kongresas atsišaukia į vi
sus, kuriems tik Rusija bra-

Darbininku ir Kareivių At
stovų Tarybą ir laikinąją 
valdžią, ir neleistų avantu- 
ristams ilgiau pavartoti ka
riuomenės kaipo trąšos sve
timų šalių laukams nutręš-

Laisvės paskola.
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Tarybos pildomasai 
komitetas išleido atsišauki
mą į kaimiečius, darbininkus

STIPRUS ANTAUSIS 
TALKININKAMS.

Rusų kareiviai atsisako, ka
riauti už užgrobimų.

•J U10 <1 UU ** 0UTV,

ponai, ar, teisingiau tarus 
— jus bereikalo stengia
tės suklaidinti savo šalies 
žmones kas del tikrosios 
Rusų revoliucines politi
kos. Rusų revoliucija ne- 
•paaukaus nei vieno karei
vio, kad padėjus atitaisyti 
jums padarytas “istorines 
skriaudas.”

O kaip su “istorinėmis 
skriaudomis,” kurias pa- 
pildėte jus patįs, kaip su 
priespauda Airijoje, Indi
joje, Egipte ir link nesu
skaitytos daugybės žmo
nių. gyvenančių visuose 
kontinentuose? Jeigu jus 
taip trokštate teisybės, 
kad jos varde rengiatės 

a pasiųsti milionus žmonių į 
kapus, tuomet, ponai, pra
dėkite patįs”...
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Tarybos organas 
užreiškia, kad revoliucinė 
Rusija neduos suklaidinti 
save. Jos paskelbtieji obal- 
siai negali turėt dvejopos 
prasmės. — “Aneksija reiš
kia priverstiną užgrobimą 
svetimos valstybės teritori
jų... Tie aneksijų’ — reiškia 
nei vieno lašo žmonių krau
jo panašiems užgrobimams.”

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as Second Class Mdtter March 7, 1014, at the Post Office at Chicago, Ill., under the Act of March 3, 1879.

sės?

Chicago, HL, Ketvergas, Gegužės-May 31,’ 1917.
ĮWB8Mgx.‘asaBMBiSsss3XXg«agSM!l8BIBflMBSaBO

/

Venizelos*o šalininkai grasi
na sukelsią Graikijoje re
voliuciją, jei Konstanti
nas broliaušis su vokie
čiais.

I SALONIKAI, geg. 31. — 
Čia gauta patikėtinų prane
šimų, buk Graikijoje spar
čiai plėtojasi revoliucinis 
judėjimas. Graikijos žmo
nės esą vis aiškiau rodo sa
vo nepasitenkinimą dėlei ka
raliaus Konstantino elgimo
si. Karalius, sako, broliau- 
jasi su vokiečiasi. Jis net 
palaikąs nuolatinius slaptus 
susinešimus su'Berlino val
džia. Tuo, girdi, piktinasi

nu- Į netik civiliai gyventojai, bet 
Keli

ROMA, geg. 31. — Nors 
ir palengva, vis dėlto žen
gia į priekį gen. Cadorna ar
mijos, Austrą! dedą nežmo
niškų pastangų,' kad užkir
tus joms kelią į Trieste, pa
vardintąjį “raktą i Vienną.” 
Kol kas tos jų pastangos nu
eina niekais... Taigi,' kad 
prirengus prie visų galimy
bių, vadinasi, puolimo Trie
ste, Austrijos valdžia buk 
įsakiusi skubiai perkelti vi
sus valdžios archyvus į šalies 
sostinę Vienną, o bankus — 
Laibach’ą. Gabenama taip
jau ir visa kita, kas galėtų 
turėti šiokios-tokios vertės 
įsiveržusiam priešui.

' Romos pranešimas sako, 
jogei austrai deda didelių 
pastangų, kad i š g e 1 b ė j us 
veik apsuptą pajūrinį miestą 
Duino, ar—blogiausiame at
sitikime — nedavus pražūti 
jį ginančiai austrų kariuo
menei, vadinasi suteikti jai 
progos pabėgti iš italų pri
rengtų spąstų.

Tūli karės kritikai sako, 
kad italai nepasitenkinsią 
vien paėmimu Trieste. Puo-
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kampaniją BBli

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
REMIA KARŲ.

is-parapijas, 
pirkties t.v.

Archivyskupas,1 Mundelein 
sako, kad: kiekviena jo die
cezijos bažnyčia-parapija 
privalo nusipirkti “laisvės 
bondų.”

CHICAGO, įg. 31—Chi- 
cago archivyskupas, George 
W. Mundelein,? išleido atsi
šaukimą į visais savo diece
zijos bažnj 
ragindamas j 
“laisvės bondųl< (karės rei
kalų vedimui).^Bažnyčia esą 
privalo daugiajj pasitarnau
ti valdžiai ntei garsinda
ma jos reikalą ?iš sakyklų. O 
tas pasitarnavimas yra se
kamas: — Kiekviena para
pija, vadinasi į ir lietuvių, 
privalo nusipirkti “laisvės 
bondų” — mažiausia už vie
ną šimtą dolerių. Achivys
kupas Mundelėin užgeiškęs 
savo diecezijas kunigams, 
kad kaip galimą greičiau tu
rėsią būti pard liota tų bondų 
už visą dešimtį tūkstančių 
dolerių. j

Archivyskupas Mundelein 
sako, kad tatai esą daroma 
tikslu, idant parodžius Chi- 
cagos visuomenei, ypačiai gi 
katalikų, jogei katalikų ba
žnyčia skaito sau tiesiogine 
užduotimi — remti visais 
galimais budais šią šalį, be
je valdžią, ' dabartiniuoju 
svarbiu jai momentu.

BUENOS AIRES, geg. 31 
— Čia gauta pranešimų, kad 
tūli Ispanijos kariuomenės 
pulkai Barcelonoj sukėlę re
voliuciją. Kareiviai atsisa
ko klausyti savo vadų ir 
Madrido valdžios įsakymų.

Sukilimo priežasčių 
grama nepaduoda.

LONDON, geg. 31. — O- 
ficialiai pranešama, kad bė
giu pereitos savaitės vokie
čių submarines paskandinę 
28 Anglijos pirklybinius‘lai
vus.
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- SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

ANGLIJA VERBUOS KA
REIVIUS SU V. VAL- 

STIJOES.

Wall gatvė vadovaus 
kampanija.

NEW YORK, geg. 31.— 
Neužilgio manoma Čia ati
daryti rekrutų verbavimo 
įstaigos, kur bus renkama 
kareiviai, Anglijos pavaldi
niai, del anglų armijos Fra
ncijoje. Šios šalies pinigi
nių tūzų gatvė, Wall street, 
vadovausianti toj kampani
joje.

NORI SUDARYT 100,000 
LIUOSANORIŲ.

WASHINGTON, geg. 31. 
— Valdžia būtinai nori bai
gti verbuoti 100,000 liuosa- 
norių į reguliarę Suv. Vals
tijų armiją iki birželio pen
ktos dienos. Sako, nedaug 
bestokuoja.

RIO DE JANEIRO, geg, 
31. — Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad ir 
Brazilijos valdžia rengiasi 
pasekti Suv. Valstijų pavyz
džiu, — nori apginkluot sa
vo pirklybinius laivus.

AMSTERDAM, geg. 31.— 
Šiomis dienomis Vokietijos 
despotas Vilhelmas pasakė 
“karštą kalbą” t savo karei
vius, sugrustus į apkasus 
Arras fronte, Franci'joje. 
Tarp kita kaizeris v.e kaip 
graudeno savo kariuomenę: 
“Mes privalome tęsti kovą 
prieš tuos, ką užpuola mus, 
iki bus atsiekta pilnutėlė 
pergalė. Te laimina dievas 
musų armiją šioje karėje, 
kuri mums buvo primesta 
prieš musų norą. •

Visi despotai taip sako, 
kad apmuilinus žmonėms a-

Sumišimai Kynijoje
Sulaikys Francijos socialistų

delegatus
SUMIŠIMAI KYNIJOJE.

Kynų armija reikalaujanti 
karės su Vokietija.

PEKING, geg. 31. — Te
legramos iš Kynios sosti
nės prt- jša, kad ten prasi
dėjusi eilė sumišimų. Vie- 
mas kynų armijos genero
las, Ni-Shih-Chung, sukėlęs 
ginkluotą pasipriešinimą 
prieš dabartinę valdžią — 
kam ji nepaskelbianti karės 
Vokietijai/ Sakoma, kad ge
nerolo Ni-Shih-Chungo pa
vyzdžiu paseksią ir kitit ky
nų armijos generolai.

Telegramos sako, kad pir
mą pasipriešinimo ugnį su
kūrė atstatymas karingojo 
Kynijos ministėrių pirmini
nko, Tuan-Chi-Jui, kuris, \ 
kaip žinia, grasino parla-, 
mentui pavarymu už prie
šinimąsi karei.

PARYŽIUS, geg. 31. — 
Ateina žinių, kad ir Franci
jos valdžia rengiasi uždraust 
savo šalies socialistų delega
tams dalyvaut tarptautinėje 
socialistų konferencijoje 
Stockholme. Francijos par- 
lamentan vakar įnešta bilius, 
grūmojąs sunkiomis baus
mėmis norintiems dalyvauti 
toje konferencijoje.

Nejaugi pasimokino iš A- 
merikos!

ATIDĖSIĄ STOCKHOLMO 
KONFERENCIJĄ.

Lauks Francijos ir Italijos 
socialistų delegatų.

AMSTERDAM, geg. 31— 
Čią aplaikyta žinių nuo Ho-< 
landi jos socialistų delegatų,, 
iš Stockholmo, būtent, kad 
tarptautinė socialistų kon
ferencija Stockholme, kuri 
turėjo prasidėti apie birže
lio 15 d., veikiausia bus ati
dėta iki liepos 15 d., o gal ir 
ant toliau. Tatai priklausys 
nuo to, kaip greit suspės at
vykti Stockholman Franci
jos ir Italijos socialistų de
legatai. Laukiama todėl 
nuo jų paskutinio užreiški- 
mo — kaip greit jie galės 
atvykti.

STOCKHOLM; -geg. 31.— 
“Taikos be aneksiją ir k 
tribucijųi” Tai ąbalsis " 
kstančių j Štockholmą į vai-. 
rių valstybių socialistų dele-

Be to, daugelis atvykusių 
delegatų išreiškia tą nuomo
nę, kad po karės Alsas-Lota- 
ringija turi but sugrąžinta 
Francijai, kadangi tai yra 
Francijos teritorija.

Tos pačios žinios, 
skelbia, kad oficialė 

■ holmo konferencijos 
bus — francuzų.

ARMIJA ŽINO KAS
REIKIA DARYT.
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reiškimas, būtent, kad Rusų ' atsisakysiąs nuo broliavimos 
revoliucinės valdžios paskel- su vokiečiais, Graikijoje tu-

grobimų (aneksijų) ar kon
tribucijų, ir ant pamato, kad 
kiekviena tauta turėtų tei-

sutinka su Anglijos ir Fran
cijos 'karės tikslais. . Pada
vęs tą ištrauką Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos organas sako:

rėš kilti revoliucija.

AUSTRAI VIS DAR NE
SULAIKO ITALŲ.

bestoKuoja.savo diecezijos kunigams, 
kad kaip galima greičiau tu
rėsią būti parduota tų bondų 
už visą dešimtį} tūkstančių 
doleriu.

Archivyskupas Mundelein 
sako, kad tatai esą daroma 
tikslu, idant parodžius Chi- 
cagos visuomenei, ypačiai gi 
katalikų, jogeį katalikų ba
žnyčia skaito sau tiesiogine 
užduotimi — remti visais 
galimais budais šią šalį, be
je valdžią, dabartiniuoju 
svarbiu jai momentu.

PASEKS SUV. VALSTIJŲ 
PAVYZDŽIU.

Brazilija rengiasi apgink- 
luot pirklybinius laivus.

vyzdžiu paseksią ir kitit ky- 
nų armijos generolai.

Telegramos sako, kad pir
mą pasipriešinimo ugnį su
kūrė atstatymas karingojo 
Kynijos ministerių pirmini
nko, Tuan-Chi-Jui, kuris, < 
kaip žinia, grasino parla-- ALSACIJ A FRANCIJAI. 
mentui pavarymu už prie
šinimąsi karei.

jos ir Italijos socialistų de
legatai. Laukiama todėl 
nuo jų paskutinio užreiški- 
mo — kaip greit jie galės 
atvykti. i
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Grūmoja sunkiomis bausmė
mis norintiems dalyvauti 
Stockholmo konferencijo
je.

beje, 
Stock- 
kalba

savo artilerijų. misų Ka
riuomenė fronte turi but ge
riau aprūpinta amunicija ir
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REIKIA DARYT.
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politinių teisių.
Apie 500 kriminalistų kre-

Vokiečių submarina kėsino
si paskandint už 8 milio- 
nus vertės prekių.

ir kad remtų laikinąją 
džią.
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SUMIŠIMAI ISPANIJOS 
KARIUOMENĖJ.
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“Antra,- kariuomenė nu
rodo, kad rusų kareiviai iki

STOCKHOLM, geg. 31.— 
“Taikos be aneksijų ir kon- _ 
tribucijų!” Tai ąbalsis atVy^- 
kstančių į Stockholmą jyai-. 
rių valstybių socialistų dele-

Vienuoliai frontam
Visi Rusų vienuoliai siun

čiama frontan, kur jie turės

NORI SULAIKYTI IR 
FRANCUOS SOCIALISTŲ 

DELEGATUS?
Sako Vokietijos kaizeris 

Vilhelmas.

minėta, Rusų viepuoliai rei-

išlaikymui principo: “Juo 
daugiau metalo, tuo mažiau 
pašaro kanuolėms.”

Pabaigoj kareivių- delega-

ROMA, geg 
’ palengva, pasekti Suv. Valstijų pavyz

džiu, — nori apginkluot sa
vo pirklybinius laivus.

Sako Rusų agrikultūros 
ministeris.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad šiomis dienomis fran- 
cuzų submarina paskandi
nusi vokiečių submariną.

niekuo n.rių- 
saugoli savo plikomis ran- 
komis ardv+Takstinuotu vie- 
lų užtvaras, kuomet talkini
nkai arba priešai pasirupin-

agentūra praneša, kad ir

O kaip su “istorinėmis 
skriaudomis,” kurias pa-

mu: ji pati žinos kas jai rei-

“Taikos be aneksijų ir kon
tribucijų” — sako delega
tai, atvykusieji į Stockho
lmo koferenciją.
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tės suklaidinti savo šalies 
žmones kas del tikrosios 
Rusų revoliucinės politi
kos. Rusų revoliucija nc- 

- paaukaus-nei vieno karei
vio, kad padėjus atitaisyti 
jums padarytas “istorines 
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sus, kuriems tik Rusija bra
ngi, kad jie spiestųsi apie 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybą ir laikinąją 
valdžią, ir neleistų avantu- 
ristams ilgiau pavartoti ka
riuomenės kaipo trąšos sve
timų šalių laukams nutręš-

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos pildomasai 
komitetas išleido atsišauki
mą į kaimiečius, darbininkus 
ir kitus piliečius, kad jie ra- 

.cL/Uo”

priespauda Airijoje, Indi
joje, Egipte ir link nesu
skaitytos daugybės žmo
nių, gyvenančių visuose 
kontinentuose? Jeigu jus 
taip trokštate teisybės, 
kad jos varde rengiatės 

> pasiųsti milionus žmonių į 
kapus, tuomet, ponai, pra
dekite patįs”...
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Tarybos organas 
užreiškia, kad revoliucinė 
Rusija neduos suklaidinti 
save. Jos paskelbtieji obal- 
siai negali turėt dvejopos 
prasmės. — “Aneksija reiš
kia priverstiną užgrobimą 
svetimos valstybės teritori
jų... 'Be aneksijų’ — reiškia 
nei vieno lašo žmonių krau
jo panašiems užgrobimams.”

Kadangi Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba y- 
ra vadovaujančioji Rusijoje 
spėka, prieš kurią turi nusi
lenkti ir laikinoji valdžia, 
tai toks Tarybos organo už- 
reiškimas yra ytin skaudus 
smūgis Anglijos imperialis
tams. Jis rodo, kad revoliu
cinė Rusija toli gražu nėra 
tair gimininga tai “tautų 
liuO^tojai,” kaip tatai at- 
kartotinai bubnija šios šalies 
kapitalistinė spauda.

31. — Nors 
ir palengva, vis dėlto žen
gia j priekį gen. Cadorna ar
mijos. Austrai deda nežmo
niškų pastangų, kad užkir
tus joms kelią į Trieste, pa
vardintąjį “raktą į Vienna.” 
Kol kas tos jų pastangos nu
eina niekais... Taigi, kad 
prirengus prie visų galimy
bių, vadinasi, puolimo Trie
ste, Austrijos valdžia buk 
įsakiusi skubiai perkelti vi
sus valdžios archyvus į šalies 
sostinę Vienną, o bankus — 
Laibach’ą. Gabenama taip
jau ir visa kita, kas galėtų 
turėti šiokios-tokios vertės 
įsiveržusiam priešui.

Romos pranešimas sako, 
jogei austrai deda didelių 
pastangų, kad i š g e 1 b ė j us 
veik apsuptą pajūrinį miestą 
Duino, ar—bloginusiame at
sitikime — nedavus pražūti 
jį ginančiai austrų kariuo
menei, vadinasi suteikti jai 
progos pabėgti iš italų pri
rengtų spąstų.

Tūli karės kritikai sako, 
kad italai nepasitenkinsią 
vien paėmimu Trieste. Puo
lus tai tvirtovei, jie pradė
sią didžiausią ir paskutinę 
kampaniją — “link Vien
uos!”

Kokie jie greiti. . ■

BUENOS AIRES, geg. 31 
— Čia gauta pranešimų, kad 
tūli Ispanijos kariuomenės 
pulkai Barcelonoj sukėlę re
voliuciją. Kareiviai atsisa
ko klausyti savo vadų ir 
Madrido valdžios įsakymų.

Sukilimo priežasčių tele
grama nepaduoda.

LONDON, geg. 31. — O- 
ficialiai pranešama, kad bė
giu pereitos savaitės vokie
čių submarinos paskandinę 
23 Anglijos pirklybinius'lai
vus.
!■ ■ ■ i r Mi     ------- ———-

SKAITYK IR PLATINK
NAUJIENAS”

AMSTERDAM, geg. 31.— 
Šiomis dienomis Vokietijos 
despotas Vilhelmas pasakė 
“karštą kalbą” r savo karei
vius, sugrustus į apkasus 
Arras fronte, Francijoje. 
Tarp kita kaizeris ve kaip 
graudeno savo kariuomenę: 
“Mes privalome tęsti kovą 
prieš tuos, ką užpuola mus, 
iki bus atsiekta pilnutėlė 
pergale. Te laimina dievas 
musų armiją šioje karėje, 
kuri mums buvo primesta 
prieš musų norą. •

Visi despotai taip sako, 
kad apmuilinus žmonėms a- 
kis.

PARYŽIUS, geg. 31. — 
Ateina žinių, kad ir Franci- 
jos valdžia rengiasi uždraust 
savo šalies socialistų delega
tams dalyvaut tarptautinėje 
socialistų konferencijoje 
Stockholme. Francijos par- 
lamentan vakar įnešta bilius, 
grūmojąs sunkiomis baus
mėmis norintiems dalyvauti 
toje konferencijoje.

Nejaugi pasimokino iš A- 
merikos!

Be to, daugelis atvykusių 
delegatų išreiškia tą nuomo
nę, kad po karės Alsas-Lota- 
ringija turi but sugrąžinta 
Francijai, kadangi tai yra 
Francijos teritorija.

Tos pačios žinios, 
skelbia, kad oficialė 
holmo konferencijos 
bus — franeuzų.

PETROGRADAS, geg. 31 
— Kareivių delegatų suva
žiavime, Petrograde, laikė 
ilgą’ kalbą agrigulturos mi
nisteris, socialistas M. Čer- 
nov. Kalbėdamas apie tai
ką tarp kita jis sekamai už- 
reiškė: “Taika turi but pa
daryta be pergalėtojų ir pe
rgalėtųjų. Čia negali .but 
klausimo apie separating ta
iką... Mes girdime graude
nimų spaudoje pradėti ne
vilkinant užpuolimą ant 
priešo; bet armija juk turi 
išnaudoti dabartinį momen
tą savo organizavimui. Pa-

jiems

/ —... n Mi»<*>.■>. įlĮii. II I

Iš Lietuvių Judėjimo 
Rusijoje.

IJetuvių Demokratą (Socialistų- 
laaudininkų) Partijos Petra

pilio srities Steigiamasai 
susirinkimas.

ninku) Partijos Petrapilio sri
ties Steigia įnašai susirinkimas.

čius, sveikindamas susirinku-

mėjimu, kuris jau ir socialis- 
tams-liaudininkams leidžia vie

susi r i n-

Drau-
M. Sle-

mo apžvalgą nuo jos užgimimo

uw skaityt 1896 m., kuomet nuo 
“Varpo”, kuris ėjo Tilžėje, at
siskyrė soc..-deinokratai, ir išlei-

(1894 m.) “Varpą” 
šinieji - klerikalai.

1uQinct neturėjo. Tik, mirus 
stambiausiam srovės vadui V. 
Kudirkai, buvo sustatytas Dė

‘’Varpo” 1902 m. N. 12. Pro
gramų projekte daugiausia do
mes buvo atkreipta į lietuvių 
tautos varžymus, 'lai bus sup
rantama, jei prisiminsime, kaip 
žiauriai rusų valdžia slopino

tos sąmonę. Projekte buvo pa
brėžta, jog L.D.P. nesiima gin
ti kurios-nors klasės reikalų. 
Vienok Partijai artimesni darbo 
žmonių reikalai, kaipo labiau už 
kitus skriaudžiamųjų. Jau pa
čiame “Varpe” šio programo 
projektas susilaukė aštrios kri- 

m. Partijos suvažia
vimas tą projektą atmetė. Nu
statęs pamatinius busimojo pro
gramų principus, suvažiavimas 
išrinko kelis žmones, kuriems

demo

kas aiškesni, negu atmestame

su dešiniuoju Partijos sparnu

pažymėta, jog ruja, nemano 
vienos klasės

reikalų.

1901 metais,

Buvo išstumta

1DO7 m. įvyko galutina deši
niojo ir kairiojo L.D.P. sparno

1907 8 m. Busijoju siautė 
kuosmaūkiausia reakcija, lodei

V. Diliuos
ma m s Kilda

vos Ūkininke”,

“Varpo” N. 3 tiIpo naujas L.D.P. 
programo projektas, nes senasai 
programas išleistas 1906 m.) ma

tijos suvažiavimas 191 t m. ga
lutinai suredaguoja programą,

nių programo projektą stambių 
pataisų. Partija tapo grynai 
sočijulistipe, savo pamatais vi
sai artima Rusų liaudininkams f 
(socijalfetams - revoliucijonie-

ST. LOUIS, Mo., geg. 31. 
— Vakar Missouri* valstijo
je siautė stipri audra. Mine
ral Pointe užmušta 3 žmo
nes, o 18 sunkiai 
Pridaryta nemaža v 
liu.

BOSTON, geg. 31. — Pra
nešama, kad šiomis dieno
mis atvyko j “tūlą šios ša
lies prieplauką” “tūlas, lai
vas” su apie už 8 mil. vertės 
prekių, daugiausia Egipto, 
vata. Laivas vos ištrukęs iš 
vienos vokiečių submarinos, 
kuri jau besirengusi pasiųst 
jį dugnan. Akylus “tūlo lai
vo jūreiviai” tečiaus "laiku 
pastebėję pasikėsintoją — ir

NAUJIENOS, Chicago, IR

GESHARTO HAUPTtfANNO

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

jo nauja paskola Anglijai
200.000,000 dol.

Pranesama, kad vakar at- 
ęo Į Copenhagen^ aštuo- 
vokiečių socialistų (di- 
iunfos) delegatai, vado* 
jjami P. Scheidemannu. 

Vyksta jie Stock h oi m an a — 
i tarptautinę socialistų kon
ferenciją.

žiuri.
ANDRIUS: Ar taip?! Andais šunų sapna

vau rują: ji mane ginęs;, o dabar girdžiu tą 
rują: kaukia ji, ji slaugia! Bet gi dabar kati-

Ketvergas, Gegužės 31, 1917

UNDINUTĖ: B; 
ANDRIUS: Ko? 
UNDINUTĖ: A) 
ANDRIUS: 'lai

KUDI-
KLAU-

VASAROS LAIKE
KIŲ MAITINIMO

SIMAS PASIDIDINA.
Nesveikuojant jūsų kūdikiui 
iš priežasties maisto, duok jam

EAGLE BRAND 
CONDENSED 

MILK 
tr u K original

Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojamas 
jau suviršum šešiosdešimts 
metų. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, 
lengvai sutaisomas ir visuo
met vienodas pienas yra sau
gus kūdikiams maistas.

Borden’s Condensed Milk Co. 
New York City.

o kaip vartoti—paaiškinsim.

f-   H- w gII * » I ■ I.<Į 1.1 ■ »

riams, liaudies sycijalistams bei 
darbiečiams*).

atspauzdintas Tilžėje, bet, pra

Dr. P. Balys pranešė apie sro- 
s veikimą karo metu. Pla-

me pavyko sutverti darbininkų, 
studentų ir vidurinių mokyklų

ką kuopą. Panašią organizaci-

ve, Maskvoje, Voroneže ir kitur.

nes gyvenimo santykius, pasita
rti nepavyko, nes buvo jau labai 
vėlu. Tie klausimai kitam kar
tui atidėti.

vesnė, tai Lietuvos likimas

rinkti: V. Bielskis, M. Januške
vičius, P. Balys, P. Bakanauskas 
B. Matulionis, k imdidatai — O. 
Puodžiunaitė ir Bartašius.

Be to, išrinkta literai liros ir fi
nansų komisija ir inicijalyvos

Litem t u ros komisija: M. Šle
ževičius, M. Januškevičius, J. 
Krikščiūnas, F. Bortkevičiene ir 
J. Sondeckas; finansų — P. Kei
nys, F. Bortkevičiene ir L. Li-

P. Balys, J. Mikučionis ir J. Kir- 
lys, kuriems palikta teise, rei-j 
kalni esant, kooptuoti naujų

ei jalistą-liaudininkų susirinki-

bininkui dr. K. Griniui ir dr. 
Kerenskiui.

vo 29 d., 8 vai. vak., “Grūdo” 
butt' ruošia Steigiamąjį lietuvių 
soc.-liaud. Maskvos rajono susi-

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO 
Labai žingeidi, su daug 

paveikslų knyga

Apsimoka perskabyti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25y 

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
1840 So. alsted Si.,

Chicago, Ill.

UNDINUTĖ: Niekas, mylimiausias ma
no, niekas! Užburtas tu esi—sakau: užbur
tas! Pamerk liktai akia, pamok—ir tuoj čia 
švelniausieji garsai iškils, kaip durnai, ir 
skambančia apsiaus tave siena, kuri žmonių 
balsų nė varpų gausmo, nė pasalių klastų Vy- 
žuonio nepraleis. Ranka tik man pamok— 
ir skliautai rūmo tuojau augštyn pakils. Ir 
Kiuržų buriai ims trustis apie mus, mums sta
lą dengti ir gėlėms puošti salės grindis, sie
nas... Ir kuomet nelabųjų dvasių gaujos la
biau vis pradeda aplinkui šėlti, tatai j žemės

bos, vertybės mano darbo, kaip šitas ve pasiu
tėlių staugimas. Tat šian gi! Kas priklauso 
jums-—turėkit! Galuojatės jus patįs su savim: 
nuo jus pačių turiu aš jus apginti! (Išbėga).

UNDINUTĖ (viena, karštai): Močiute, 
gelbėk! Gelbėk jį, Vandeniau!

kreida, savo veidu ne taip aiškiai į visa šviesų 
lietų—-Jkad paliktų tamsoj tas žemumas, ku
rias esu apleidęs!

kvapas mudviejų nepasieks. Tegul gi salę

ANDRIUS: Paliauk, vaikeli! Ne šiandien 
ta šventė! Kokia begali but dabar man šven
tė,kuomet nepabaigtas, į įras panašus, tebriog- 
so mano darbas ir vis laukia tos valandos, ka
da, su didžia iškilme, jis pats apskelbs pasau
liui švenčių šventę? Eisiu dabar žiūrėti savo 
darbo. O tu žibintuvu pasviesk man kelią! 
Greičiau!—-Jaučiu, kad nevydonai mano—kas 
jie tokie, aš nežinau—nerimsta: jie ką ten 
knisa, rausia pamatus. Tat meistras turi veik
ti, o ne švęsti. (Eina'laukan, bet angoj susi
laiko). O tu, vaikeli, ko nubudus stovi? 
nestovėk! Ar nuskaudžiau tave?

UNDINUTĖ: Ne! Ne!
ANDRIUS:
UNDINUTl"
ANDRIUS:

ko liūsta! Margas peteliškes vaikelis gaudo ir, 
juokdamos, nekaltai žudo tai, ką taip švelniai 
jis myli... Bet gi aš esu, turbūt, daugiau nei

Nieko!

šiau

UNDINUT

ANDRIUS: Ak, žinoma! Jei aš tatai už
mirščiau—užmirščiau šviesą savo būties, pra-

širdgėlą, kurią tau padariau. Atleisk! Ne aš 
—liežuvis mano skaudžia. Juk gilumoj

meilę! T

sčiau! Jaučiuos n’apsakomai ap- 
Pagautas mįsliško tavo gražumo 
sa siela suprasti jį: jis—nesu- 
Ir širdis jaučia: kančioms taip

artimas esu, kaip laimei, 
bin k man toliau s!

GIRINIS (dar lauke): Oldri-o!

ANDRIUS: 
vyšnių apsirijęs!

GIRINIS: Nuo tavęs? 
ANDRIUS: Gal ne?

ne-

nurausiu
, tu, ožiakoji! Žinau, kaip su to-

paėmęs, gaurus nurausiu tau ir padary
mo neesąs: ožys-išpustapilvis lures man 
as būti!—Liaukis bliovęs! Matai prieka-

plynių! Ir narsumas! šia gi—pliek! Ne viens 
tikėjimo uolus skelbėjas tikėjimo kardu ma- 
nen jau taikė, bet kardas, inanęs nepalietęs, 
lūžo! O ant priekalo tavo gelžis^—molis, ir,
kuju paliesta, ištikš ji, kai karvošius!

ANDRIUS: Na, pažiūrėsim, tu, prakeik-
tas kauke! Nors butum senas, kai Šatrijos 
kalnaš, ir vėkas tavo but taip didelis, kaip di
delis tavo snukis—vistiek, turėsi man, retežiu 
surakintas, gabenti vandenį, valyti butą, var
tyti akmenis... O jei tingėsi—nesigailėsiu pa-Ivti akmenis...

UNDINUTĖ

valyti butą

furėsim pasiutišką čia pramogą! Maty-

aliejaus ir smalos statinėms gabęsiu čia, ug
nelei tau sukurti tokiai, kad nuo jos durnų ir 
šviesiausia diena turės užtemti!

žemumos
baisus daugelio balsų riksmas ir šukavimas)*^
UNDINUTĖ: Girdi, Andriau? Tai 

nes! Tai žmonių balsai! Jie siunta, jie tik/ 
stas dkmilo iniesil

UNDINUTĖ: Ak, mielas Vandenini, aš 
meldžiu! Paleisk tu vandenį! Tegul nuo kal-

nusiimk tą gaują! Padaryk!
VANDENIUS: Breke-ke-keks! Ką aš tu

riu daryti?
UNDINUTĖ: Vandens srautais skradžion

VANDENIUS: Aš negaliu!
UNDINUTĖ: Gali, gali! Vandeniau, pa

klausyk!
VANDENIUS: Kas naudos man iš to, jei 

padaryčiau? Meisterėlis tavo man visai netin
ka: jis Dievo ir žmonių nor viešpats būti! O 
jei sukiršusi kvailiu minia nudaigos ii—tuo
man geriau.

UNDINUTl

VANDENIUS: O ką man duosi?
UNDINUTĖ: Ką užtai tau duosiu?
VANDENIUS: Nugi.
UNDINUTĖ: Sakyk, ko nori tu?
VANDENIUS: Tavęs! Bre-ke-ke-keks! 

Kurputes tas raudonas nuo kojų nusimesk: 
tą sejonėlį, vystelę, marškinėlius—visa mes- 
kie, ir taip, kaip sutverta, nuženk pas mane.

* UNDINUTĖ: Matyk, ko užsigeidęs! Ir 
gudrumas... Tai ve ką pasakysiu tau—minėk: 
išmesk sau iš tuščios galvos klastas! Nors bū
tum tu taip senas, kaip Močiutė, ar dagi tris

VANDENIUS: Jei taip, tai jis tur žūti.
UNDINUTĖ: Tu meluoji! Žinau, kad tu

rai jį žinot! Taries aš nematau, kaip tu drebi?!

Jis labai sujudęs kova. Klaikiai juokiasi 
nevydonus apveikęs).

ANDRIUS: Kaip šunes jie mane užpuolė

tau į gaut 
man gerti.

Paduok

ną:

UNDINUTĖ 
ANDRIUS:

UNDINUTl

Klausai!

UNDINUTĖ: Nieko! Nesuprantu, ką tu 
čionai kalbėjęs!

ANDRIUS: Negirdi nei dabar?
UNDINUTĖ: Ka čia girdėsi. Rudens tik

džius kalbant koki no tai tolimu, stebėtinu 
balsu!..

ANDRIUS: Žiūrėk žemyn, kur kruvina 
mėnulio šviesa... matai?., ten vandenvi at-

UNDINUTĖ: Aš nieko nematau!
ANDRIUS: Tikrai stebiuosi! Kaip, saka

lo turėdama akis, tu nematai! Veizėk, kas

UNDINUTl tau!

ANDRIUS: f 
nevaidinus! Yskiai matau juk, Ųieve man ai-

UNDINUTĖ: Ak, žemyn tu nežiūrėk! Du- 
e uždarysiu, kadir vėku išgelbėjus tave! 
ANDRIUS: Paleisk, sakau! Turiu maty-

UNDINUTĖ: Veizėkie: baisiu verpetu 
ten sukas uolų skradžioj baltieji debe.sjs! Per-

išnyko!
UNDINUTĖ: Matai! Nūn vėl tu musų 

viešpats, meistras! Lai tavo jiegos išsklaido 
vaiduoliiis! Paimkie kūjį—tegu ūžia, kala...

ANDRIUS: Žiūrėk, žiūrėk! Matai—aug-

UNDINUTl 
ANDRIUS:

ANDRIUS:

UNDINUTl 
laimingą!..

UNDINUTl 5

Basi.

vaikeli, ii
, nei

Įeina du vaikei i i u— vaiduoliu, sunkiu 
vienais marškinėliais).

P IBM ASAI

ANDRIUS:
PIRMASAI VAIKELIS:

UNDINUTĖ: čionai, maži žmogeliai! Iš-

mažais įnagėliais—

ir sukdamos, pašoksiu šokį. Ir, bešokdama,

ANDRIUS (kažko pnsiklai 
Nutilk! Man dedas...

UNDINUTĖ: Kas?
ANDRIUS: Tu negirdėjai?
UNDINUTĖ: O kas ten buvoę
ANDRIUS: Nieko.
UNDINUTĖ: Kas tau, mielas i
ANDRIUS: Aš nežinau. Man

tartum į tavo kalbos balsą įsimaišė dar vienas

UNDINUTĖ:. Koks garsas?
ANDRIUS: Senai palaidotas... liūdnumo

—Šian pas mane! Duok savo lupų taurę- 
purpuro taurelę, iš kurios geri, geri, o ji 
kad nesenka!

(Juodu bučiuojasi. Praslenka ilgesnė my- 
lavimos valandėlė. Paskui, ankščiai kits ki
tą apsikabinusiu, juodu prisiartina ir susto- . .. . ‘i", i ,*“^*i** .

ANDRIUS: Žiūrėk: neapimamos tęsias 
ės. Vėsu žemai ten, kur gyvena žmonės.

SelnąAžmogus esu... Gali tu tai suprasti?—Žemai 
žįa Įi/ten—svetimas esu, ir savas; taip čia augštai:

ir svetimas savas

ANDRIES:

PIRM ASAI liudnai, 
Dabar

girdimas
o’

ANDRIUS: Ką nešata čionai? 
ANTRASAI VAIKELIS: Puodelį, .
ANDRIUS: Man? .

Toks sūrūs dai-

PIRMASAI VAIKELIS: Ir kartus, kartus. 
ANTRASAI,VAIKELIS: Mamytės ašaros.
XNDRIUS
UNDINUTĖ: Kur tu ten žiuri vis?
ANDRIUS: I juos... į juos...
UNDINUTĖ: Į ką?
ANDRIUS: Ar tu aįila—ar nematai? Į 

juos!—Kame mus,motina? Sakykit!
PIRMASAI VAIKELIS: Ar motina?
ANDRIUS: Nugi. Kame ji?
ANTRASAI VAIKELIS: Ten, tarpe van-

ANDRIUS: Tai \ 
UNDINUTĖ: Ku 
ANDRIUS: Tas

varpas gaudžia

kia vis tavęs! (Įlekia paleistas dkiniio ū«ies<l vaikeli? 
gauna Undinutę). Močiute, gelbėk! V, UNi

Gali tu tai suprast,
.'a . ’’

senas, jau palaidotas...
Jis skamba!.. Jis skamba!.. Kas tatai padarė 
man? Ak, kas? Nenoriu jo... .girdėti! Gel
bėk! Ak, gelbėk gi mane! •

UNDINUTĖ: Nusiraminkie! O, Andriau! .
Andriau! - ■*

(Bus daugiau).
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reiškimas, būtent, kad Rusų ' atsisakysiąs nuo broliavimos 
revoliucinės valdžios paskel- su vokiečiais, Graikijoje tu-

grobimų (aneksijų) ar kon
tribucijų, ir ant pamato, kad 
kiekviena tauta turėtų tei-

sutinka su Anglijos ir Fran
cijos 'karės tikslais. . Pada
vęs tą ištrauką Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos organas sako:

rėš kilti revoliucija.

AUSTRAI VIS DAR NE
SULAIKO ITALŲ.

bestoKuoja.savo diecezijos kunigams, 
kad kaip galima greičiau tu
rėsią būti parduota tų bondų 
už visą dešimtį} tūkstančių 
doleriu.

Archivyskupas Mundelein 
sako, kad tatai esą daroma 
tikslu, idant parodžius Chi- 
cagos visuomenei, ypačiai gi 
katalikų, jogeį katalikų ba
žnyčia skaito sau tiesiogine 
užduotimi — remti visais 
galimais budais šią šalį, be
je valdžią, dabartiniuoju 
svarbiu jai momentu.

PASEKS SUV. VALSTIJŲ 
PAVYZDŽIU.

Brazilija rengiasi apgink- 
luot pirklybinius laivus.

vyzdžiu paseksią ir kitit ky- 
nų armijos generolai.

Telegramos sako, kad pir
mą pasipriešinimo ugnį su
kūrė atstatymas karingojo 
Kynijos ministerių pirmini
nko, Tuan-Chi-Jui, kuris, < 
kaip žinia, grasino parla-- ALSACIJ A FRANCIJAI. 
mentui pavarymu už prie
šinimąsi karei.

jos ir Italijos socialistų de
legatai. Laukiama todėl 
nuo jų paskutinio užreiški- 
mo — kaip greit jie galės 
atvykti. i

i

nori
RIO DE JANEIRO, geg

blogesnėse nekaip jų talkini-

KARĖ IKI PERGALES.

I

VOS IŠTRUKO.

■W

kariuomenėn

nuosto

prastas prasimanymas, ‘ 
tarpu negalima pasakyti.

i
$I

fs

i
i

i

Grūmoja sunkiomis bausmė
mis norintiems dalyvauti 
Stockholmo konferencijo
je.

beje, 
Stock- 
kalba

savo artilerijų. misų Ka
riuomenė fronte turi but ge
riau aprūpinta amunicija ir

ARMIJA ŽINO KAS 
REIKIA DARYT.

ma į Vicnną, bankai 
Laibach an.

politinių teisių.
Apie 500 kriminalistų kre-

Vokiečių submarina kėsino
si paskandint už 8 milio- 
nus vertės prekių.

ir kad remtų laikinąją 
džią.
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SUMIŠIMAI ISPANIJOS 
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“Antra,- kariuomenė nu
rodo, kad rusų kareiviai iki

STOCKHOLM, geg. 31.— 
“Taikos be aneksijų ir kon- _ 
tribucijų!” Tai ąbalsis atVy^- 
kstančių į Stockholmą jyai-. 
rių valstybių socialistų dele-

Vienuoliai frontam
Visi Rusų vienuoliai siun

čiama frontan, kur jie turės

NORI SULAIKYTI IR 
FRANCUOS SOCIALISTŲ 

DELEGATUS?
Sako Vokietijos kaizeris 

Vilhelmas.

minėta, Rusų viepuoliai rei-

išlaikymui principo: “Juo 
daugiau metalo, tuo mažiau 
pašaro kanuolėms.”

Pabaigoj kareivių- delega-

ROMA, geg 
’ palengva, pasekti Suv. Valstijų pavyz

džiu, — nori apginkluot sa
vo pirklybinius laivus.

Sako Rusų agrikultūros 
ministeris.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad šiomis dienomis fran- 
cuzų submarina paskandi
nusi vokiečių submariną.

niekuo n.rių- 
saugoli savo plikomis ran- 
komis ardv+Takstinuotu vie- 
lų užtvaras, kuomet talkini
nkai arba priešai pasirupin-

agentūra praneša, kad ir

O kaip su “istorinėmis 
skriaudomis,” kurias pa-

mu: ji pati žinos kas jai rei-

“Taikos be aneksijų ir kon
tribucijų” — sako delega
tai, atvykusieji į Stockho
lmo koferenciją.

%

li —

t
A

tės suklaidinti savo šalies 
žmones kas del tikrosios 
Rusų revoliucinės politi
kos. Rusų revoliucija nc- 

- paaukaus-nei vieno karei
vio, kad padėjus atitaisyti 
jums padarytas “istorines 

. U • --M

sus, kuriems tik Rusija bra
ngi, kad jie spiestųsi apie 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybą ir laikinąją 
valdžią, ir neleistų avantu- 
ristams ilgiau pavartoti ka
riuomenės kaipo trąšos sve
timų šalių laukams nutręš-

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos pildomasai 
komitetas išleido atsišauki
mą į kaimiečius, darbininkus 
ir kitus piliečius, kad jie ra- 

.cL/Uo”

priespauda Airijoje, Indi
joje, Egipte ir link nesu
skaitytos daugybės žmo
nių, gyvenančių visuose 
kontinentuose? Jeigu jus 
taip trokštate teisybės, 
kad jos varde rengiatės 

> pasiųsti milionus žmonių į 
kapus, tuomet, ponai, pra
dekite patįs”...
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Tarybos organas 
užreiškia, kad revoliucinė 
Rusija neduos suklaidinti 
save. Jos paskelbtieji obal- 
siai negali turėt dvejopos 
prasmės. — “Aneksija reiš
kia priverstiną užgrobimą 
svetimos valstybės teritori
jų... 'Be aneksijų’ — reiškia 
nei vieno lašo žmonių krau
jo panašiems užgrobimams.”

Kadangi Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba y- 
ra vadovaujančioji Rusijoje 
spėka, prieš kurią turi nusi
lenkti ir laikinoji valdžia, 
tai toks Tarybos organo už- 
reiškimas yra ytin skaudus 
smūgis Anglijos imperialis
tams. Jis rodo, kad revoliu
cinė Rusija toli gražu nėra 
tair gimininga tai “tautų 
liuO^tojai,” kaip tatai at- 
kartotinai bubnija šios šalies 
kapitalistinė spauda.

31. — Nors 
ir palengva, vis dėlto žen
gia j priekį gen. Cadorna ar
mijos. Austrai deda nežmo
niškų pastangų, kad užkir
tus joms kelią į Trieste, pa
vardintąjį “raktą į Vienna.” 
Kol kas tos jų pastangos nu
eina niekais... Taigi, kad 
prirengus prie visų galimy
bių, vadinasi, puolimo Trie
ste, Austrijos valdžia buk 
įsakiusi skubiai perkelti vi
sus valdžios archyvus į šalies 
sostinę Vienną, o bankus — 
Laibach’ą. Gabenama taip
jau ir visa kita, kas galėtų 
turėti šiokios-tokios vertės 
įsiveržusiam priešui.

Romos pranešimas sako, 
jogei austrai deda didelių 
pastangų, kad i š g e 1 b ė j us 
veik apsuptą pajūrinį miestą 
Duino, ar—bloginusiame at
sitikime — nedavus pražūti 
jį ginančiai austrų kariuo
menei, vadinasi suteikti jai 
progos pabėgti iš italų pri
rengtų spąstų.

Tūli karės kritikai sako, 
kad italai nepasitenkinsią 
vien paėmimu Trieste. Puo
lus tai tvirtovei, jie pradė
sią didžiausią ir paskutinę 
kampaniją — “link Vien
uos!”

Kokie jie greiti. . ■

BUENOS AIRES, geg. 31 
— Čia gauta pranešimų, kad 
tūli Ispanijos kariuomenės 
pulkai Barcelonoj sukėlę re
voliuciją. Kareiviai atsisa
ko klausyti savo vadų ir 
Madrido valdžios įsakymų.

Sukilimo priežasčių tele
grama nepaduoda.

LONDON, geg. 31. — O- 
ficialiai pranešama, kad bė
giu pereitos savaitės vokie
čių submarinos paskandinę 
23 Anglijos pirklybinius'lai
vus.
!■ ■ ■ i r Mi     ------- ———-

SKAITYK IR PLATINK
NAUJIENAS”

AMSTERDAM, geg. 31.— 
Šiomis dienomis Vokietijos 
despotas Vilhelmas pasakė 
“karštą kalbą” r savo karei
vius, sugrustus į apkasus 
Arras fronte, Francijoje. 
Tarp kita kaizeris ve kaip 
graudeno savo kariuomenę: 
“Mes privalome tęsti kovą 
prieš tuos, ką užpuola mus, 
iki bus atsiekta pilnutėlė 
pergale. Te laimina dievas 
musų armiją šioje karėje, 
kuri mums buvo primesta 
prieš musų norą. •

Visi despotai taip sako, 
kad apmuilinus žmonėms a- 
kis.

PARYŽIUS, geg. 31. — 
Ateina žinių, kad ir Franci- 
jos valdžia rengiasi uždraust 
savo šalies socialistų delega
tams dalyvaut tarptautinėje 
socialistų konferencijoje 
Stockholme. Francijos par- 
lamentan vakar įnešta bilius, 
grūmojąs sunkiomis baus
mėmis norintiems dalyvauti 
toje konferencijoje.

Nejaugi pasimokino iš A- 
merikos!

Be to, daugelis atvykusių 
delegatų išreiškia tą nuomo
nę, kad po karės Alsas-Lota- 
ringija turi but sugrąžinta 
Francijai, kadangi tai yra 
Francijos teritorija.

Tos pačios žinios, 
skelbia, kad oficialė 
holmo konferencijos 
bus — franeuzų.

PETROGRADAS, geg. 31 
— Kareivių delegatų suva
žiavime, Petrograde, laikė 
ilgą’ kalbą agrigulturos mi
nisteris, socialistas M. Čer- 
nov. Kalbėdamas apie tai
ką tarp kita jis sekamai už- 
reiškė: “Taika turi but pa
daryta be pergalėtojų ir pe
rgalėtųjų. Čia negali .but 
klausimo apie separating ta
iką... Mes girdime graude
nimų spaudoje pradėti ne
vilkinant užpuolimą ant 
priešo; bet armija juk turi 
išnaudoti dabartinį momen
tą savo organizavimui. Pa-

jiems
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Iš Lietuvių Judėjimo 
Rusijoje.

IJetuvių Demokratą (Socialistų- 
laaudininkų) Partijos Petra

pilio srities Steigiamasai 
susirinkimas.

ninku) Partijos Petrapilio sri
ties Steigia įnašai susirinkimas.

čius, sveikindamas susirinku-

mėjimu, kuris jau ir socialis- 
tams-liaudininkams leidžia vie

susi r i n-

Drau-
M. Sle-

mo apžvalgą nuo jos užgimimo

uw skaityt 1896 m., kuomet nuo 
“Varpo”, kuris ėjo Tilžėje, at
siskyrė soc..-deinokratai, ir išlei-

(1894 m.) “Varpą” 
šinieji - klerikalai.

1uQinct neturėjo. Tik, mirus 
stambiausiam srovės vadui V. 
Kudirkai, buvo sustatytas Dė

‘’Varpo” 1902 m. N. 12. Pro
gramų projekte daugiausia do
mes buvo atkreipta į lietuvių 
tautos varžymus, 'lai bus sup
rantama, jei prisiminsime, kaip 
žiauriai rusų valdžia slopino

tos sąmonę. Projekte buvo pa
brėžta, jog L.D.P. nesiima gin
ti kurios-nors klasės reikalų. 
Vienok Partijai artimesni darbo 
žmonių reikalai, kaipo labiau už 
kitus skriaudžiamųjų. Jau pa
čiame “Varpe” šio programo 
projektas susilaukė aštrios kri- 

m. Partijos suvažia
vimas tą projektą atmetė. Nu
statęs pamatinius busimojo pro
gramų principus, suvažiavimas 
išrinko kelis žmones, kuriems

demo

kas aiškesni, negu atmestame

su dešiniuoju Partijos sparnu

pažymėta, jog ruja, nemano 
vienos klasės

reikalų.

1901 metais,

Buvo išstumta

1DO7 m. įvyko galutina deši
niojo ir kairiojo L.D.P. sparno

1907 8 m. Busijoju siautė 
kuosmaūkiausia reakcija, lodei

V. Diliuos
ma m s Kilda

vos Ūkininke”,

“Varpo” N. 3 tiIpo naujas L.D.P. 
programo projektas, nes senasai 
programas išleistas 1906 m.) ma

tijos suvažiavimas 191 t m. ga
lutinai suredaguoja programą,

nių programo projektą stambių 
pataisų. Partija tapo grynai 
sočijulistipe, savo pamatais vi
sai artima Rusų liaudininkams f 
(socijalfetams - revoliucijonie-

ST. LOUIS, Mo., geg. 31. 
— Vakar Missouri* valstijo
je siautė stipri audra. Mine
ral Pointe užmušta 3 žmo
nes, o 18 sunkiai 
Pridaryta nemaža v 
liu.

BOSTON, geg. 31. — Pra
nešama, kad šiomis dieno
mis atvyko j “tūlą šios ša
lies prieplauką” “tūlas, lai
vas” su apie už 8 mil. vertės 
prekių, daugiausia Egipto, 
vata. Laivas vos ištrukęs iš 
vienos vokiečių submarinos, 
kuri jau besirengusi pasiųst 
jį dugnan. Akylus “tūlo lai
vo jūreiviai” tečiaus "laiku 
pastebėję pasikėsintoją — ir

NAUJIENOS, Chicago, IR

GESHARTO HAUPTtfANNO

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

jo nauja paskola Anglijai
200.000,000 dol.

Pranesama, kad vakar at- 
ęo Į Copenhagen^ aštuo- 
vokiečių socialistų (di- 
iunfos) delegatai, vado* 
jjami P. Scheidemannu. 

Vyksta jie Stock h oi m an a — 
i tarptautinę socialistų kon
ferenciją.

žiuri.
ANDRIUS: Ar taip?! Andais šunų sapna

vau rują: ji mane ginęs;, o dabar girdžiu tą 
rują: kaukia ji, ji slaugia! Bet gi dabar kati-

Ketvergas, Gegužės 31, 1917

UNDINUTĖ: B; 
ANDRIUS: Ko? 
UNDINUTĖ: A) 
ANDRIUS: 'lai

KUDI-
KLAU-

VASAROS LAIKE
KIŲ MAITINIMO

SIMAS PASIDIDINA.
Nesveikuojant jūsų kūdikiui 
iš priežasties maisto, duok jam

EAGLE BRAND 
CONDENSED 

MILK 
tr u K original

Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojamas 
jau suviršum šešiosdešimts 
metų. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, 
lengvai sutaisomas ir visuo
met vienodas pienas yra sau
gus kūdikiams maistas.

Borden’s Condensed Milk Co. 
New York City.

o kaip vartoti—paaiškinsim.

f-   H- w gII * » I ■ I.<Į 1.1 ■ »

riams, liaudies sycijalistams bei 
darbiečiams*).

atspauzdintas Tilžėje, bet, pra

Dr. P. Balys pranešė apie sro- 
s veikimą karo metu. Pla-

me pavyko sutverti darbininkų, 
studentų ir vidurinių mokyklų

ką kuopą. Panašią organizaci-

ve, Maskvoje, Voroneže ir kitur.

nes gyvenimo santykius, pasita
rti nepavyko, nes buvo jau labai 
vėlu. Tie klausimai kitam kar
tui atidėti.

vesnė, tai Lietuvos likimas

rinkti: V. Bielskis, M. Januške
vičius, P. Balys, P. Bakanauskas 
B. Matulionis, k imdidatai — O. 
Puodžiunaitė ir Bartašius.

Be to, išrinkta literai liros ir fi
nansų komisija ir inicijalyvos

Litem t u ros komisija: M. Šle
ževičius, M. Januškevičius, J. 
Krikščiūnas, F. Bortkevičiene ir 
J. Sondeckas; finansų — P. Kei
nys, F. Bortkevičiene ir L. Li-

P. Balys, J. Mikučionis ir J. Kir- 
lys, kuriems palikta teise, rei-j 
kalni esant, kooptuoti naujų

ei jalistą-liaudininkų susirinki-

bininkui dr. K. Griniui ir dr. 
Kerenskiui.

vo 29 d., 8 vai. vak., “Grūdo” 
butt' ruošia Steigiamąjį lietuvių 
soc.-liaud. Maskvos rajono susi-

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO 
Labai žingeidi, su daug 

paveikslų knyga

Apsimoka perskabyti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25y 

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
1840 So. alsted Si.,

Chicago, Ill.

UNDINUTĖ: Niekas, mylimiausias ma
no, niekas! Užburtas tu esi—sakau: užbur
tas! Pamerk liktai akia, pamok—ir tuoj čia 
švelniausieji garsai iškils, kaip durnai, ir 
skambančia apsiaus tave siena, kuri žmonių 
balsų nė varpų gausmo, nė pasalių klastų Vy- 
žuonio nepraleis. Ranka tik man pamok— 
ir skliautai rūmo tuojau augštyn pakils. Ir 
Kiuržų buriai ims trustis apie mus, mums sta
lą dengti ir gėlėms puošti salės grindis, sie
nas... Ir kuomet nelabųjų dvasių gaujos la
biau vis pradeda aplinkui šėlti, tatai j žemės

bos, vertybės mano darbo, kaip šitas ve pasiu
tėlių staugimas. Tat šian gi! Kas priklauso 
jums-—turėkit! Galuojatės jus patįs su savim: 
nuo jus pačių turiu aš jus apginti! (Išbėga).

UNDINUTĖ (viena, karštai): Močiute, 
gelbėk! Gelbėk jį, Vandeniau!

kreida, savo veidu ne taip aiškiai į visa šviesų 
lietų—-Jkad paliktų tamsoj tas žemumas, ku
rias esu apleidęs!

kvapas mudviejų nepasieks. Tegul gi salę

ANDRIUS: Paliauk, vaikeli! Ne šiandien 
ta šventė! Kokia begali but dabar man šven
tė,kuomet nepabaigtas, į įras panašus, tebriog- 
so mano darbas ir vis laukia tos valandos, ka
da, su didžia iškilme, jis pats apskelbs pasau
liui švenčių šventę? Eisiu dabar žiūrėti savo 
darbo. O tu žibintuvu pasviesk man kelią! 
Greičiau!—-Jaučiu, kad nevydonai mano—kas 
jie tokie, aš nežinau—nerimsta: jie ką ten 
knisa, rausia pamatus. Tat meistras turi veik
ti, o ne švęsti. (Eina'laukan, bet angoj susi
laiko). O tu, vaikeli, ko nubudus stovi? 
nestovėk! Ar nuskaudžiau tave?

UNDINUTĖ: Ne! Ne!
ANDRIUS:
UNDINUTl"
ANDRIUS:

ko liūsta! Margas peteliškes vaikelis gaudo ir, 
juokdamos, nekaltai žudo tai, ką taip švelniai 
jis myli... Bet gi aš esu, turbūt, daugiau nei

Nieko!

šiau

UNDINUT

ANDRIUS: Ak, žinoma! Jei aš tatai už
mirščiau—užmirščiau šviesą savo būties, pra-

širdgėlą, kurią tau padariau. Atleisk! Ne aš 
—liežuvis mano skaudžia. Juk gilumoj

meilę! T

sčiau! Jaučiuos n’apsakomai ap- 
Pagautas mįsliško tavo gražumo 
sa siela suprasti jį: jis—nesu- 
Ir širdis jaučia: kančioms taip

artimas esu, kaip laimei, 
bin k man toliau s!

GIRINIS (dar lauke): Oldri-o!

ANDRIUS: 
vyšnių apsirijęs!

GIRINIS: Nuo tavęs? 
ANDRIUS: Gal ne?

ne-

nurausiu
, tu, ožiakoji! Žinau, kaip su to-

paėmęs, gaurus nurausiu tau ir padary
mo neesąs: ožys-išpustapilvis lures man 
as būti!—Liaukis bliovęs! Matai prieka-

plynių! Ir narsumas! šia gi—pliek! Ne viens 
tikėjimo uolus skelbėjas tikėjimo kardu ma- 
nen jau taikė, bet kardas, inanęs nepalietęs, 
lūžo! O ant priekalo tavo gelžis^—molis, ir,
kuju paliesta, ištikš ji, kai karvošius!

ANDRIUS: Na, pažiūrėsim, tu, prakeik-
tas kauke! Nors butum senas, kai Šatrijos 
kalnaš, ir vėkas tavo but taip didelis, kaip di
delis tavo snukis—vistiek, turėsi man, retežiu 
surakintas, gabenti vandenį, valyti butą, var
tyti akmenis... O jei tingėsi—nesigailėsiu pa-Ivti akmenis...

UNDINUTĖ

valyti butą

furėsim pasiutišką čia pramogą! Maty-

aliejaus ir smalos statinėms gabęsiu čia, ug
nelei tau sukurti tokiai, kad nuo jos durnų ir 
šviesiausia diena turės užtemti!

žemumos
baisus daugelio balsų riksmas ir šukavimas)*^
UNDINUTĖ: Girdi, Andriau? Tai 

nes! Tai žmonių balsai! Jie siunta, jie tik/ 
stas dkmilo iniesil

UNDINUTĖ: Ak, mielas Vandenini, aš 
meldžiu! Paleisk tu vandenį! Tegul nuo kal-

nusiimk tą gaują! Padaryk!
VANDENIUS: Breke-ke-keks! Ką aš tu

riu daryti?
UNDINUTĖ: Vandens srautais skradžion

VANDENIUS: Aš negaliu!
UNDINUTĖ: Gali, gali! Vandeniau, pa

klausyk!
VANDENIUS: Kas naudos man iš to, jei 

padaryčiau? Meisterėlis tavo man visai netin
ka: jis Dievo ir žmonių nor viešpats būti! O 
jei sukiršusi kvailiu minia nudaigos ii—tuo
man geriau.

UNDINUTl

VANDENIUS: O ką man duosi?
UNDINUTĖ: Ką užtai tau duosiu?
VANDENIUS: Nugi.
UNDINUTĖ: Sakyk, ko nori tu?
VANDENIUS: Tavęs! Bre-ke-ke-keks! 

Kurputes tas raudonas nuo kojų nusimesk: 
tą sejonėlį, vystelę, marškinėlius—visa mes- 
kie, ir taip, kaip sutverta, nuženk pas mane.

* UNDINUTĖ: Matyk, ko užsigeidęs! Ir 
gudrumas... Tai ve ką pasakysiu tau—minėk: 
išmesk sau iš tuščios galvos klastas! Nors bū
tum tu taip senas, kaip Močiutė, ar dagi tris

VANDENIUS: Jei taip, tai jis tur žūti.
UNDINUTĖ: Tu meluoji! Žinau, kad tu

rai jį žinot! Taries aš nematau, kaip tu drebi?!

Jis labai sujudęs kova. Klaikiai juokiasi 
nevydonus apveikęs).

ANDRIUS: Kaip šunes jie mane užpuolė

tau į gaut 
man gerti.

Paduok

ną:

UNDINUTĖ 
ANDRIUS:

UNDINUTl

Klausai!

UNDINUTĖ: Nieko! Nesuprantu, ką tu 
čionai kalbėjęs!

ANDRIUS: Negirdi nei dabar?
UNDINUTĖ: Ka čia girdėsi. Rudens tik

džius kalbant koki no tai tolimu, stebėtinu 
balsu!..

ANDRIUS: Žiūrėk žemyn, kur kruvina 
mėnulio šviesa... matai?., ten vandenvi at-

UNDINUTĖ: Aš nieko nematau!
ANDRIUS: Tikrai stebiuosi! Kaip, saka

lo turėdama akis, tu nematai! Veizėk, kas

UNDINUTl tau!

ANDRIUS: f 
nevaidinus! Yskiai matau juk, Ųieve man ai-

UNDINUTĖ: Ak, žemyn tu nežiūrėk! Du- 
e uždarysiu, kadir vėku išgelbėjus tave! 
ANDRIUS: Paleisk, sakau! Turiu maty-

UNDINUTĖ: Veizėkie: baisiu verpetu 
ten sukas uolų skradžioj baltieji debe.sjs! Per-

išnyko!
UNDINUTĖ: Matai! Nūn vėl tu musų 

viešpats, meistras! Lai tavo jiegos išsklaido 
vaiduoliiis! Paimkie kūjį—tegu ūžia, kala...

ANDRIUS: Žiūrėk, žiūrėk! Matai—aug-

UNDINUTl 
ANDRIUS:

ANDRIUS:

UNDINUTl 
laimingą!..

UNDINUTl 5

Basi.

vaikeli, ii
, nei

Įeina du vaikei i i u— vaiduoliu, sunkiu 
vienais marškinėliais).

P IBM ASAI

ANDRIUS:
PIRMASAI VAIKELIS:

UNDINUTĖ: čionai, maži žmogeliai! Iš-

mažais įnagėliais—

ir sukdamos, pašoksiu šokį. Ir, bešokdama,

ANDRIUS (kažko pnsiklai 
Nutilk! Man dedas...

UNDINUTĖ: Kas?
ANDRIUS: Tu negirdėjai?
UNDINUTĖ: O kas ten buvoę
ANDRIUS: Nieko.
UNDINUTĖ: Kas tau, mielas i
ANDRIUS: Aš nežinau. Man

tartum į tavo kalbos balsą įsimaišė dar vienas

UNDINUTĖ:. Koks garsas?
ANDRIUS: Senai palaidotas... liūdnumo

—Šian pas mane! Duok savo lupų taurę- 
purpuro taurelę, iš kurios geri, geri, o ji 
kad nesenka!

(Juodu bučiuojasi. Praslenka ilgesnė my- 
lavimos valandėlė. Paskui, ankščiai kits ki
tą apsikabinusiu, juodu prisiartina ir susto- . .. . ‘i", i ,*“^*i** .

ANDRIUS: Žiūrėk: neapimamos tęsias 
ės. Vėsu žemai ten, kur gyvena žmonės.

SelnąAžmogus esu... Gali tu tai suprasti?—Žemai 
žįa Įi/ten—svetimas esu, ir savas; taip čia augštai:

ir svetimas savas

ANDRIES:

PIRM ASAI liudnai, 
Dabar

girdimas
o’

ANDRIUS: Ką nešata čionai? 
ANTRASAI VAIKELIS: Puodelį, .
ANDRIUS: Man? .

Toks sūrūs dai-

PIRMASAI VAIKELIS: Ir kartus, kartus. 
ANTRASAI,VAIKELIS: Mamytės ašaros.
XNDRIUS
UNDINUTĖ: Kur tu ten žiuri vis?
ANDRIUS: I juos... į juos...
UNDINUTĖ: Į ką?
ANDRIUS: Ar tu aįila—ar nematai? Į 

juos!—Kame mus,motina? Sakykit!
PIRMASAI VAIKELIS: Ar motina?
ANDRIUS: Nugi. Kame ji?
ANTRASAI VAIKELIS: Ten, tarpe van-

ANDRIUS: Tai \ 
UNDINUTĖ: Ku 
ANDRIUS: Tas

varpas gaudžia

kia vis tavęs! (Įlekia paleistas dkiniio ū«ies<l vaikeli? 
gauna Undinutę). Močiute, gelbėk! V, UNi

Gali tu tai suprast,
.'a . ’’

senas, jau palaidotas...
Jis skamba!.. Jis skamba!.. Kas tatai padarė 
man? Ak, kas? Nenoriu jo... .girdėti! Gel
bėk! Ak, gelbėk gi mane! •

UNDINUTĖ: Nusiraminkie! O, Andriau! .
Andriau! - ■*

(Bus daugiau).



mai

mišias, užsi-

KENOSHA, WIS.
mos

žinomu daugumas
žmonės,

blogi? mžmogus jau gyveno 250,000. me
lai vra blogi v < >

Laike balsavimo drgė Paukšlic

K. 16 — Ar manoma, kad soe.

(leg. 20 d. T. M. D. surengėK. 17 — Kur daugiau tamsu-
mirties?

nors

Tel. Armitage 984

a

prie jos.guma

■

MONTĘLLO, MASS.

Triukšmingos prakalbos.

RA Y E. RIEKE 
Advokatas

619 Fourth St., (viršuj Super

$1,10, kurie bus del padengimo 
lėšų. Vytautas.

Žmonės sužiuro, ėmė dairytis, 
nes nieką 
triukšmo.

K. 7 - Kaip gali Dievas, 
damas be smegenų, be nervų,

milionus imlų?
A. — Biblijos. Tik keletas 

tuksiančių metų yra nuo pasau
lio sutvėrimo.

ty. 12 — Ar sukilimas 
blo

i veikti per jaunas, nei suge- 
įsias žmogaus smegenis, tai

K. 15 Kodėl kunigija kursto 
žmones prieš socialistus?

I SIOUX CITY, TA. | 
;? Pasekmingai vedu visokius X
V reikalus, kaip kriminališkuose A 

taip ir civiliškuose teismuose. X
® Išdirbu visokius dokumentus A 
J ir popieras. Užlaikau patar- J
V n avimo ofisą.

■':e

K. 18.
socialistas negali žinoti, nei būti 
geru soe,. neperskaitęs Markso

ar nesocialislu?c
A. —- Socialistai visi lamsu- 

nai. '

turbūt musu > nenoric
balsavimo teisių? Balsavimo

A,. - Žinoma, kad tik žmonės

Pirmiausia. Jeigu
daug. Didžiuma buvo socialis-

apie TMD. ir prašė jai aukų.

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

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

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides ir apiclinkės lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Ketvergas, Gegužės 31, 1917

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

baigė

AKRON, O.

ir traukėsi per išti- 
žmonių ant pir

desim lis, vi- 
Pradėdamas 

kalba, “tilozofas” prašė žmonių 
vii ramiai, grasindamas 
lauk triukšmadarius. 

Klausimus liepė surašyti ant

klausimai iš-

Klausimas 1. — Kokiu budu

ga Iv be.

re ir ataušo.
K. 3. — Kodėl seniau kunigai 

(nekurie ir dabar) nesako žmo-

kolius metu iki žemė ataušo? motina vardu Marija ? ir jo bro

bei Judas? Mat.

Tikka prade-

Kas ten kalba? iš

daugumas žmonių pasipik-

nepamenu. B. V.) jau senai aiš
kinęs tai žmonėms. Kada mes 
aiškiname tikėjimą -- nekalba
me apie mokslą.

viena diena sk 
melų, ir jeigu —

milionus

Išeidami pro
duris žmonės ėmė švilpti... išė-

o

džiaugėsi, sakydamas, -.. “Žiū
rėkite*-- lai socialistai! tamsu-

suareštuoti tas, maždaug 25 balsavo už mo-

jos išėjo, nelaukdamos “kon

Žinoma, niekas nep; 
<io žmonių pasielgimo

jsnės kurios

turimo.
Žinoma, ji:

daug, ir viską surašinėti nėra 
reikalo, nes didžiuma — nesą
monės, o likusios—falsifikaci
ja. Visos blogybės viduramžio 
revoliucijų ir laisvamanių bu

kurstė žmones

nelei-i:

Išmintingesnieji su E.

KIŠENINISROCKFORD, ILIkun. Olšaucką, -5

ŽODYNĖLIS
darbininkai turės viena valanda

E

nes miesto majoras išleido

nebeskaitė, sugniaužė popierį ir
elektros

na, kad laikrodžiai bus pavary
ta viena valanda anksčiau. Nc-

švies klausimai, kuriuos įdaviau €
jam. Jis “atsakė” maždaug sc-

los, kad priklausytų prie soe. 
partijos ir net vadovautų joje

abejo darbininkai bus* verčiami 
dirbti viršlaikį, o kad! turėjus iš

bes. Jos pačios sau virvę ant 
kaklo neria.

džiaugsmu pasakot apie vėl

K. 19 — Ar socialistams ‘Ka
bilas” 'taipjau yra neperkei-

Bockfordicčiai susilaukė savo 
•gyvenime permainos, būtent:

- Kadangi šviesos spin
ta greitumu 186,300

Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.po prakalbose So. Bostone. 

Kalbėjo ir socialistai. Publika 
išsiskirstė. S. J. B.

Ii, Mek Gredi, Su v. Vaisi., ir net 
leisti sočialislišką laik. The 
Christian Socialist? užtylėjo nuo

Ii būti soe., lai kokiu budu, soe. 
yra liuteronų, katalikų ir kili 
kunigai, pv., katalikų kun. J.

iš musų tarpo socialistai.” Iš
plūdo Grigaitį, neužmiršo nei 
Cicero’s Acerio, nei Mockaus,

pie ‘‘inkviziciją”,

nuo žinomos astronomijai (ži
nomos, kad ji yra, - tyrinėja
mos, neištirtos dar) tolimiausios

A. -— Su liuteronais kaip sau 
norite, bet jau katalikų kuni
gas tai ne gali but soe., nes

laikosi.
K. 20. —Jeigu socialistai iš- 

likro manytu “įvesti vergiją,

mę tik už 60,000 melų, o dar nė
ra dangaus! lai kur dangus ran
dasi?

A. - - Dangaus -- kaipo lokio 
nėra. Dangus, reiškia gera

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedėlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depČTzitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų bati
kos valandų.

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

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatves, 

Prieš City Hali.

N A U JI E N O S, Chicago, DL

lėk Ii nors viena dusia nuo pa-

X. — Joms nereik lėkti, dan
Dievas dirbtuves, mat kapitalistų mle-

Nieko tame nėra stebėtina:

Germania <r Diskusijos 
buvo vedamos šiuo klausimu:

Čia kalbama apie Marijos gimi
naičius.

Marcinkevičius. Antru
Redakcijos Atsakymai

Ant. Bubelis.

kalbėti už moterų balsavimo tei-

blogai padarė, sukildama ir nu- 
versdama caro valdžia?

nutų, bet drg. Bubelis ir drg. 
Pa k šis dar no 10 miliutu. Po
diskusijų deklamavo Sofija
Brazevičiutė. “Be mokslo”, ir

Lietuviškai-Aiigliškas i-r i........ ...

Angliškai-Lietuviškas

su

daugi jie paprastai neskaite 
“Biblijos” — o jeigu ir skaito 
tai jos dar aršinus neg 
prasti negu socialistai “1

Biblijos”
JOSEPH C. WOLON 7

LIETUVIS ADVOKATAS J
Ruimas 902-904 National Life Bldg., w

29 So. La Salle St., Chicago, Ill. + 
Tel. Central 6390-6391. • Atdara: Utar- A 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo w

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: *r
15GG MILWAUKEE AVE., Chicago, III. A

Tel. Humboldt 97. y
£ 4* 4E& *5° 4* *3^ 4* ’

sveikomis smegenimis?
A. —- Dievas neturi smegenų,

• V Z/neturi nervų, neturi galvoj, ne
turi pavidalo, neužima jiokios 
vietos. Jis vra protingas, nes

listas prašė 
pirmininkas

DR.A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. Western Ave.

Chicago, Ill.

volišką išrokavimą. Mat Rock- 
forde yra pienuojama nemažai 
dirbtuvių perkeisti į Amunicijos 
išdirbinio, nelik kad karės šo
vinius, bet ir įvairias armijų 
užlaikimui reikmenas. Prie

Tuomet nereikės tiekl ■ )
suvartoti šviesoms

* * WI *

Nuosavybes
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

ves kalbindami darbininkus pa
sirašyti. Tūli darbininkai be jo

bar visi kentėt turi.*

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogur, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

“NAUJIENOS"
1840 So. Halsted St., Chicago, -DI

S. Daigina vičiui, Rock f d. — 
Pranešimas gauta pervelai.

P. Locievich, New Castle

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių lo

melis, kur telpa apie šimtas jviir’ų gilių.
Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Jus Galima Išlydy tie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos.
X-RAY EXAMINACIJOS

but tikrai išgydytu,
Aš jums pasakysiu, be spėlioji

mų, kokia yra jūsų tikra liga, 
Aš vartoju tiktai vėliausias mo

ksliškas metodas ir įrengimus,

partamentą ir laboratoriją, 
Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 

varsen, 914 ir 606.
Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistas 
su daug metu patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD p—

SPECIALISTAS °'1"

A
i

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimų jau laike dviejų

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 g;
JIENŲ” Ai 
joje, 1840 S, 
Chicago. Ill.

Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai
tes, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažų atlyginimų.

Tūkstančiai žmonių turi vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
žmonės, kenčiau t js nuo tos bai 

sios ligos nuolatos skundžiasi di 
dėlių vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamų lauk žarna,, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas istikrujy turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va- 

ų, tegul tuojaus atsišaukia j mane.
Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo

DR. SCHNEIDER
1645 W. 47-ta Gatvė, Chicago, III.

Tarpe Marshfield ir Paulina gatvių.
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Toki regini teikia su s iri n-i

irupinimo buržuazijoje. ■ 101kariuomenėm

ištrauka iš Luzerno c

buti-

mėjimus rinkimuose šveica-

JOS SŪNŪS.kontribucijų,

nepa-

meriką, o taipgi ir Kanadą.
tekėt be tėvo pavelijimo? TaiŽmo-

Talkininkų kojom tą laikraštį siųstų; į namus
Netrukus a bu

stinu ia.

Atsakymas, rods, yra aiš
kus kiekvienam. Rusija ne-

i

k*.:

n
< t

ciją tokie žmonės, kurie yra 
nuo jos laisvi.

Tie jo vaikai lietuviškai neno
ri kalbėti, o kad kalba, taj tik

IS.00 
13.00 
ei.75 
$6.00 
17.00

Sautsaidės Kyliai labai dievoti 
žmonės. Ypač levas Kybą. Ir 
turi ta šeimyna daug nesmagu
mo del savo dievotumo.

šeimyniško gyvenimo tvar
ka toje kapitalizmo sistemo
je, kurią nori panaikint so-

nicijos diktatorius. Kol kas nė
ra žinoma, kas liks tuo diktato
rių. z

nai reikia panaudot visa; 
priemones, idant taip greit

bo prabilo Kybą ir Kybiene.
—Taigi, nckatalikas. I

Ant’ll Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
tioMžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 
* kasdien. išskiriant nedeldienius

Statistikos 'žinios, kurios 
nesenai tapo paskelbtos Ber-

goins sergančių moterų tais 
metais buvo dešimt kartų 
daugiau, kaip pirmesniais.

Vokietijai pasigrobt tiek 
svetimų teritorijų, kiek jo
sios kaizeris ir junkeriai gei-

pMiytoJų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
Įyį rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
irvdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros puses, be to 
telieka n t platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 

*0 It išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

bias grandioziškas amunicijos 
dirbimui pienas, kokio dar neži-

“Tolyn ima vis labiau ir

Negerai elgiasi, kada da
lyvauja “nutarimų” daryme

gystę. Jam ta draugija 
liuką, bet kliubas prie jos, tai 
labai-labai gerai. Dėlto ir įsi
rašė.

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

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

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

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

European countries, 1 year

$3.00
$1.75
$1.00
$6.00 |
$7.00 1

vyne—ar ne f Tegul pagal
voja apie tai tier kurie buvo 
intikėję i aną fraze,—jeigu 
jie dar pajiegia galvot.

plaukos ir kanalai.
Tos komisijos centras bus 

Washingtone. Ccntralinis biu
ras bus komisionieriaus kontro
lei. Nuo jo i visas šalis eis

priėmė

kietijos didmiesčiuose 15G 
gimusių kūdikių buvo “nele
galiai” gimę. O 1916 m. “ne
legalių” gimimų nuošimtis

Užsisakomoji kaina:
Uktcagoje — per išnešiotojus 12 

$3ntu savaitėje. Pačiu siunčiant, 
gadCHgoje metams $6.00, pusei me- 
38 $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Ehrtem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Europoje, metams

A <• >. '•

si talkininku laivai, visi Suvieny

Suvienytos valstijos ne uk 
pasidarė tikru pasauliniu ban- 
kicriu, bet nuolatos darosi pa
sauliniu dirbėju amunicijos,'ku-

ano “Vaterland”, kuris kal-

lietuviškai nemoka nė 
Jis su Mekšrų Dži( 
drauge.

du nuėjo.
Vaikščiojo ir pas kunigą, ir

ufh(B LHteMnm Daily Nfewg

pačios nuspręsti savo liki
mą.”

Ne žmonių žudymui, bet

priešas nesutiks tai ky ties 
teisingomis sąlygomis. Tokį 
atsakymą j augščiaus pasta
tytąjį klausimą davė ir Ru
sijos Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybą.

O kariaut tol, kol negalės
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| J Redakcijos Straipsniai

Kariuomene 
reikalauja taikos.

j i ‘ ‘Laiko ženklai’ ’. I

si Rusijos armija; ne plėš
rių viešpataujančiųjų klesti 
troškimai valdo jos mintimis 
ir valia, bet prakilnus de
mokratijos idealai.

Tikrai, stebuklus padarė 
ta revoliucija Rusijoje!

Tas taikos obalsis, kuriam 
vienbalsiai pritarė kariuo
menės atstovai, rodo, jogei 
Rusijos armija eina ne pas
kui savo, vyriausįjį koman- 
duotoją, gen. Aleksiejevą, ir 
ne paskui imperialistinės

liukovą, o paskui revoliucinę 
Darbininku ir Kareiviu At- c. c-
stovų Tarybą.

kuri galėjo atsirasti pas vi
sus laisvės šalininkus po to, 
kaip paskutinėmis dienomis 
atėjo gandas, kad Rusijos 
kapitalistai, išvien su armi
jos viršininkais, ėmė atvirai 
priešinties Darbininkų ' ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
politikai. Tas gandas pra
našavo naujus susirėmimus 
tarpe revoliucinės Rusijos 
liaudies ir reakcijos. Dabar 
aišku, kad, jeigu tokių susi
rėmimų kils, tai jie pasi
baigs ne reakcijos pergale.

Susipratusioje Rusijos 
proletariato idėjos vis pla
čiau ir plačiau pasklysta 
žmonyse, ir tų idėjų gyni
mui šiandie stovi Rusijos 
proletariato pusėje milžiniš
ka ginkluota spėka—kariuo
menė.

Taigi Rusijos darbo liau
dis tvirtai laiko savo ranko
se šalies likimą. Ji padarys 
visa, kas tiktai galima, kad 
išvedus Rusiją iŠ tų bėdų, į 
kurias ją įstūmė senieji jo
sios valdonai.

‘*A‘

''Ujjįc'*-'

socializmas, raudonoji Tarp
tautinė, gaus padaryti galą 
(karei) ir padiktuot taiką, 
nesiklausdamas valdžių ir 
net prieš jų valią. Kad plė
tojimąsi eina milžiniškais 
žingsniais visai kairion, ta
tai jaučiama ypatingai nuo 
tada, kai raudonas gaidys 
pragydo viduryje kovo mė
nesio prie Nevos upės (Pet
rograde). Karės draskoma- 
sai pasaulis turėtų suprasti 
laiko ženklus, turėtų suprast 
abudu poliusai, Londonas ir 
Berlinas, jeigu dar kuriam 
jųdviejų trūksta suprati
mo, ir tai pirma negu jiem
dviem pasirodys pervėlu...”

rastis mato besiartinant} pa
vojų jo mylimai kapitalizmo 
tvarkai ir jisai mėgina per
sergėti nuo jo valdonus. Tik 
vargiai gelbės jo persergėji
mai. Valdžios pertoli nuėjo, 
kad galėtų sustot. Galą tu
rės padaryt revoliucija.

Tema 
pagalvoti.

Jus daug kartų girdėjote 
tą garsią frazę: “Imperialis
tinių karių gadynėje kalbėt 
apie ‘tėvynės gynimą’ yra 
nusidėjimas prieš darbinin
kų klesą.”

Yra daug žmonių, kurie į 
tą frazę tiki, kaip į kokį 
“vieros šventos artikulą.”

Bet ji neišlaiko jokios kri
tikos.

Imkite konkretį pavyzdį. 
Rusija dabar kariauja su 
Vokietija. Rusijoje tečiaus 
darbininkų kiesa privertė 
valdžią stot už taiką be a- 
neksijų ir kontribucijų, o Vo 
kietijos valdžia tokiai taikai 
nepritaria. Ką dabar Rusi
ja turi daryt: kariaut, iki 
Vokietija išsižadės savo im- 

ar tuoBet Rusijos darbininkų'penalistinių tikslų, ar tuo- 
įangbs bus juo vaisingos- jabb.^ėt ginklus ir duot

i / -Z.f • ' <

Valdžios tarybos narių 
rinkimuose Bazelyje (Švei
carijoje) pereitame baland
žio mėnesyje tapo išrinkti ti
ktai du socialdemokratų kan 
didatai, Wullschleger ir Dr. 
Blocher. Kantono parlame
nto rinkimuose socialdemo
kratai laimėjo 14 naujų man
datų. Pirma jie turėjo Ba
zelio parlamente 44 atstovus, 
o dabar turės 59; visos bur
žuazinės partijos kartu tu
rės tenai 61 atstovą. Social
demokratams betrūksta da
bar tik dviejų atstovų, kad 
įgijus kantono parlamente 
balsų didžiumą.

Bulgarija kariauja su Ru
sija, bet jos socialistai ne
skaito Rusijos darbininkų 
savo priešais. Sveikindami 
Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybą su 
revoliucijos pergale, jie sa
ko: “Lai gyvuoja Rusijos re
voliucija! Lai gyvuoja tarp
tautinės darbininkų klesos 
solidarumas.

Kažin, ar prezidentas Wil- 
sonas kartais neatsimena, 
kad jisai sykį laikė prakalbą, 
agituodamas už taiką be per-

L. Trockis, kurį Kanados 
valdžia buvo sulaikiusi -Ha- 
lifaxe, jau atvyko j Petrapi
lį. Jisai tenai galės šį-tą pa
pasakot apie Rootą ir Rus-

Nuo-pat karės pradžios 
“Naujienos” skelbė tą mintį, 

1 kad Lietuvos reikalavimus 
turi nustatyti patįs Lietuvos 
žmonės. Tą dabar sako ir 
lietuviai Europoje. Musų 
klerikalai-ir tautininkai, ku
rie norėjo iš Amerikos padi
ktuot Lietuvos likimą, dabar 
gavo ilgą nosį.

>------------ -------------- —------------------

Aš juodu perskirsių!

Kybai turi vieną jauną sūnų ir 
šešiolikos metų dukterį. Duk
tė — kad ir nematė to baisaus 
laikraščio, — neužilgo pabėgo 
nuo tėvų. Tėvas Kybą šoko j ie
škoti, vytis, bet visai nežinojo, į 
kurią pusę suktis. Vieną dieną, 
jam besirengiant važiuoti pas

ko, kad jo duktė čia pat antram 
name apsigyveno su kavalie
rium.

tą išgirdo. Abiem 
galvas viena mintis:

su kavalierium!,..
Kai įninka garsiau pradėjo tęs

ti savo pranešimą:
—Ji jau , aps‘ 

šliubą “ant korto.
—Ant korto?! — nusistebėjo 

Kybai. Tai nieko nemačys. Aš 
juodu perskirsių! - riktelėjo

Ėmė

Tautininkams, kurie jau 
du kartu krikštijo savo poli
tiškąjį Fondą, bus vėl keb
lumo, kada susirinks Įstei
giamasis Lietuvos Susirinki- 
mas. Jeigu tas Susirinkimas ninkai gaus

suKaiminka “ 
grumštė, kad negajejdąs to pa

—Ką nori, tai šnekėk apie to
kį šliubą, ale ni^ko nepadarysi.

nepastat^^^įį^^^i. (

reikalavimo,.taijponai tauti-
n inkai nraiia yi-žM d”*

n &

neišklys tų iš gero kelio, o mat

rimtai ir iš širdies

lys, skaitys ir po kokiam laikui 
visai išklys ir pames tą savo vy-

Ar Kybą nepaklausys to juok-

jo duktė gavo bedievį šką laik-

galvį ir padėjo. Manė, kad tai 
jos vyro.

Vyras, parėjęs iš darbo, ėmė

kai slebizavodama, bet radus 
vieną patinkamą dalykėlį, užsi
interesavo ir skaitė. Po kelių

dviejų gyvenimas darėsi švieses
nis ir meilė tvirtesnė. O tėvas 
Kybą da ir šiandien, įsigėręs, sa-

; “Aš juodu perskirsių!”

Už. $10,000,000,000 
amunicijos.

vcs,*kur yra tiaminams- kamio-

3,000 tomj mėsos. Tą mėsą ji

kaip $10,000,000,000, t. y. tiek
ležinkelių, mėsos, amunicijos, 
orlaivių, čeverykų ir tt. Prieg- 
tam kiekvienas skyrius turės

nebuvo išleidžiama.
Iš tos milžiniškos sumos 

$3,500,000,000 yra skiriama iš
imtinai išdirbimui amunicijos 
Amerikos armijai ir laivynui. 
O $6,500,000,000 yra paskirta iš
dirbimui ir pristatymui amuni
cijos talkininkams.

Amerikos amunicijinę komisi
ja paima į savo rankas visas 
dirbtuves ir fabrikus, galinčius

bužius ir kitas reikmenis, be kū

Amunicijinė komisija išdirbs

kad apredižus 25,000,000 karei
vių ir jūreivių. Nei Adeną fir
ma dar niekuomet negamino 
drabužių ir skalbinių vienam 
milioiiui žmonių. Komisijai

lionų porų čeverykų, viršutinių

ir 11.
Nėra desėtko fabrikų, gami

nančių drabužius, kurie galėtų 
išpildyti nors ketvirtą dalį tos 
komisijos užsakymų. /

Gigantiška sistema labiausia 
palies geležies ir plieno dirbtu-

Už poros dienų prasidės tas 
milžiniškas darbas karės dievo 
naudai. J amunicijinę komisiją 
tikru auksiniu lietumi pasipils

tus, $850,000,000 į mėnesį, 
$29,000,000 į dieną, $1,200,000 į 
valandą. Joki skaitliavimo ma
šina nesuspės suskaityti tokią

visas puses ir virsti į kulkasvai- 
džius, paraką, mėsos gabalus, 
kelines, budeles, vinis, grudus ir 
eis visomis pusėmis. Daugiau* 
šia tuo naudosis Rusija ir Fran
ci ja. Ten karės dievas pradės

žinanti nei ekonomijos nei su- 
simylėjimo.

Amerika rengiasi kariauti ne 
tiek žmonėmis, kiek doleriais, 
maistu ir amunicija. Tatai da-

/ '4
/ ir

rokąvinias. Žmonės paliks svei
kais ir gyvais. Jie viską paga
mino; jię ir vėl viską pagamins.

(Iš Russki Golos)
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S. Obstfelder.

Salin nuo manes

Pamačiau dideli koncertą k k

u
nieko dau- Taigiau nebuvo.

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

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

Te). McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

dvasiniai kankina. Pasaulyj 
yra lik vienintelis žmogus, kuris 
galėtų nuimti

gydymo, neturi palikti nepasitarus su I)r. Ross, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

kas persimainė manyj, nuo to

mane>

noriu

ne.

as pa-

resuotas man.

taip gerai. . Ramu

nebetikiu.

ir nėra.

Laiškas.ne-
Mano

virpa manyj

šalta.
Už

pili tatai.
Bet tiš jaučiu, kad ne-

KALBOS
kini mos neišpasakytas,. Viskas,

kodėl.
i

Kartais man rodosi, kad jo

nenoriu bučiau tau

—iR.way.nm i

SihLay;
<1 T"

Jis
man

bos ir visą laiką apie tai mąs
tęs. Aš norėjau būti tavo aky
se tokia, kokia tu mane matei.

Mano brangusis! Buk tikras,

Man 
linkui.

šiu. U 
migsi u.

tau, kad turiu mirti.
Tu niekuomet neklausei ma

nęs, kodėl tu ne su manim? 
J tik aš tavo-

kaip man reikės numirti, pirm 
negu tu busi nors vienintelį kar
tą malonus, — taip, kaip bū
davai! malonus ir geras praeityj!

kas naktį.
Ne. Ne

Nejaugi aš dar neužbaigiau su 
juo?

Ar neužtek tinai aš kankinaus?
Kodėl mano ranka spustelėjo

skaityki tavo numylėtine, 
pas tave aš nedrįstu. Tu t

kad kitaip ir būti negalėjo.
Aš norėjau padaryti tave lai

mingu.
viską papasakojusi, tu bu turn

Tavo 
esti 

šyp- 
švie-

nenoriu. Ne, nenoriu.
Kodėl širdis neduoda man

Senai aš nujaučiau, kad kas 
nors turės atsitikti- Ir kuomet

reikia 
na iii

be virpėjimo 
taip, kad net 
L-a-i-m-e.

dringam debesyj, ir žiuri į ma
ne iš viršaus. Ir jeigu aš a t ei-

mane. Ir kokis tai rustus bal
sas klausia: Kodėl tu tatai pa
darei? Kodėl tu to nedarei?.

stumtam mane. O to nepriva
lo būti. Ne, to neprivalo būti!

Negaliu suprasti, kad aš gyve
nau, kad mano gyvename buvo 
tiek dienų. Viskas, tarytum, 
aptraukta raku. Atsimenu tik

Tu nežinai kokia baisi tyla 
viešpatauja namuose dienos lai
ku. Kantais man rodosi, kad 
jura nori užlieti kambarius.

Taip sunku ant krutinės, aš 
nebegaliu kvėpuoti. Kiekvieną, 
naktį aš matau jį sapne. Jis žu
dosi ir gęstančiomis akimis žiu
ri j mane. „

gof Geriau eisiu pamiegoti 
lyj tavo, lovos. Tatai labai 
rai atsiliepia į mane!pastebėjau.

Ne, — aš nenoriu 
Nenoriu.

Jo akįs buvo baisios, 
akįs šviesios. Jos kartais 
liūdnos. Bet, kuomet tu 
sais, nieko malonesnio ir 
sesnio negali būti pas;

uiiikmuosi tomis dienomis, ka
lvu r Tu?

pasiliuosuoti nuo to! Kodėl tu 
.ne su manim? Nejaugi aš jau 
niekam netikusi? Taip, aš tatai 
jaučiu. Aš sutepta. Niekuomet 
aš nebebusiu nekalta !

ir aš niekuomet apie tai nekal- --bodavau. Aš norėjau, kad tai
butų taip. Aš ir pati nežinau,

numirė, parai 
būti, buvo jo; 
ku.

į mane, los liūdnos akįs. A: 
jaučiu, kad kas tai artinasi 
taip, aš jaučiu, kad artinasi, ar 
tinasi. O, jeigu aš galėčiau ta

numylėtasis! Šiomis 
kurios, gali būti, bus 

paskutinėmis, man norisi rašy
ti ir viską paaiškinti. Kickvie-

Kas tai pradėjo persekioti ma
ne, mielasai! Taip biauru!

Musų Dovanos Naujavedžiam
DYKAI

N A.U JIE N 0 S, Chicagp, ID

kad del manęs, del Revekkos, 
nieko daugiau nebuvo šiame gy-

TF W <»Kryžius

man miegant. Bučkis nenorėjo 
pranykti. Aš išvažiavau.

nebuvo-
š nuėjau

niek it

i 11 ia u

apie mane

I u sužinosi

apie
mano
mano

tik

uos, bet ir vi

'ganiasis 
įeiglos i mane.

Kodvl a

mus. los nakties

Ak, gyvenimas taip 
dp sunku, taip begaliniai sūri- 
i visakame elgties teisingai,

dikiai šiame'

nepanašus i

užmigdo

amžina me

Tokia jau mano

Jį-

nastis. Ji pasi- 
nusileidžia- Man

atgaivino.

Tulla, mano kūdiki!

O, nieko tu nesužinosi ! 
nes nieko nežino. To, k 
gus pergyveno, — niek 
žino. Apie tai, ką jaiiči. 
se, niekas neprivalo klausinėli.

Ir jeigu aš nusidėjau, jeigu a; 
elgiaus blogai, lai vienam žino 
imi tatai aš žinau — buvai

Zmo 
žino 

> ne

o fibra, nuo to laiko, kaip lik

jau !

kio ilgo ir ramaus su lavini su
gyvenimo? Ar tu nejauti, kaip

neužeini pas ma-
ne?

man
manės

Bet aš nei kiek nepykstu ant

atgaivinai mane, 
faliu eiti pas lave.

gu tu kankiniesi, — o tau, mato

sai

būti.

viską, tu žiūrėsi į mane su pi-

Mielasai, pas mane tokis jau-

temis. 7 
tokii

aš privalau elgtics. Man nie
kuomet neprisieidavo galvoti 
apie tai. Aš visada elgdiavaus 
taip, kaip jausmas diktuodavo. 
Tik tuosyk, ^kada tu inėjai ma
no gyvenimai!, tuoj mano gal
voj kįlo klausimas: Štai ką tu 
privalėjai daryti j Ir aš pama
čiau, kad daugelyj atvejų mttdu,

/

Laike Birželio mėne
sio su musų specialiu 
4 kambarių išrengi
nui už $144.50.

Šis puikus setas iš 26 
šmotų, iš Onieda Co
mmunity Par Plate 
Sidabro bus duodama 
jums visai dykai su 
musų specialiu išren- 
gimu. Gvarantuoti de 
šimčiai metu.

e . H.

Musų 4 kanib. išreng. yra geriaus= 
ios vertes, kurios kuomet bus už..

...... >~~yr

y •. ©
- urz— 
0' ' k Q

Kazimieras Gugis

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1122 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Kampas 18-toa gatv.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

H11-13 Unity BWg.
Tel. Central 4411

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.
Levinlhal Plumbing Supply Ct., 

1637 W. Division 8U, Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviukai.

buvo ne šypsą, bet ašaros; jis 
šypsojos, vietoj to, kad verkus.
— Ne, gana šiam vakarui; ne
begaliu mąstyti. Galva nūvar- 

ša- 
ge-

Aš nebegaliu daugiau. Aš 
jaučiu, kadi privalau eiti pas jį. 
Aš nieko nematau, apart paniu
rusių, nuliudusių akių. AŠ vi
sur jąs matau. Jos traukia ma
na. savęspi. O, kas man dary-

V. BURBA
šiušeologijos Daktaras 

1314 So. 51 Court, Cicero, Ill. 
Laikau misijas per ištisas die
nas, todėl kieno šiušės protas 
pagedęs, atneškit pataisyt. Esu 
union kurpius. Laukiu ligoniu.

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

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, Ilk

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS,

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

egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.
Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra

štu pasigydyt pas Dr. Boss.

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St„ Kampas .
Monroe St.,...............-................. Chicago, Bl.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervnoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite koki silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. rvto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredoi, 
PėtnyČics ir Bubėtos vakarais nuo 7 v. iki S v. vakare.
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ženklas Bankus Saugumo, 
Chicago Clearing House

Narystė.
įlankos priklausančios prie CWK» 

cagos Clearing House yra po jos 
sargia priežiūra. Laikas nuo laikcS 
bent sykį į metus, Clearing HoMMl 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si, pinigai yra suskaitomi, notos, bo®M 
dai, mortgage) ir kilos apsaugos 
žiuriamainos įr patikrinamos; 
gai kilnos bankuose patikrinti 
knygos ištirtos. T iktai tikra 
gos vertė gali but knygose parodyta- 
Abejotina tvarka arba atsargumMį, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu banlEMt 
nustoja savo Clearing House teisia^ 
tai yra ženklas jo abejotino stovLk-

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House »«&-•■

9Karės pelnai Didžiausias šios die
stambiausioj

1914.
Can (io. . .

I .neonini i ve

*905,968
Crucible Steel (’.o

13,870,678Lackawanna Steel Co

Gegužio 1," 1917m. .
Sloss-Sheffield Iron and Steel Co.

I MACBETHSkaitmenį* kalba iškalbingiaif
toriui
nuųą

konvertą susuolą

Tragedijanas milžiniškai padidėjo.

William Shakespeare’o
9

Versta lietuvių kalbonma.
(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
ra

Šis veikalas turėtų ras-
namo

ties kiekvieno scenos j
mylėtojo knygynėlyje.Il(rikos žmonės ant tiek

na.

Mes taipgi suteikiame paskoląKaina apdaruose 75c, begis t racijos paliudijimą.

apdarų — 50c.
1840 S. Halsted St

NAUJIENOS
Del' registrą vimos. Chicago, Ill.1840 S. Halsted St

1917

Telephone Drover 2116.

) A R B A §bvt 31 metai

100.00

1 )eiwcin,

liuosuotas nuo kareiviavimo

.. . 36.00

l ie, kur nuo los

1840 So. Halsted St., Chicago, ID.nors kita

6.00
yra ma*

namie kortą reikia pačiu

)

L.D.L.D. šoimyniš-

aujienas” nuo I4’. Shu-

Per 30 
metų ši
mtai iš
gydytų

1,652,44 4
6,66 1,839

4 16,551 4.564,068
3,710,805

t 1,789,163

Montreal, < uinadu . . 
Mon I reaI ( anatki . .

no re
putaci

ja.

4,884,587
8,898,464
8.396,103
9,664,789

1.913.109
5,607,980

23,496,768
2,20 1.911

20, (65,01)11 
13.,S!),S.,861

ležinkelio klerkams ir lt.
Paskola ant algos padaromi t B 

minutes.
Paskola ant rakandų — j 2 va~

U. S. Steel. corporation ............
United Fruit Co............................
U. S. Industrial Alcohol Co. . . .

Ill.............................................
vielos L. Š. E. skyrių nuo

AŠ jus « 
išgy- | 
d y siu (

Pagelba šios knygelės

1916.
7,962.982

4911,139 
9,450,000

ima kalbėti

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Paaedėlyj, Ketverge ir Bubate) 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 6c.

Suhatos vakarais ir nedaliomis 
mas floras 15c, Balkonas Ida 
HALSTED ir 82-ra GATVR

2,265,611
3,482,994
4,059,800

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

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

“NAUJIENOS”

10,769,420 
3,118,057 
5,863.819 
2,52 1,378 

20,100,0000 
5,982,517 

13,593,968 
15,489,201

‘231,181
2.788,602

* 108,*310
7,509,908

350,230 
5,590.020

tuopos $5.35 ................. 13.60 I
. Bulotos, Bulotienės ir 
prakalbų, Montello,

F.I. Du Pont de Nemours Powder Co.
General Chemical Co..........................
Hercules Powder Co..............................

5,046,642 
12,980,483 
8,693,302 
3,649.528

Viso per Balandį menesį išmo
ta ....................................... $11,616.95

uždarbiais 1916 m. - pasirodo.

82,107,693
12,26,826 

16.658.873 
I 1,748,279 
12,218.234

2,632,688 
12,590,092

.Nu;) pp. Bulotos, Žemaitės ii’ 
Nuo pp. Bulotos, Ždmaitės ir 

Bulotienės prakalbų sekajmd:

rast., raštinės išlaidos ...........   18.50
T. L. Dunduliui, L.š.F. fin.

rast., už technišką darbą už Ko
vo mėnesi. 1917......................................10.00

miestus Im i daugiau kaip 50,000 
gyventojų. Klerkas surašys ant 
kortos visus atsakymus, o užsi-

New Britain, Conn........... 26.75
New Haven, 1’onn........... 52.66
Ansonia, Conn........................ 33.00
Bridgeport, Conn............ 103.20

prtilicjimo pavojus - tai pasis- 
lunp’k surasti tuos žmones, ku-

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

Gegužio 1, 1917m. lieka pas
L.š.F. iždin., K. Šidlauską, $2,600.23 

Iš viso įplaukė į L. Š. F. iki
.. $36,381.70

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

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

Socialist-Press -Picnic

' Tel. Yards 6789 Ž

2.857.898
.247.255

x Telephone Yards 5032

skyrių nuo
visuomenės iš Easton, Pa........... I

5. Tie

ARITMETIKĄ
Viso per Balandį mėnesi 
laukė ...............................................$946.86

29.00 ............................................ 5,000.00
Pasiusta Agronomijos ir Tei-

| Chicago, Ill.
i O I *1! Qi I CB> I j

N A U J f E N D S, Chlcaro. UI.
■MucmiwniWliWiiiiVj iwe—i«W --------  _ _ r.„_

Qi 1 O I TO' T W f

ATSKAITA

American 
American 
American 
American 
American 
American 
Armour and Co. ............................
Baldwin Locomotive Co..............
Bethlehem Steel corporation ...

jus gręsia ne Amerikos žmo
nėms aplamai, bet tu stambiųjų 
korporacijų pelnams? Ir ar 
neatsakytų darbo žmonės kapi
talistams Jordan'o žodžiais 
visi jūsų milionai nugali atstoti 
vieno nekalto žmogaus gvvas-

38,003,948 
10,612,277 
3,107.139 

12,208,616 
5,539,320 

77,275,900 
9,428,928 

15,411,618

13,760,415
1.422,485

11,015,000
7,712,887

248.034,962
9.678,240
4,231,323

T. L. Dundulis.
P.S. Gruodžio mėnesio 1916 m. 

atskaitoje įvyko klaida: pasakyta 
Ukėsų Kliubas aukavo $20.00, o turi 
būti: Liet. Neprigulmingas Kliubas, 
Chicago, UI. aukavo $20.00.

T. L. Dundulis.

| penkiuose aktuose.

| Parašyta

Galima gauti “Naujie- | 
nų” Administracijoje. I

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, Vaiką 
ir visą chronišką ligą.

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

CHICAGO. ILL.

nos klausimas yra

Socializmas
Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
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.

Socializmas di- i 
skusuojamas su- 1 
sirinkimuose; di- j 
skusuojamas spa- ! 
ūdoje. Apie sod- j 
alizmą kalba soči- i

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- Z 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. I

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- + 
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- I 
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. |

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- t 
alizma yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO i 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet $ 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip t 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku ? 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. f

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. J 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis a 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- I 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- | 
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių $ 
dailininkas p. Jonas Šileika. ' |

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- g 
i dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- j 

Z TELEPHONE YARDS 2721 A
I DR, J.'JONIKABTBS| 
| Medikas ir Chirurgas | 
i 3315 S. Halsted St., Chicago B

Or. O. B tome nthsl

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei
piama į vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare: ncdelio- 
tnis nuo 10 iki 12 dieną.
<849 S. ASHLAND AVĖ., kampa* 47 St. ,

kretoriaus nuo Balandžio 1 
s 1. 1917.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
Išleista “Naujienų” B-vės.
Kaina 15c.

“N A U J I E N O S”
1840 S Halsted St.. ____  Chicago, Ill.

82.04 
4,00 

23.96 
60.25 
72.91

5.00

i z

*»»JB ĮSYGYK PAGARBA!
Dėvėk drabužius padarytus sulig savo micros. 

Užsisakyk savo aprėdalus pas mus ir busi užganč 
(liūtas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu
žius dovi,—jie jums pasakys.

BRIDOEPORTO KR (AUGIAI
3310 So. Halsted St. Chicago, III.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

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

duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto- 
■ jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 

nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romanų Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

Išlaidos.
P-nui A. Bulotai už padary

tas išlaidas A. Bulotos ir Žemai
tės, važinėjant su prakalbomis, 
keliones lėšos ir pragyvenimas 
ir smulkios išlaidos už Kovo ir 
Balandžio mėnesius, 1917 .. $401.80

A. Bulotai įvairios išlaidos 
važinėjant su prakalbomis . . 33.20

A. Bulotai del perdavimo 
“Grūdo” Draugijai”, Petrogra
de, Busi joj ................■.............. 1000.00

Pasiųsta . Petrogradą, per A. 
Bulotą “Grūdo Draugijai” 17,241

dijos umbasadą....................... 5,000,00
K Šidlauskui, L.Š.K ižd. kelio

nės lėšos i Washington, D.C. . . 58.45
K. Gugiui, L.š.F. irm., kelio

nės lėšos Į Washington, D. C. 95.00
J. Neviackui, L.Š.F. dusinėsimų

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus| EXTRA PRANEŠIMAS f

RANEŠU visiems savo drau 1 
gams ir pažįstamiems, kad J 

i aš vėl uždėjau naują Laikrodžių Krautuvę. Pirma i 
| laikiau po No. 3255 So. Halsted St., o dabar naujoje Ž
t krautuvėje po No. 3203 So. Halsted ir kampas 32-ros S 
t gatvės, užlaikau auksinių ir paauksuotų daiktų, kaip V 
I tai: šliubinių žiedų 14 ir 18 kr. auksą ir daug paau- Ž 
X ksuotų tavorų. Taipgi taisau laikrodėlius bei juwel- t 
| ry, už darbą gvarantuoju. Taigi turėdami panašius | 
X tam reikalus malonėkite atsilankyti. Aš -joasisteng- S 
x siu kiekvienam atsilankiusiam draugiškai ir sąži- { 
I ningai patarnauti.

N. GIHDWAIN,

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

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

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

žiūros užmanymas tapo įvestas 
dešimt metų, ir nuo to laiko ne 
na Clearing House banka nesubaan 
krutijo. Reikalui esant, Clętrhffi 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank priklMH 
so prie Chicagos Clearing Houses 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias pilant 
atskaitas i metus.

Ji taipgi yra po valstijos priaMifrt 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama K 
kas melą išduoda penkias pilnas irtk 
skaitąs Bankiniai Valdybai IlliBetltf 
Valstijos. z

Pinigai sudėti šitoje bankoja jnrtf 
išmokami ant kiekvieno pareilumf* 
vimo.

Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage 
Bondus po §190.00 ir $500.00 ♦

Sis tiankas yra atsakančiaushi Mg* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LesldM* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600rOitJBfe

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Leoatf* 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergaii 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

-------------------- -—...........   ‘"Tūla

TURĖKITE

Jus galite juos tureli. Kiekviena* 
gali juos turėti. $5 iki $200.0ft

Moters /ar merginos ,ar vedę 
pavienios ,senos ar jaunos. 5 
Mes skoliname del Stockyardhg fe

>

Į 
šių ir bile kitų užtikrinimų.. Mes f 
nepaisome ką jus turite arba k* [ 
jus uždedate, mes norim d a rodyt 
jums kad musų mokestis maliasfe- į 
šia mieste. Tas yra delko jus t»- I 
rite veikti su mumis. Mes kvde- į 
čiame jus pasiteirauti musų ui- | 
manymu, patirti ,kad mes patvir- į 
tiname musų pranešimus. |

LOCAL LOANS
COMPANY
4617 So. Halsted Street,

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

BURKE BARBER SCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago, I1L 
------------------------------- -----------------------------  ą

A‘VYRAImane Ir r i B BĮ C

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane U , 

visų kraštų, dėlto kad jie patyri, jo® 
aš esmi experts® specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir th®- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite paa 
mane j laiką. AS gydysiu jus teisirtgal. 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai. ir 
sugrąžinsiu jus J sveikatą i trumpiau- 
sj laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, fr 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis inetodomis ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAI!

DYKAI

e TT z< r • - J* PROF. DR. COATES
Garsmkis ‘Naujienose 430 So. State St., 2-ras augštas. 

Prieš Siegel Cooper and Co.
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IICAGOS ŽINIOS Dabar Del Kito Didelio Mėnesio Birželio Imą ir 2rą

CICERO, ILL BRIGHTON PARK

Musų biznieriai

$2.45
Vyry Darbiniai Ceverykai

Specialiai Ketverge

Neimante užsakymų per telefonų arba per laiškus

COFFEE
SVIESTAS

Nieko nepešė
<11110

«0 ę o i p ViluulU;Daktaras
Specialistas iš

1878
2054
1045
1510
2880

Geras 
stalavas 
sviestas

Iš Chicagos bus paimta 
20,000 kariuomenėn.

Negalima kalbėti ir apie 
savo brolį.

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 

po 30c,...............................

James Russell peikia 
mokyklų sistemų. .

Chicagon atvažiuoja 
daugiau negrų.

Apie nusibankrutijusius 
bankus.

Ketverge, Petnyčioje, Subatoje 
Gegužio 31m

Barzdaskučiai rengiasi 
streikuoti.

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
W. Madison St, 
W. Madison St.

e u iF er a Q M T P IR fl wWIEiwiAw h I r I U V

RANKESToi* n 11 l*w

šios kurpes yra visos vėliausios mados ir skuros 
Kolonialės, lygios ir susegamos sagtimis. Daugybe stai
by iš kurių galima pasirinkti, visų mierų, specialiai 
už porą

tuo keliu negrams
proga žmoniškiau

Be to, draugija užreiške
gei neužilgo Chicagon bus

ipie 
žmonių, nežiūrint

Barzdaskučių.unijos viršinin
kas praneša, kad greitu laiku 
barzdaskučiai paskelbs streikų. 
O tas reikš, kad žmonėms pri-

Vakar, Tautiškų Kapinių 
vaikščiojime,. dalyvavo 
Ii šimtai 
perstojančio lietaus

SVIESTAS
Geriausio 

Smetonos ge- _ _ 
resnis, neguATe 
kur jus ga-M. I I. 
lite gauti .. 8 8 y

Sugrjzus namo,
Katrina Paliuciene
Vilkeliutė) pasitikus 
baisiai kolioti. Už kiel 
jau susiėmė ir mušties.

Paliuciene 
trauke

;u perpjauta burna ir apykak- 
e, abejojo vienas ką daryti.

Dr. Shinglmanas pasišaukė 
mtra daktaru ir tuomet susiuvo

kas ir Auburn State bankas.
Revizorius Russell dabar pas 

kulbė, kad nedalekliaius esą nia 
žiausia $340,000. Reorganizuo 
Ii tuodu banku esą nėra mažiau 
sios vilties.

Keturis midus.
Ar tamsia nori būti ptdii 

suolas nuo ėmimo kareivijon

čia kalbu ne apie, biznierius 
abelnai, bet apie tuos, kurie čia 
iš lietuvių didžiausį biznį daro, 
t. y. apie saliunininkus.

Tarpe jų taipgi yra vienas ki
tas žmogus dalyvaujantis visuo
meniniame judėjime, bet didžiu
ma tai vien tik riečia savo tuš-

Įsismaginęs Charles Meyers, 
vokietis, ęmė gU;įįes gatvekąryj, 
kad jo brolis buvęs vienos sub- 
marinos kapitonas. Esą ir jis

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

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

Jųsų pasirinkimas, pora

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai j>rak« 
tikavusi Penney Ivani jos Hospitaiese ir 
rhiladclphijoj. 1’ąHeKMihigai patarnau
ju prie gimdomo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra* 
Miškai, lenkiškai Ir slavokiškal.

173» & HALSTED ST^ CHICAGO.
< Ant antru labą.

čeverykai p 
če very kai pi 
čeverykai po

NAUJAS, NAUJAS 20 AMŽIAUS 
IŠRADIMAS

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4817

imlumų atsakymų.
C v c

vienas pavyzdėlis.
r tamsta tarnavai kokios

Nupiginta musų
$3.00
$4.00
$5.00

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durejp Lemty Rėmai Ihr Stoginio IPopUeroa 

broh.. wkeckw; nu
3003-3039 S. Halsted St., Chicage, III

ARBATA
Priimniau- 

šia, gvaran- « 
tuota, vertės,/f l| 
70c parsidu-'*|IJ 
oda čia po..»

Nesenai buvo rašyta “Naujie 
nose”, kad nusibankrutijo dt 
banku: Morgan Park State ban

soph R. Bonsk, italų banditų v 
das, turės sėdėti kalėjime 14-1 
metu.

Supirkimas Moteriškų Colon. Kurpių, Oxfords irCeverykų 
1 po 50c ant dolerio nuo didelio perpirklio pagelbsti mums paaukauti šiuos augštos rųšies 

naujos mados oxfords, kurpes už šias pigias kainas, specialiai už porę $2.45.

Vyriški ir Moteriški sliperiai, 
mierų, verti $1.00, porai 55c 
Drobinės kurpės, tvirtai pasiūti 55c. 
Vaikų, Mergaičių ir Vyrų Tennis če 
verykai, balti ir juodi, 55c

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av 
2640 Lincoln Av. 
3244 Lincoln Av. 
8413 N. Clark.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill

ciai:
Nedėlioj, apie vidurdienį, Pet

ras Paliucis, pasiėmęs savo jau- 
niausį, trijų ir pusės melų, sū
nų, išėjo į ha rzdasku tykią. Vė
liau iš ten intraukė į karčiamą 
pas poną Mažantą.

Penki banditai sustabdė auto 
mobiliu važiuojančius Iris vy 
rus ir Liaudė apiplėšti juos.

Išj ieškojo kišenius ir radi 
vos 35c.

Po to svetainės savininkas su 
gauja girtų kostumierių didžia
vosi saliune, kad kliudė kalbėti 
‘’jaunam vaikui, nesuprantan
čiam darbininkų reikalu.”C c

Dauguma lietuvių darbininkų 
su visokiais klausimais kreipiasi 
prie saliunimnkų, saliunininkai, 
žinoma, kol kostumierius rymo v
ant baro ir maukia nuodus, nri-

Visų mejrų ant basų kojų čeverykai 
vertė 75c, porai 55c
Vaikams skuriniai medžioklei Oxford 
reguliarė vertė $1.25, nevisos micros 

porai 55c

nančiais. Ir kodėl nuvarinėti 
jiems fasono, kadangi žmonės 
jiems supila turtus ir neturėda
mi savo nuosavių svetainių, 
darbininkai visus savo susirin
kimus laiko saliunininku salėse.

L,

Didžiausia Brighton Parko 
apielinkėje svetainė priklauso 
taipgi saliunininkui, kurioje ir

nustotų griežę, kol 
pasibaigs. Bet ponas 
ninkas nepaklausė, girdi, jus nu
sisamdei aną kambarį, o čia mes 
darom ką norim. Nesmagu bu
vo kalbėtojui kalbėli nė publi
kai klausyti

Pabaigoj Mėnesio Šeimyninis Ceverykų Išpardavimas Prasjd,±d,°T.ži0 31 

šis Išpardavimas yra prirengtas ir mes ištikrųjų turime paaukauti keletą bar genų. Kiekvienas žino musų pabaigos mėnesio išpardavi
mą, kaipo suteiktą tikrą bargeną — visi musų maži išpardavimai yra išvalyti nežiūrint jų kainos. Ketverge atdara iki 9 vai. vakaro.

Mes aukaujame šiuos visus išpardavimus del KETVERGO TIKTAI.

Valstijos prokuroras Iloyne 
kalbėdamas apie Cliicagą, užrei 
škė, jogui šiame mieste esą liel- 
daug prasižengimų lodei, kac 
niekas nekontroliuoja saliunų 
Tos vielos, girdi, esančios pra 
sižengimo lizdu.

armoniko saliune kad net sve
taine drebėjo nuo girtų saliune 
šokinėjimo. Prakalbų rengimo 
komitetas tris kartus prašė, kad 

prakalbos 
saliuni-

Vyriški] Orapan ii Bargmi 
^Nauji neatįjnti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, 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

jui sekamo turinio laišką:
“Nežiūrint į tai, kad aš likau 

nuteistas keturiolikai metų ka
lėjimai!, aš noriu išreikšti savo 
padėką Tamstai už sąžiningą 
tardymą. Aš žinau, kad aš esu 
nekaltas, bet darodyinai . buvo 
perdaug svarbus ir lodei man 
nieko daugiau nelieka daryli, 
kaip tik pildyti teismo nuos
prendį. Dar kartą ačiuoju už 
sąžiningą tardymą

karčiamos į savo namus.
jo moteris,
(po tėvais

Maži vyrų čeverykai, su knypkiais 
micros 9 iki 13, už porą 55c.
Moteriški Oxfords, mieros 2!^ iki 5, 55c. 
Baltos Baltos Drobinės Kurpės ir če
verykai mieros iki 4^, vertė $2.50, 55c

na
jeigu nebūtų atėjęs | 
ta* daugiau nebūtų
venti; kaip septyni:
nes tuojau butų gavęs "poizon.

Paliūčiai dar yra abudu vidų 
tinio mrržiaus žmonės ir turi še

Užvakar laikė savo susirinki
mą nesenai susitvėrusi negrų 
draugija. Tos draugijos tikslas 
— rupinties atvažiuojančiais iš 
pietinių valstijų negrais. -

Kaip žinia, prieš negrų užplū
dimą yra keliami protestai. At
važiavimas negru — reiškia su-

Duktė, kuri tėvą pjovė, yra 1G 
metų amžiaus; jinai priklauso 
pire vietinės Vyčių I I kuopos ir 
eina giedoti bažnyčion ant vargo 
nų prie švento Grigaliaus choro; 
taipgi ir bažnytinę mokyklą jau 
baigus.

j RUKAL/VIM) AKINIŲ ? I Jeigu kenti galvos skaudėjimą, S
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, X
Jeigu Tau skauda akys, # ■

: Jeigu skaitant raides susibėga j krvvą,
1 Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, x
į Jeigu turi uždegimą akių, ' >
B Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi T
I reikalingas akinių. ..... y
I Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- į 
f tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir
I akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. X
į ,k MJVH :'F./XW.a. į
! AKIŲ SPECIALISTAS Į
g TftMYKIT MANO UŽKASA. į
| 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. g
f Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. J
& Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. & 
f Tel. Canal 5335

dueienė pradėjo šauktis į pa 
Ibą ir savo dukterį Marijoną 
Duktė gi pagriebus peilį re 
tėvui tiesiog į veidą ir mirė 
iki apykaklės net palei ger

regulerės kainos$2.25$3.00$3.75

tikra misija.
Už tokias kalbas Meyers tu 

rėjo keliauti nuovadon ir užsi 
mokėti $25.prageria ir pasigeria — saliuni- 

ninkas paėmęs už sprando jį iš
meta lauk.

Daug kas butų pakalbėti apie 
tulii saliunininku alsinešimus c C

link tų savo “draugų,” kurie 
jiems pinigus pila, bei verčiau 
lai žmonės patįs duoda ramumą 
saliunininkanis, o tuomet ir sa- 
liunininkai ir darbininkai, ne-

laikrascių skaitytojai ir jų, t. 
y. kunigų, palaikytojai.

lai vis kunigėliai savo šven
tu bizniu auklėja ir priverčia 
prie panašių atsilikimų tamsius 
darbininkus. A. Aceris

du neįvyko.
Kunigas norėjo elgties^kuni

giškai atsinešime link tvarkos 
bet žmonės jį sudraudė.

Va kart 
siskirstė:

linkiu [ kiti į pikpil

Kokios priežasties dėlei?
Todėl, kad aš negaliu žudy 

ti žmonių.
Klerkas taip ir užrašė.

-T •> | o t

I( ? PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA I
f Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, J

vyrą ir motery drabužių.

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas * 
l "ri'''.Jpadarys jus žinovu į trumpą laiką. X

> Mes turim didžiausius ir geriausius kir- ■ 
UįMbK &•;' f 'J pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur 1

z-—r iŽHB Ik' .VMSi Ines suteikiame praktišką* patyrimą kuo- I

\r\ U'lHW niet mokysitės. .

V >/'WH 0 UAiįjgj— Elektra varomos mašinos musų siuvi- X

hH mo skyriuose. 1

įL-T - . Jus esat užkvieČiami aplankyti ir pama- j 
musu mokyklą bile, laiku—dieną ir ■ 

vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą e 
W L'l čiike Šio mėnesio. ■

•4 h— i Diplomai-duodami mokiniams.

ml Of? į MASTER DESIGNING SCHOOL 1 
u Jnnj "S F* Kasnicka, principalas,

(/ / 118 N. La Salle St., Room dlMitS3 Prieš City Hali.

kalbų ir visuomet rengėjai su 
tikdavo koki nors nemalonu v
mą iš saliunininko pusės. Pav 
nesenai surengtose 
prakalbose kalbėjo /Y 
das. Nuo jo teko kapitalistams 
už darbininkų išnaudojimą. Iš
girdęs tai sąliunininkas pats, ai’

Vaiky ir Merg. Ceverykai vertes iki $2.50 Spec po $1.79
*be susideda iš įvairių skurų, patentuotų,ĮjĮSĮHĮMft paprastos ir oškos, merginoms visų mie-ii r,? ’ki vaikams, platus su knypkiais, 
visų mierų 9 iki 5^. ši didele vertė delB K Ketvergo, Petnyčios ir Subatos.

JML, ■ ei 70,^

La Salle hotelyj kalbėjo 
lumbijos universiteto pro 
rilis James Russell. Savo 
bą jis pašventė apibudinimui 
Suvienytųjų Valstijų valdžios 
mokyklų. Jis’aštriai kritikavo 
dabartinę mokinimo sistemą. 
Ksą mokyklos stengiasi suteikti 
savo auklėtiniam šiokiu-tokiu C 

žinių, bet visai nesirūpina išto
bulinti jų charakterių, nesirūpi
na įkūnyti prakilnumo jausmus.

Netiesioginiu budu jis palietė 
UJiicagos mokyklų tarybų ir nu- 
jįK’ikė jos politikavimų.

Telefonas Canal S7»I

Visai ne vietoj dejavimas. 
Reikia nusipirkti bile vieną Chi- 
eagos kapitalistų laikraštį, kad 
išmokus, kaip galima pigiai pra
gyventi. Ten net editorialuose 
apie tai rašoma.

Receptas, ištikrųjų, labai len
gvai išpildomas: mažiau valgy
kite ir vartokite pigesnį maistą.

Nežinia — ar tie ponai mano, 
kad jie perdaug protingi, ar kad 
žmonės perdaug kvaili...

Semi) K
GYDO VISAS LIGAŠ"VYRŲ IR MOTERŲ.

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

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

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

UL DEPARTMENT STOre ■» "1 
4805-07-09*11 ASHLAND AVĖ

.s ... *< .• *" "'T'AAS1 \ * •'<t*-1

-’ž

wf v

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10 c "T 
vertės, pajai g 
duoda už ..

1644 W. Chicago Av. 8102 W. 22nd Street.
1886 Blue Island Av.
2612 W. North Av. SOUTH SIDE
1217 So. Halsted St. 8032 Wentworth

1832 So. Halsted St 8427 So. Halsted
1818 W. 12th St. 4729 S. Ashland
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Pranešimai
-Z

•fPASARGA.—Draugijų pranešimus 
.Skelbiame be užmokesties. Praneši- 
rfnai betgi turi but priduodami iš va- 
<aro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
ftaoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
►-"Naujienų” adm.)

J _ _ _

J. L. A. T. Kl. choro ir dra
mos skyriaus susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, birželio 1 d. <S v. vak. 

’Radavičiaus svet., ant 33 gatves.
Visi choristai ir drainiečiai su

sirinkite laiku, nes turime daug 
svarbaus darbo.

P. Petraitis, pirm.

Roseland, Ill., LDLD. 79 kp. 
rengia svarbias prakalbas pėt
nyčioj, birželio 1 d., 7:30 vai. 
vak., J. Stančiko svCt., 205 E. 
115 St., Kensington, Ill.
- Roselando, Kensingtono ir a- 

pielinkiy lietuviai atsilankykite 
nes kalbės visiems žinomas kal
bėtojas F. .J. Bagočius iš Boston.

A. G rebel is.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ rakIndai DRAUGIJOS (NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTU

Pajieškau Kazimiero Kriaučano, iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Ve
lykių parapijos, Preidžių kaimo. 
Meldžiu jo paties atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite jo adresą. Kas 
pirmas praneš, gaus $5 dovanų.

Sal amoni ja Pagačiunaitė, 
8530 Vincennes Ave., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio, Antano Sin
tautų, vedęs, turi 3 vaikus, gyveno 
Terre Haute, Ind., po num. 464 N. 
1st. Jeigu kas žinote praneškite jo 
antrašą. Juozapas Sintautus, 

10240 S. Commercial’avė.,
So. Chicago, III.

ALFRED DECKER & COHN SIU
VĖJAI SOCIETY BRAND DRABU
ŽIU REIKALAUJA DARBININKU 
PRIE OVERKOTŲ SEKAMAI: 
UŽBAIGĖJŲ
KLIJANKU STRIGUOTOJŲ 
SUVIENYTOJU
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ MAŠINOMIS. 

APSIŠAUKITE IN ŠAPA II.
2414 W. 20-TA GATVĖ

PUSĖ BLOKO NUO WESTERN AV. 
CHICAGO.

TURIU paaukauti $16h seklyčiai 
setą vėliausios Stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Konąodps, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. HI.

NAMAI-žEMe

J IEŠKAI1 ge.ro advokato, kuris ga
lėtų paimti bylą su kompanija. Aš 
buvau sužeistas anglių kasykloj ir 
negaunu jokio atlyginimo. Kas norit 
užvest- byhf, rašykite man laišką, o 
aš pribusiu į tą miestą, kur rasis 
mano advokatas. Kompanijos vardas 
Buffalo Susquehanno Coal Coke Co.

Joe Gelzinis, 
Box 103 Dubois, Pa.

REIKALAUJAME VYRŲ IN DIRB
TUVE. LENGVAS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius/Svice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 30. 

Kaz. Orfauskis, fin. raštininkas, 
818 Jcnne St. 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jcnne St 
Bar. Gausaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jcnne 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

-•i 313 Quince
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

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

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

Clinton, Ind.: Jonas Mazuoli
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 B;

SI.

St.

str.

90.

St.

ILLINOIS VALSTIJOJ: WISCONSIN VALSTIJOJ

LSS. 81 kp. rengia prakalbas 
su įvairiais pa marginimais, ket
verge, geg. 31 d., 7:30 vai. vak., 
Prospect Bldg., 1 152 N. Ashland 
avė., trečios lubos. Kalbės adv. 
•F. J. Bagočius. Dainuos pagar
sėjusios solistes p-les Jasinskiu- 
t ir kit. Įžanga 10c. Kviečia 

Komitetas.

Atsišaukite: N u ha toj JLATK. 
vakarėlyje, Mildos svet., užmir
šta du lietsargiu. Kieno jie yra, 
atsišaukite šiuo adresu:

P. Petrauskas, 
3231 Emerald avė.

M. Tananevičiaus depozitoriy 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, bi
rželio 1 d., 8 v.v., (i. Ghernaus- 
ko svet.. kampas Union avė. ir 
19 si. Kviečia Sekretorius.

Lietuvos Mylėtoju Draugystė 
rengia metinį pikniką su dova
nomis, nedelioj, -birželio 3d.. 
While City Parke, Willow 
Springs, III Įžanga 25c. porai. 
LaMkiuma daug svečiu. Kviečia 

Komitetas.

Pajieškau draugo 1). J. Alekšio. 
Basė atvažiuosiąs į Chicagą ir at
lankysiąs mane apie gegužės 15-16 d. 
Iš* E. Arlington, VI. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote kas su juo 
atsitiko, praneškite man.

Adomas Norbulas, 
2308 W. 22nd PI. Chicago, III.

Pajieškau S. Spaičio. Atsišaukite 
greitai arba kas jį žino praneškite jo 
adresą. F. Bitautas,
2212 So. Leavitt St. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio, Felikso Ge- 
čiuno, Malaišių sodžiaus, Svedasių 
parapijos. Ukmergės pavieto. Gir
dėjau, kad gyvena ant Bridgdporto, 
Chicago," III. Meldžiu atsišaukti ar 
kas jį žino praneškite (jo adresą man.

Juozas Gečiunas,
1840 Milwaukee avė., Chicago, III. 
—~—  -------- Ž-

įieško kambarių
PAJIEŠKAU kambario ant Bridge- 

porto. Kas turite atsišaukite po ad
resu: M. Gaidžiunas,

1606 S. Halsted SI., City.

REIKIA DARBININKŲ

R-EIKALAUJA PATYRUSIŲ KIŠE
NIŲ dirbėjų, PAMCšALO ATSIU- 
VINĖTO.IŲ, KLIJANKU STRIGUO- 
TOJŲ IB SIUVĖJŲ PRIE VYRIŠ
KŲ KOTE.

DAl’BE ROSENTHAL and CO.,
1710 N. WINCHESTER AVE, 
ARTI BLOOMINGALE AVE., 

CHICAGO, ILL.

BEI KALINGA jauna pora be vai
ku gyventi gražioje rezidencijoje ir 
apžiūrėti kambarius. Bekandų ne
reikalinga.

J. SINKUS and CO..
3151 So. Halsted St., Chicago. TH.

EISENDRATH GLOVE COMPANY
2201 ELSTON AVE., CHICAGO, ILL.

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis 6x6 kambariai, beveik 
nauji mūriniai flątai, 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.

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

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

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

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

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

mo-

REIKALINGAS pirm a rank is ke
pėjas prie kepimo juodos ir baltos 
duonos. Darbas ant visados. v Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” No. 119.

PARDUODU pigiai ir greitu lai
ku barzdaskutyklą (Barber Shop). 2 
krėslai ir 1 bolių stalas, lietuvių ir 
lenkų apgyvenloj vieloj, prie lietu
viškos svetainės. Pardavimo prie
žastis — savininkas išvažiudja į Ru
siją. Atsišaukite per laišką arba 
ypatiškai.

Joseph A. Sasnauskas, 
267 Clinton St., Binghamton, N. Y.

RANDAI
ATIDUODAMA randon sankrova 

ir 2 kambariai užpakalyj, taipgi vir
šuj flatas. Paranki del saliuno ar
ba aptiekus. Lietuvių, lenkų apie- 
linkė. A. M. STEIN
2855 W. 38-1 a gatvė, Chicago

GERA PROGA LIETUVIUI.
Pasiramla"oja įmiki duonkepykla, 

įsteigia 18 melų; 3 pečiai ir visas į- 
rengimas. Tiršlai lietuvių apgyven
loj vieloj. Gera proga žvalam lietu 
viui įvyti pelningą biznį.

Taipgi pasirandavoja puiki viela, 
tinkanti valgyklai. Kiekvienas gali 
padaryti biznį.

Kas pirmesnis, tas geresnis, lodei 
kreipkitės tuojaus.

M. G. VaJaskas, 
373-375 Kensington Ave., Chicago.

ATIDUODA randon gražus kam
barys, ant 3-čių lubų. Maudyne, e- 
leklros šviesa. Atsišaukite:

MRS DUNDULIS, 
1915 So. Halsted St., Chicago, III,

PASĘOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa

skola nuo $100 iki $5000.00 po B ir • proo. 
apmokčjimuf taksų, ulmokčjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERB

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

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

KUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
'Sara patek, mokytoja.

. W................................... ..................... ........... ....... ■"——  ......................................

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

Frank Yurkus, protr raštininkas,
--355 E. Kensington ave. 

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

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 seniūno 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Račkeviče, 1012 S. Main St 
W. Pullman, 111.: W. Pilypas,

720 W. 120 St 
Harvey, 111.: Z. Putramentas.

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

1330—15th Ave. 
HL: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, IlLi K. StoČkus, 

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

123 St. Clair

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park Si 

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette ava* 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*, 
62 Lewis Mk

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

New Haven. Conn,: J. Vaitkeviviaa, 
286 Wallacg ft.

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ I

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas,
Box 1BA

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:

Pana, I1L: W.

St

St.

St

Ave
Av«

Avt

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury 

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Bourriil,
50 Charles 

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

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

St

St
St

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald
P. Balickienė, n tit. raštininkė, 

3443 So. Union

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

avc.

K.

--------- -------------------------------------- ----  9 z ■

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill.

. 529 Collinsville Avenue •

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vienų ii 
didžiausių lietuviškų aptiekų 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,

Antiekos Užveizdetojas-
-----------------------------------------------—4

DR. M. HERZMAN 
■ Š RUSUOS

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

Gydo aštrias ir chVt>hiškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli FiUtSt.

VALANDOo: Nuo ]0—12 pietų, ir 
6 S vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted .Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. .

Sheboygan, VVis. Sheboyga- 
niečiai, birželio 7 d., t.y. ketver
ge, 7:30 v.v., visi eikite j indomų 
susirinkimą, kuris atsibus .1. 
Stiebo svet., 102 X. Eight st. Ten 
išgirsite daug iudomiu dalyku 
ir galėsit* įstoti į armiją kovo
toju už darbininką reikalus. Su
sirinkimą ia ngia LSS. 152 kp.

Kviečia
G. .1. Mikelaitis, sek re I.

LSS. 21 k p. rengia prakalbas 
subatoj, birželio 2 d., 7:30 v.v., 
Meldažio svet., 2212 — 23 n i PI. 
Kalbės F. J. Bagočius iš Bosto
no. Kviečiami visi atsilankyti.

Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Sus. 
Liet. Am. 185 kp. pusmetinis su
sirinkimas atsibus nedėlioję, bir
želio 3 dieną, 6 vai. vakare, Ant. 
Mikalocz svet., 2112 - 1371h si. 
Visi nariai Imtinai turite pribū
ti, nes daug svarbią dalyku tu
rime apsvarstymui. 
>  ........... ...———     -n-   -  ............................♦ + 
| Kaip Rašyti I 
| Laiškus | 
į Lietuviško! ir | 
| Ang. Kalboi | 
i Kaina 75c. Gražiu tvir- jj 
| tu apdaru $1.00. Gali- I 
J ma gauti Naujienų Ad- J 
S m in ist racijoje,— Z
I - 1840 So. Halsted St. ? 
t Chicago, Ill. |

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

B EI KALINGA keletas merginų ar
ba moterų prie abelno valymo. 8- 
nios vai. darbo. Mokestis į mėnesį 
27.00. Kambarys, valgis ir apskal- 
bimas. Be kambario $32.00, valgis 
ir apskalbimas. Atsišaukite tuojaus

PRESBYTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress St., Chicago, Ill.

REIKALINGA MERGINŲ MOKY
SIES PRIE PLAUKŲ. GE1L\ PRO
GA MOKINTIES. GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMOSI.

WESTERN HAIR GOODS CO., 
200 S. STATE GATVĖ. CHICAGO.

REIKALINGAS REGISTRUOTAS 
LI ETC VIS FARMACEUTAS. TRU- 
MPOS VALANDOS, $100 MĖNESYJ. 
PASKUI DALGIAI'. DARBAS ANT 
VISADOS. ATSIŠAUKITE ASMENI
ŠKAI PAS:

DR. A. J. KARALIUS.
2121 N. WESTERN AVE.. GUGO.

PHONE ARMITAGE 984

REIKALINGAS —PAMOKYTAS 
LIETUVIS, KALBANTIS LENKIŠ
KAI IB LIETUVIŠKAI IR MOKAN
TIS RAŠYTI ANT MAŠINĖLĖS — 
TYPEWRITER. ATSIŠAUKITE 
LAIŠKU PRLSIŲSDAMI APLIKACI
JA TREJOSE KALBOSE.

DR. SCHNEIDER, 
1553 W. 471h ST., CHICAGO, ILL.

ALFRED DECKER AND COHN 
SIUVĖJAI

SOCIETY BRAND DRAPANŲ 
REIKALAUJA DARBININKU PRIE 
SEKAMU DARBU — PRIE SACK 
SURDUTŲ.
100 UŽBAIGĖ.TŲ, 50 MERGINU 
PRIE SIUVIMO SKYLUČIŲ, 50-TS 
MERGINU PRIE INSIUVIMO KNY- 
PKIŲ, 50 MERGINU PRIE SIUVI
MO TIKIETŲ, 50 MERG. PRIE IŠ
TRAUKIMO PASTRIGTI, PRIE PA- 
STRIGAVOJIMO SKYLUČIŲ APIE 
PEČIUS, PROSAVOTO.IŲ PRIE GA
TAVO DARBO, STRTGAVOTOJŲ 
KLIJANKU, PASTOVUS DARBAS, 
ŠVARI SANITARIŠKA DIRBTUVĖ.

ATSIŠAUKITE į SAMDOMĄJĮ 
BIURĄ

123 SO. MARKET GATVĖ, 
ALFRED DECKER AND COHN

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

REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus, užmokestis gera. Atsišau
kite greitu laiku:

\ Frank RidlauskaS, 
2320 So. Leavitt St., Chicago.

ATIDUODAMA randon, senai į- 
steigtas kampinis saliunas, 46-la ir 
Went worth avė. Atsišaukite į* 

STANDARD BREWERY
12-la gatvė ir Campbell avė. Chicago

PARDAVIMUI
PARDUODAME modernišką 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 tik tas vie
nas lietuviškas biznis, išskiriant kar- 
čiamas. Chicago Market Co. 
1129—33 Indiana a ve

Sheboygan, Wis.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

PARDUODU grosernę ir mokyk
los reikmenis; raudos už 4 pagyve
nimui kambarius ir sankrovą $15 
Nupirksi už geriausią pasiūlymą. 
3537 Wallace Str., Chicago, Ill.

PARSIDUODA barzdaskutykla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 
malonėkite kreipties į Naujienų Ofi
są No. 111.

PARSIDUODA—pigiai už “cash” 
keptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kilos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas in taisymas. Pardavimo priežas
tis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą N. 115.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pi^ią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už <$35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus/ 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi- <$525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsidiios taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertės $1060.00 . Parduodu tik už 
100 dolerių. Pardavimo priežhstis 
—važiuoju kitur. Kas nori pigiai 
įsigyti gej’us rakandus kreipkitės 
šiuo adresu: 
5209 S. Halsted St., vienais trepais.

Chicago, Ill. /

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

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

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

Raštininkas — G. Rložis,
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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort

Ave.

Ave.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

123 E 104th Place
A. Narbutas, f in raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.
■     —    .■ I K ■■■■I...—! ■■  -m.   

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
,2228 Coblenz

Str.

str. 
Pranas A. Druktainis, turtų sekr.

1604 North ave.
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1646 Division- Str.
August Moldenhauer, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

ncdėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zęk Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

St.

St.

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St. 

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

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

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Braževičius, iždininkas,
402 Lincoln

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden

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

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avc 

Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jenne St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

5Q S. Hawland, Ave.
F. Basčius, slapįas ligonių lankyt.,

50 S. Hawkmd Ave.
J. N. Palt, S.L.A.*»Ž12 kp daktaras,

\ 158 Main St.
4

VI.

St.

M.

Avc.
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard
Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted
Dundulienė, kasos globėja,

1915. So. Halsted
Kubutienė, kasos globėja.

St.

St.

St.

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

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

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Avė.

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

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

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

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

Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 10th St.

Dambrauskas, protokolų rašt., 
1227 S. 81h. “ 

Mikelaitis, finansų rašt., 
1128 N. 8th

Makarevičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9th 

Rutkauskas, kasos globėjas 
1013 Clara Ave. 

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

Susirinkimai įvyksta kas mėiiesj 
1-mą pėtnyčią.

>11!.» ii t -»■■■ 1 I • - —r. i i , 
PALAIMINTOS LIETUVOS 

VALDYBA 1917 m.
Liubinas, pirmininkas, 

2129 W. 21

S.

G.

B.

St.

St.

St.

St. 
J. Petrauskas, pirmininko pagelbin. 

664 W. 18th Street. 
A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 

1948 String St. 
Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 

1906 Sq. Union Ave. 
L. Kasper, iždininkas,

3117 So. Wentwoi'th ave. 
GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas, 

2040 S. Halsted St., Chicago. 
Vincentas Danta, prot. raštininkas, 

2000 S. Halsted St., Chicago. 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas, 

638 W. 18 StM Chicago. 
Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 

1911 Canalport ave., Chicago.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintis platinimą “N- 

ny” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais rtumeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: J. Šlajus, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St, 
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

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

8127 S. Normai Ave. 
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Jiinauskas, 4563 Wentworth av.
F, Saudargo, 5418 S. Prinpeton av. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,y 149 E. 107th St.

St

St

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 St

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

MARYLAND VALSTIJOJ:'

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore

Md.: J. Aleknevicz, 
650 “

Md.: J

Md.: F.

SiW. Lombard 
Filipovicz, 
437 S. Paca

J. Lažauskas, 
637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ:

SI

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

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Ri

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O 31

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

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Jdnuška, 
1411 E. 59 Si

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair Av*

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 497

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

. . . Liberty Ave and Grant St
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskai, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Av#
Pittsburgh, Pa.! j. Katkus,

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

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

306 Hamilton 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson Bi

MICHIGAN VALSTIJOJ:
Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai,

452 W. Leonard it
Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 

2707 Washington Ave.

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring Av* 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. .Bo lot or
3814 Deodor Si

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

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt SL

Tel. Canal 3877.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

.... .. ............■■■■........-------------j........................             i... *

Dr. Ramsųr
AKIŲ SPECIALISTAS

po

Prirenka 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

f DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškių, vyrišku, Ir vaikį ligį.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

DR.W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi akaudamas arba silpnas akis, «r 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

rv9 ryto iki 1 po pieL 
------------------------------------------------------ »•—<

mus

Dr. Povilas žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgo

>3203 S Halsted St., Chicago.
Tel. Drover 7179.

telephone Humboldt 1273. X

M . S AH U D M. D. !
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. A

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir \ J 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. '
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava. ■

VALANDOS: ’ 8:30 iki 10 išryto; X 
Kampas North Ave., Kambaryi $04 X 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare. \ '

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.




