
VOL IV. Kaina 2c Price 2c.
SB0S9

Sumišimai Ne» mine REIKALAUJA CARO

Rezignavo Kynijos prezidentas
SUMIŠIMAI NEW YORKE

NORI 1,500,000 KAREIVIŲ
MUS. 050,000 vyrai bus paimta

mapo,

VICE-PREZIDENTAS.

))

>

vice-pre-

stijos teismas vakar atmai-kad
žuvytės” ant tikrųjų vo- ne trįs metai atgal išneštą

IR SLAPTOJI POLICIJA.

Reikalauja algų padidinimopranesi-

t

naši, daryti visa, kad Rusija 
nepadarytų atskiros taikos.

Reikalauja $130,320,850 sta
tymui naujų kariškų lai—

STOCKHOLM, birž. 5. — 
Telegramos iš Stockholm** 
skelbia, kad Švedijos valdžia

IŠPILDO DARBININKŲ 
REIKALAVIMUS.

Buvęs Rusijos ambasadorius 
Washingtone, baronas Ro
sen, sako, kad Rusija pri
valanti pradėt taikos tary
bas.

Petrogrado krautuvių savi
ninkai padidina tarnauto
jų algas.

tvarkymų* suvaržymui veik 
neapriboto vpkiečių agentų- 
šnipų veikimo.

Dės Moinėj išmėtyta daugy
bė lapelių, kurstančių “ja
unus vyrus” neiti regis- 
truoties.

Norėję išduoti vokiečiams S. 
Valstijų kariško laivyno 
žygius.

baus tikruo-
Ludlowo

JAPONIJA SKUBIAI DI
DINA KARIŠKĄ

Ji gal pašalinsianti gręsian
čių talkininkų reikalui 

katastrofą.

PASKANDINO 49 
LAIVUS.

“PASAULIS NORI 
TAIKOS.”

Atsisako vežti taikos šalini
nkus Stockholmo konfe- 
rencijon?

ROOTO KOMISIJA 
RUSIJOJ.

Kronštadto kareiviai nepasi
tiki laikinąja valdžia; rei
kalauja naujos Darbinin
kų ir -' Kareivių Atstovų 
Tarybos rinkimų.

TURI LAIMĖJIMŲ IR 
VOKIEČIAI.

Taikos šalininkai susirėmė 
su kareiviais ir policija; 
daug sužeista ir areštuo
ta.

Laikinoji valdžia aplaikė 
’ Wilsono notą.

PATRIOTINGI JŪ
REIVIAI.

LAWSONAS PALIUO- . 
SUOTAS.

REIKALAUJA IŠDUOTI 
CARĄ.

tuvų kulbėmis ir lazdomis. 
Apie dvidešimt žmonių areš
tuota, jų tarpe penkiolika 
sužeista. Kita penkiasde
šimts žmonių, sakoma, gero-

ŠIANDIE KARINĖS RE
GISTRACIJOS DIENA.

SUVARŽYSIĄ VOKIEČIŲ 
ŠNIPUS.

i taikos klausimas.
Spauda įvairiai spėlioja a-

Sako Bavarijos princas savo 
k ateiviams.

PASKANDINO ISPANI
JOS LAIVĄ.

Kiti sako, būtent, kad jam 
rupi netiek taika, kiek išrek- 
lamavimas savo asmens. Ta-

INTE1KĖ WILSONO 
NOTĄ.

Besitraukiantįs iš užimtos Francijos vokiečiai naikina visus vaismedžius, kad ne
davus progos pasinaudoti,-jų vaisiais.talkininkams.

dyt Rusiją... Tuo tikslu esą 
reikia sušaukt- nepaprastą 
talkininkų diplomatų konfe-

SUĖMĖ TRIS SUOKALBI-' 
. NINKUS.

“MUSŲ HEROJIŠKOS 
SUBMARINOS.”

angliakasių
per “klai-

MADRID, birž. 5. — Ofi
cialiai pranešama, kad vo
kiečių submarina paskandi-

Milicionieriai ir policija
. ,1...........j.: .

dos, ir keli kareiviai.
Kas iššaukė sumišimą, te

legrama nepaduoda. Visa,

......... 1 'i

REIKALAUJA TAIKOS.
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Sulig kongreso priimtuoju
konskripcijos aktu, ši birže- ir Irving Bonaparth.

Pranešimas tečiaus pažy-
I mi, kad jie tur-but, nėra “ti- Augščiausias Colorado val-

Veikiausia tai yra
tik “ 
kiečių valdžios šnipų meške
rės.

o

. .NEW YORK, birž. 5. — 
Dešimt tūkstančių žmonių, 
taikos šalininkų, kur netilpo 
didžiulėje Hunts Point Pa
lace svetainėje, Bronx da
lyje, pereitą naktį susirėmė 
su milicionieriais ir policija, 
1/11 i /K 4- /X 4-* 4- « z v z^. w r ^4-A v*

Ten pat pranešama, kad 
prezidentas Li-Juan-Hungas 
paskelbęs deklaraciją, kurio
je jis žadą laikyties pilniau
siu neutralumo Kynijos par
tijų ginčuose. Vienintelis jo 
tikslas esąs — Kynijos vie
nybės klausimas.

WASHINGTONAS, birž.
5. — Oficialiai pranešama, 
kad prez. Wlisono nota — 
paaiškinimas Suv. Valstijų 
karės tikslų — jau inteikta 
laikinąja! Rusijos valdžiai.

Nors Washingtonas skel
bė, kad kaip greit Wilsono 
nota pasieksianti Petrogra
dą — ji busianti paskelbta 
šios šalies spaudoje. Nota 
jau Petrograde, bet valdžia 
kol-kas atsisako paskelbti

lybinį laivą, Telesforą, 4,415 
tonų intalpos. Laivas pas
kandinta be persergėjimo. 
Laivo įgula išgelbėta.

Bijomasi, kad tatai neiš
šauktų trūkimą diplomati

nių ryšių tarpe Ispanijos ir 
Vokietijos

Chicago, III., Utarninkas, Birž. (June) 5, 1917.

PETROGRADAS, birž. 5 
— Viename Petrogrado die
nraštyje tilpo ilgas buvusio
jo Rusijos ambasadoriaus 
Washingtone, barono Rose- 
no, straipsnis. Rosenas iš
vadžioja, kad Rusija priva
lanti pradėti taikos tarybas, 
ir tai — nevilkinant. Dabar-

bar esą labai populeriai žmo^ 
nes... Rosenas, tur but, no
rįs prasiskint sau kelią prie 
busimosios Rusų respubli
kos prezidento kėdės...

“vieSTybė” įra.
Francijos socialistai rengia
si pradėt kovą su valdžia.

jl i k i v x a * k y y > / * z j • r z •

Francijos premiero užreiš- 
kimas, būtent, kad jis nesu
teiksiąs' socialistų delega
tams į Stockholmo konfere
nciją pasportų, grąso iššau
kti stiprų socialistų pasiprie 
šinimą valdžiai.

“Vienybė” įra.

TULA RUSŲ PRIEPLA
UKA, per Tokio, birž. 5. — 
Associated Press praneša, 
jogei vakar pribuvo į “tūlą 
Rusų prieplauką” prez. Wil
sono paskirta komisija su at
žagareiviu Elihu Root prie
šakyj. Rooto komisija pa
sieksianti Petrogradą apie 
11 birželio mėn.

Kitos žinos skelbia,
Rootas visu greitumu sku
bąs į Petrogradą, idant pa-

ficialis ParyžiausC 
mas sako, kad p 
vokiečių artilerijos veikimo 
priešo pulkai užvaldę dalį 
fęancuzų pozicijų ties Froid- 
mont kaiųiu. “Visur kitur 
priešo užpuolimai, atmušta” 
— sako Paryžiaus praneši
mas.

M
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PETROGRADAS, birž. 5 
— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako, kad keliose 
vietose rusų patroliai suren
gė “netikėtų užpuolimų” ant 
Vokiečiu. Užpuolimai pavy-

rusai išviję vokiečius iš po
zicijų ir paėmę rastą ten 
kulkosvaidį sugrįžo atgal. 
Nobel ežero apielinkėj rusų 
artilerija nušovė vieną vo
kiečių orlaivį, bapdžiusį 
šnipinėt rusų apkasus.

LONDONAS, birž. 5, — 
Anglijos jūreivių ir pečkurių 
unijos pildomoji taryba kaip 
vienu balsu priėmė rezoliu
ciją, kur griežtai uždrau
džiama tos unijos nariams 
tarnauti ant to laivo, kuris 
vežtų taikos šalininkų ir so
cialistų delegatus į Stockhol
mo konferenciją, tol kol ne
bus suteikta užtikrinimas, 
jogei, jie, delegatai, stovės 
už atlyginimą padarytų 
jiems nuostolių vokiečių su- 
bmarinomis.

AMSTERDAM, birž. 5. — 
Šiomis dienomis Bavarijos 
sosto įpėdinis laike labai pa- 
triotingą kalbą Arras fron
te, Francijoje. Ragindamas 
kariuomenę laikyties iki pa- 
skutinosios prieš anglus ir 
francuztis, jis liepė jiems se
kti “garbingų Vokietijos su- 
bmarinų” pavyzdžiu, Girdi, 
Anglai nieku budu ilgiau ne
galės tęsti karę delei pada
rytų jiems nuostolių “hero
jiškomis musų submarino- 
mis.”

Matote, kas dabar.vadina
si herojišku — žudymas ir 
ardymas visokių žmonių, ku
ltūros vaisių. A

. NEW YORK, birž.r5> 
Vakar federalės valdžios a- 
gentai čia areštavo /ris in- 
tariamus vokiečių^ valdžios 
šnipus. Kaltinami kursty
mu Norvegijos pirklybinių 
laivų įgulos parvežti vokie
čių valdžiai reikiamų žinių 
apie šios šalies kariško lai
vyno žygius.”

Areštuotųjų vardai — He
nry Perissi, George Melcher

WASHINGTON, birž. 5. 
— Žinios iš Washingtono 
skelbia, kad valdžia norinti 
sudaryti nuo 900,000 iki 1,- 
500,000 vyrų armiją iš me
namųjų 10,000,000 . kareivi
nio amžiaus vyrų. Išimtina
me atsitikime jų skaičius bu
sią sumažintas iki 625,000 
vyrų — “ūmiai tarnystei.”

Kaip jau žinoma, pradžio
je: valdžia sakėsi yteimsianti 
tik 500,000. Dabar gi ma
noma, kad tas skaičius turė
tų būti padidintas mažiau
sia 125,000 vyrų. Tai esą 
reikalinga, idant užpildžius 
nuostolius, kurie pasidaryt 
“užsienio tarnystėje” (Fran
cijos laukuose) — delei ligų 
etc.

Senato Lyrinių reikalų ko
misija tarp“ kita reikalauja, 
kad : ėmimas kariuomenėn 
prasidėtų tuoj po registraci
jos, o ne už septynių savai
čių, kaip jau priimta. Sa
vaitės, kitos esą įvales. Per 
tą laiką busimieji kareiviai 
^ąli pilnai sutvarkyti savo 
asmeninius reikalus.

PETROGRADAS, birž. 5 
— Vakar rytą Petrogradan 
atvyko Kronštadto tvirtovės 
kareivių delegatai ir parei
kalavo, kad laikinoji valdžia 
atiduotų Kronštadto įgulos 
žinion buvusįjį Rusijos carą, 
Mikę II.

Kronštadto kariuomenė 
nepatenkinta visa laikinąja 
valdžia, ypačiai gi karės mi- 
nisteriu Kerenskiu, ir per- 
ankstyvu mirties bausmės 
panaikinimu.

Atvykusieji . Kronštadto 
kareivių atstovai beto užrei
škė, jogei Kronštadto laivy
nas rengiasi išsodinti Pet
rograde dali kariuomenės ir 
surengti čia didelę demons
traciją. Demeonstracija, 
sakoma, bus rengiama tiks
lu atsiekti naujų Darbinin
ku ir Kareiviu Atstovu Ta-V* 
rybos rinkimų. Senoji Ta
ryba, pasak jų, pasidariusi 
perdaug dešinė. Demonst
racija betgi iki šiol dar neį
vyko. Manoma todėl, kad tai 
buvo tik paprastas kraštuti- 
niųjų elementų pagrąsini- 
mas...' ,

Beje, buvo pasklydęa gan
das, kad Kronštadto kariuo
menė rengiasi užpulti Pet
rogradą ir tt. Vėliau pasi
rodė, kad tai buvo kažinkie- 
no tyčia paleisi paskalai ti
kslu sukelti paniką tarpe so
stinės gyventojų:

Šita Associated Press te- 
legrama yra taipjau neaiš
ki, kkip ir vakarykštė.

PETROGRADAS, birž. 5. 
— United Press korespon
dentas praneša, kad didžio
ji dalis Petrogrado krautu
vių savininkų išpildė savo 
darbininkų reikalavimus, 
padidino algas net dvigubai. 
Negana to — algų padidini
mas skaitosi nuo pradžios 
dabartinės karės. Tuo budu 
daugelis .darbininkų .gauna 
už “pereitąjį laiką” net iki 
15 tukst. rubliu!

TOKIO. — Ateina žinių, 
kad Japonijos valdžia sku
biai didina savo kariško lai
vyno spėkas. Associated 
Press praneša, kad Tokiu 
valdžia rengiasi pasiūlyt se
kamoje nepaprastoje Japo
nijos parlamento sesijoje 
naują milžinišką sąmatą — 
$130,320,850. Toji suma tu^ 
res but sunaudota vien/tik 
statymui naujų kariškų lai
vų.

Karės varnai krankia. Ir 
Taukia naujos paplėšos.

COPENHAGEN, birž. 5. 
— Iš įvairių Vokietijso Vie
tų gaunama pranešimų, jo
gei šiemet ten galima laukti' 
nepaprastai puikaus užderė- 
jimo. Ypatingai gi pietinė
je ir vakarinėje Vokietijoje. 
Tai ačiū puikiam pavasario 
orui, kokio ten nebūta bėgiu 
pastarųjų šešiolikos metų.

v------  ' L
POLICIJA TURI DARBO.

lio 5 diena paskirta registra
cijai.

Reikalaujama, kad šiandie krieji. 
užsiregistruotų visi kareivi
nio amžiaus — nuo 21 iki 31 
metų — vyrai, tiek piliečiai, 
tiek nepiliečiai, iš kurių pas
kui bus renkami kareiviai.

Registravimos vietos bus 
atdaros nuo 7 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

PETROGRADAS, birž. 5 
— Pakurstyta-dažnais darbi
ninkų laimėjimais ir slapto
ji Rusų valdžios-policija pa
reikalavo didesnio užmoke- 
shio.

Cblorados angliakasių va
das, kurį Rockefellerio sa- 
mdiniai-inušeikos kaltino g

. papildymu žmogžudystes, 
paliuosuotas; buvusi “kla
ida.”
DENVER, Col., birž. 5.—•

teismo nuosprendi prieš U- 
iiited Mine Union pildomo
sios tarybos narį ir Colora- 
dos (Ludlow) angliakasių 
streiko vadą John* R. Law- 
soną. Lawsonas paliuosuo- 
ta be jokio tolymesnio tyri
nėjimo, kadangi pats valsti
jos prokuroras prisipažino, 
jogei kankintas per tris me
tus Colorados 
vadas nuteista 
dą”...

O kas dabar 
sius žmogžudas, 
skerdynės kaltininkus? Už 
jų pečių mat stovi didysis

Sako vokiečių socialistų 
veteranas.

STOCKHOLM, birž. 5. — 
Šiomis dienomis Stockhol- 
man atvyko dešiniųjų - Vo«- 
kietijos socialistų delegatai, 
vadovaujami P. Scheidema- 
nnu. Delegacijoj be Schei- 
demanno įeina: Herren Sa- 
ssenbach, Erbert Molkęn- 
buhr, Fischer, Legiėn, Bau
er ir Moller.

Viensa delegacijos narys, 
būtent A. Molkenbuhr, pasi
kalbėjime su Associated 
Press korespondentu tarp 
kita užreiškė, kad didžiau
sias vokiečių socialistų dele
gatų troškimas yra atsiekti 
taikos. — “Pasaulis nori tai
kąs,” sako E. Molkenbuhr, 
ir mes atvykome čia, idant 
persitikrinus, ar randasi 
progų jos atsiekimui.” To
liau, E. Molkenbuhr užreiš
kė, kad jeigu ir neatvyktų 
Stockholmo konferencijon 
Francijos ir Anglijos socia
listai, Vokietijos socialistai 
darysią visa, idant palaikius 
ir plėtojus taikos judėjimą.

A. Molkenbuhr yra senas 
Vokietijos socialistų parti-

DES MOI&ES, birž. 5. — 
Vietos policija turi pilnas 
rankas darbo. Kažin kas 
išmėtė daugybę lapelių, ku
riuose kviečia visus kareivi- 

Ini'o amžiaus vyrus priesin* 
ties konskripcijai. Policija 
uoliai seka kiekvieną inta- 
riamą asmenį — “maištinin
ką”. . .

Bėgiu gegužes men. Norve
gija neteko 49^ pirklybinių 
laivų — 75,397 tonų intal
pos.
LONDONAS, birž. 5.. —

Norvegų valdžios ambasada 
Londone aplaikė žinių, kad 
bėgiu pereito mėnesio yo- 
kiečių submarines paskan
dinę 49 pirklybinius laivus, 
viso 75,497 . tonų intalpos.
Sykiu su laivąis paskandin- “filantropas,” kerosino ka-Į jos veikėjas ir jos pildomojo “užpuolimai atmušta 
t& ir 25 žmonęs-jureiviai. ralius Rockefelleris. komiteto narys.

SOFIA, birž. 5. — Oficia
liai pranešama, kad talkini
nkų u žpu o] i m ai M a k ed oni- 
jos fronte nuėjo niekais:

” — sa
ko bulgarų pranešimas. z ;
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Sveikatos Skyrius

(Tęsimas)

įausiose

KOVA SU MUSĖMIS

rikoje

jSlai, nuotaka esu dabar, Vandeniau, tavo.
V. • • ___ <■* A A * r

J<ity nevaldys, bet ir netarnaująs

drams 
drams 
drams 
drams 
drams

piera pradėtą 
galima pakiši 
stiklines kokį

ounces 
ounces 

grs.

kęs?
Atsakymai

. Beveik visi 
talpina savyje 
lietuviai, bu- i šalin) 

ir išimi

RAGANYTI 
lūs yr skardus: 
tureli

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville Avenue

šepetuku
su lyg kurios
padarys tepalą dantims valyt

nie laip
bintu vo
veda
vęs, gyvensiu vienas sau, kai koks viensėdis

ir-gi reiškia senumą. Pagalios, 
kvapas kartais pasako kiaušinio 
amžių

Olei. Almon.
Sulph. Precip
White wax

popierą šlapia 
pios popieros
Ii truputį cukraus 
muses 
kiamos

Ak, butum malęs 
Nebūti ežere dalykai dėjos, 
m olcr i es su sti n gu s ra n ka 
i rado: kuomet, vos palie

pianti, gausti, 
šaukti sa-

: Sakiau jau lau, jog ten sta- 
Kad jin įlipus—reik sparnai 

Gi tavo, vargše, jau sparnai sulužę.
. ANDRIUS: Sulužę—nesulužę: lipt turiu! 

Žinau, kas dega: dega mano darbas! Tu su-

Prisiartinęs 
prie šulinio ir į jį pasilenkęs, šaukia):

GIRINIS: Ei, oldri-o! Varlių karaliau! 
o! prakeiktas vandens žiurke, 
egi tu, žaliapilvi? Sakau tau,

silsėtis? Šilkų ir pūkų 
viliotų, kiek ir šukių 

Taip! Motinos—senai jau ji kapuose

Kažikoks ten 
žmogus nė lai bažnyčią, nė tai pilį statę, pan
kui apleido. Nu, dabar ir dega.

(Andrius, desperacijos pilnas, visomis jie-

Valykite dantis kas dieną 
Paduodu formula, 

aptiekorius jums

kur yra
Nes formaldehy- 
ir priklus

TREČIOJI ELFE: Kaip nuostabu! Gulė
jau vortinklyje austam iš purpuro švelnių gi
jelių ir tarp žolės virbelių ištiestame,—ak, ly
gus buvo karalienės guoliui! Tatai gulėjau 
sau4 ramiai, 
pievoj rasa 
slėpdama

nusirisi į skradžią. Ne aš—jus mano 
nužudei! Nenaudėliai, elgetos, drisk

iai del žuvusio skatiko tris

Palauk čia 
rūsio atnešiu lašelį vyno.

Ne, laukti negal

karos mėnulis išsirito, 
įžambių spindulių visa 
dė j o: š n i bžd ė j i m u s,
sm u 1 k i a u s i u s b a I s ei i u s: 
šės, aimanavo

O kaip išgėriau svodbos aš taurelę, 
Liūdimas, skausmas surėmė krutinę, 
Sugniaužė dvasią ranka geležinė,

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

senas jau,
plaukai
Ir jei tu butum regėjęs tai, 

paliautum klausinėjęs 
u, tas menkas tvarinė- 
—kur tinkama, o man 
akako!
te, šimts pypkių! Tu 

<as jam pa- 
auju kūno—

(Tirštas, etikas praslenka pievokšniu. Rukai 
išsisklaidžius aikštėj nebėra ne vienos Eilės). 
(Pasirodo U n d i n u t ė. 
lindusi, palengvėle žemyr 
Pavargusi ji tai atsisėda 
eina, kolei, 
Kalba įnirš
UNDINUT1

Kurlink?., katr
Kiu
Vestuvių romuos. 
Ne vynas buvo joj- 
IšgerPturejau taurę

Saulėlydžių u žži hi n fa 
įs, žėrėjo, degė! Tat, 

akis ažu blakstienų, saldžiai miego
jau. Man vėliau pabudus šviesa 
erdvės jau buvo užgęsusi. Tik rytuose—dar 
neaiški—pradėjo kilt pašvaistė, kol, ant galp, 
kaip gabalas įkaitinto metalo, ant uolų kau- 

Nuo kruvinos šviesos 
tarytum, pieva suju- 

dusavimus girdėjau, 
su kits kitu jie mai- 

skundės, verkė—baisu net pa
sidarė! Šuktelėjau 
žalios šviesos žibintuvėliu, čiajau 
pralėkė pro/salį 
rus, 
žirg

aš klausiau 
'Pečiau kas 
nas žmogpa

Vainikas buvo čia ant svodbos stalo 
Sidabro žuvis tarp raudono koralo- 
Jį ėmus dėjau <ant galvelės savo:

Kiekvieno, pasitikdams, 
Bet vis veltui: nė kurmis, 

nė sakais, ng gyvatė 
Medžiakir- 

aš pliauską 
jo pavogęs vėl leidausi jieškot. 

r u k sta n čiu da rvokšn i u

auga; pažiurėjus lengvai susira 
stų priežastis.

5. Joki patentuoti vaistai, y 
patingai degtinėj ištaspinti, vi 
dūriams yra negeri, kenksmin

Sakyk 
čia šau 

\ndriau!”

visai ne 
l supran 

keliu keliausi, o man 
reikia jaunos pačiu 

(Neria šuliniu).
jam palydoms): Kai]

Vestuvių dovanoms trįs obuoliai: 
Tai bąltas vienas, aukso antrasai, 
Raudonas kai rožė trečiasai.
Kai baltą valgiau—veideliais nublankau 
Auksinį kad valgiau—turtais apsunkau; 
Su valgiaiDir raudoną.

rėkti. Žinau ir be tavęs, kas turi dėtis 
dar gaidelis susipras 
bus višta padėjus, ii 
padanges Turėsim 
nepradedi giesmelės, 
nauja dienelė a u,šia. 
ką kita

paukščiai lekia lupti—laip tau žmoi 
kūdikis pasupti! Labanakt, ir sudi 
u-sa! Į krumus, zui! Ir užmušta blu

(Juokingais šuoliais Girinis nubėi
(Iš grindelės iština R a g a n y t ė 

nėja langines).
RAGANYTE: Jau metas keltis. Tuojau 

bus ir rytas. Kažikas naktį čia tiek trukšmo 
darė . (Girdėti gaidį giedant). Matai, ir jis su 
savo ka-ka-ri-ku... O mano dėta—:

GYDYTOJAS k CHIRUMGAS 
17W «*. JUbMi St, OifeM*. HL

* Kampa* 18-to* gatr.

nežinia, ar 
tamstos akis 
but kas nors 

akių silp- 
negali-

Ir štai, lyg tyčia 
atsidūriau prie apleistos kalnuose kalvės. Kį 
la dabar 
liepsnos 
žmogelio to didybė nuėjo dujoms—žlug 
žiu amžiams! # .

VANDENIUS: žinau, žinau. Man 
tai ne nauja 
linio? Žinau aš dar daugiau, 
varpas palaidotas suskambo; kas to varpo ne 
gyvą, šaltą šerdį įsiūbavo 
tu, ką aš mačiau! 
kuomet negyvoj 
jieškojo varpo ii 
stas, pradėjo varpas perkūnu 
kriokti, staugti, kaip liūtas koks, 
vo meistrui j augštumas kalnų, 
kę prigėrusią mačiau 
veidą tą, kaip švelnus durnai, plačiai plauka 

jos pirštais vos pa

Balta, išblyškusi, rusva 
Sėdėjo mergelė-r-jau negyva. 
Vandeniau! rūmų duris atdaryk: 
Negyvą nuotaką vedu tair—pasitik! 
Į šaltas, į tamsias gelmes, tenai, 
Kur žuvįs, driežai, maurai, ąkmenai 
Ak, tu, sudegusi mano širdele! 

(Ji lipa šuliniu) 
(Iš girios ateina G ijr i n i s

RAGANYTE: Bus laikas—pa matysi.
ANDRIUS (atsikeldamas): Gerai, lebu- 

►s! O dabar šviesa raudona savo ži- 
pą^viesk man kelią, kur augštybėn 

Kaip Veik vėl busiu ten, kur vie.špata-

: kas as f—liet atsako nebuvo, 
iš neimčiau: didžiavyris, ar silp- 

;ir koks žvėris— 
Saulės pamesli- 
mžinas bejiegis, 
raudu, kuri, il- 

] į mane tiesia,

Creta Precip
#

Orris
Carmine
Essen. Rose drops 25
Essen. Neroli drops 30

tinka. By UK gi 
khs rupi man prigerus 

' VANDENIUS
Taip,, taip! Klausyk: 
pasigavęs, tu ją—nagu! 
kok jos, kiek tinkamas, 
tik jos tu nerasi, ožiabarzdėli! Mane įsispiti 
jo. O tokių ji ožiasnukių, kaip tu 
mėgsta!, Sudie! Man metas. Pats ji 
ti: tu laisvas sau savu 
nelaimingam V a nd eni u i 
lės ūpams nusilenkti

GIRINIS (šaukia 
tikra, jog dangus žvai

giedoti, jau aukso kiaušį 
jis tuojau nušvies visas 

vėl šviesos.—O tu kodėl 
dagilėli? Giedok! Matai, 

—Kad čia žaltvykšlę, ar 
radus! Akin nors durlum—taip tam- 

O ve karbunkulą taipjau užmiršus bu- 
(Jieškos kišeniuose, ir išsitraukia raudo- 

O štai, radau jį. - 
Undinutel
Ateis ji tuoj tau,

vabalui, kurs, nešinas 
lėkė. Jis 

Taip gulėjau, tarsi apmi- 
ir baugu man buvo, kol, pagalios, lauma- 

io sparneliais atlėkęs pas mane ne nusilei
do mieliausias elfių—mano jaunikėlis. Ir 
štai, besidalinant mudviem guoliu, myluojan- 
ties, bučiuojanties—urnai akyse ašaros jam 
pasirodė. Ir, pagalios, karštai į save spaus- 
dams mane
man krutįs nuo ašarų sumirko, ir tarė: Kau 
nis... Kaunis esąs n

PIRMOJI ĖLFI 
Gaisrai liepsnoja!

ANTROJI ELFĖ (taipjau atsikelia): K

siu
na šviesa žibantį akmenį).

ANDRIAUS BALSAS:
RAGANYTE: Kaipgi!

tik tu šauk ją, šauk!
ANDRIAUS BALSAS : Undute, aš čionai!

Undute, negirdi?!
RAGANYTi 

prisišauksi.
Andrius, minios genamas, pasirodo ant uo
los viršum griptelės. Jis išblyškęs, sudras
kytais rubais. Dešine ranka siūbuoja dide
lę uolos skeliaudrą, taikydamasis tuojau pa-

visa
Ar tam lik ir šaukei mane iš Su

žirtam kaip

Reikia sumaišyti 2 valgomuo 
šaukštu formaldehyde ii

7. Veido negražumo prieža 
s lis gali būti viduriuose, ii- grei 
čiausia ten yra. Gyvenkite hy 
gieniškai, liaukitės gėrę snap 
sus ir alus, bukite kuodaugiau 
šia tyrame ore. Bandykite tep 
ti veidą vakarais su šiais vais 
tais (aptiekorius padarys):

PENKTASAI AKTAS.
Kalną pieva-aikštė, su Raganytės trobele, kaip 

pinnąjaine akte.
Vidurnaktis.

Apie šulinį susirinkusios sėdi trįs Elfės.
PIRMOJI ELFE: Gaisrai liepsnoja!
ANTROJI ELFE: Nuo kalnų klonin rau 

donas aukų vėjas pučia.
TREČIOJI ELFE:* Durnai, kaip juoda; 

debesis, kalnų eglyno viršūnes lenkdami, v 
klonį slenka.

PIRMOJI ELFi
baltas rūkas. Paskendę iki kaklo ruko juroj 
gailiai, klaikiai galvijai baubia tvarto. , 

ANTROJI ELFĖ: Bukų gegyj lakštinga
las giedoj

plaukiojo-plud tiria vo
liestas metalas du syk smarkiau grūmodamas 
skambėjo...
tęs, lėčiau ir man
ir bėgome šalin.
ką aš tenai regėjau-
apie Elfę: tepurpsi s 
lis, apie žiedus, lapu 
jau meilintis, tikrai,

GIRINIS: Man-
įsidėmėk: kiekvienas daro tai, 1

saldaus i^ags
moteriškė?!

Kvoraks, breke-ke-kek 
ei tau blus

O ne—iieš
nors

1. Aš daug knygą ir laikraš
čių skaitydavau prie elektros 
šviesos ir tokiu budu sugadinau 
»kis. Buvau pas kelis dakta
rus. Turėjau keletą porą aki
nių, bet nieką negelbsti./ Ar ne
patartumėte ką nors?

2. Aš miegu po 10 valandą 
dienoje; atsikėlęs išgeriu kelis 
šnapsus arba stiklus alaus ir vėl 
noriu miego. Ar tai gali but 
nuo alkoholiaus?

3. Kas daryti kad mano ger
klė dažnai esti užkimus, ypatin
gai iš ryto? Kartais gerklės ga
las skauda.

ANDRIUS: Bandykit lik! Ar kunigs, ar 
skutėjas, mokytojas, arba zakristijonas, arba 
krepšelninkas—visvien: kurs pirmas išdrįs 
augštyn čia žingsnį žengt, turės, kaip smilčių 
maišas 
moterį 
kių gauja, kuri uol 
dešimtis nakčių išpotečiauja; tuo tarpu gi
lki šerdies sugedę—begėdiškai išdrįsta, jei tik 
gali, Augščiausio Viešpats amžinąją meilę 
parduoti už auksinį! O, melagiai! t Veidmai
niai jus! Iš tvirtų akmenų pastatėt pylį jus, 
kad Dievo jūrių—kad rojaus palvinio palai
mintų vilnių į savo pragaro gelmes neįsilei- 
dus. Kur yra tas, kurs pylį suardytų? Aš JUO 
n’esu... ne, neesu, tikrai... (Meta skeliaudrĄ 
šalin ir stengiasi augštyn lipti).

RAGANYTE: Palauk, nelipk. Ten kelio 
jau nebėra.

ANDRIUS: Sakyk/ senele, kas aUgštai 
ten dega?

RAGANYTE: Ar aš žinau
8. Veidui prausti geriausia 

vartoti glycerin uotas muilas 
(glycerine soap), kurį lietuviai 
kartais vadina gintariniu muilu. 
Be to, muilą reikia pritaikyti 
prie veido.
s 9. Geras kiaušinis yra tyras, 
jame nesimato jokią plėnių; 
spalva yra lygi. Jei vienoj vie
toj kiaušinis yra tamsesnis, ki
toj šviesesnis, tai galima pasi
tikėti, kad jis gana senas. Jei 
kiaušinis yra išsekęs, tai yra, jei 
daug tuščios vietos tarpe keva-

stiklą vandens. Paskui uždeng
ti tą stiklą sugeriamąja popiera 
ir apversti torielkon (lėkštėn). 
Spaudimas vandens padarys 

. Ant kraštą šla- 
galima apibarsty- 

nes tuomet 
ar labinus bus pritrau-

Jcigu oras negalėtų į- 
ipvožtą stikline ir po- 

džiuti, tuomet 
po vienu kraštu 

nors šipulėlį, 
odium solicylate 

reikia paimti 2 šauktų ir ištar- 
pinti į stiklą vandens. Paskui 
prirengti, kaip ir formaldehyde.

šis būdas arba kova, su musė
mis yra nepavojinga 
maži vaikai 
d,e yra karttis ir priklus, todėl 
ir vaikas jokiu budu jo negers, 
o jeigu ir nurytų keletą lašų, 
tai dar nėra tai]) baisu. Nepa
vojinga. Gi sodium solicylate 
yra visai nepavojingas. Galima 
visą stiklą panašiai musėms pri
taisyto vaisto išgerti ir tai ne
reikės važiuoti pas Abraomą. 
Be to, reikėtų atminti ir vengti 
vartoti cukrų, kur yra maži vai
kai. Saldumas gali juos apvylti.

šiedu kovos budu su musė
mis yra pigiausi, paprasčiausi ir 
todėl bus* ir praktiškiausi. Be 
to, yra nepavojingi, t. y. nestip
rus nuodai.

Kiekvieną vasarą miršta daug 
vaikų nuo įvairių musėms pri
rengtų chemikalų 
tie chemikalai 
arseniką. Taigi, 
kinie atsargus, kad šią vasarą 
nenusinuodytą sykiu su musė
mis ir keletą kūdikių.

Vengkime arseniko, tečiaus 
kovokime su musėmis!

J. T.'Vitkus. Širdis vėdini reikėjo

knygių skaitymas
'“sugadino”. Gal 
kitas yni priežastim
numo. Akią nemačius, 
ma nieko tikra pasakyti

2. Be abejones čia alkoholius 
kaltas.

3. Gal but liežuvėliai (tonsi-
lai) yra užkrėsti arba sudidėję; 
aemačius negalima pasakyti ka
me dalykas ir negalima nurody
ti gydymą. a

4. Gal but nosyje kas nors

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
Mje, kad mes atidarome vieną U 
didžiausiu lietuvišku aptieką Arne- 

Užlaikome amerikoniškus b 
jiškus vaistus, kaip tai: žoles 

, trejes-devyneres. žodžiu 
co tik kam reikalinga. * Must; 

kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ii 
susipažinti su mumis ir musy kaino- 
utis. DR. J. J. VIZGIRDAS

Antiekos Užveizditoja*

gyvenau, buvo niek 
skambėjęs ir pragaišę 
vos gimti spėjęs? Sen 

RAGANYTE: Aš 
ANDRIUS: Maių 

aš toksai? Kai n tankikatrul?—Skuomęn mane sodino 
iojo ir svečius vaišino

Padavė man taurę—
-joj buvo kraujas—krau

girios pakraštį): K; 
(Pranyksta girioj).

PIRMOJI ELFI 
žemės, kaip durnai 
niui!

mi?
5. Ar gerai gerti -----  ištar-

pinus degtinėj vidurių paliuosa- 
vimui?

f>. Kas daryti kad butų balti 
dantįs?

7. Kas daryti, kad mano vei
das nedailus — pleiskanotas, 
pučkuotas? Rodos dirbu ne
dulkėtoje vietoje.

8. Kokis muilas geriausias 
veidui prausti?

9. Kaip pažinti virtą kiauši
nį, ar jis pasenęs, ar šiaip neti-

ANDRIUS: Jis skamba... Viešpatie, tu 
mane galbėk! Kas tai padaręs man?.. Tik tu 
klausyk, kaip gaudžia jis—palaidotas tas gar
sas, kaip" veržias jis augštyn—tai alpdamas, 
tai griaudams dar smarkiau, smarkiau... (Į 
Undinuiį atsigrįžęs): Šalin, tu! Nekenčiu aš 
tavęs! Į tave spjaunu! Šalin, sakau! Aš už
mušiu tave, tu, ragana, dvasia tu prakeiktąjį! 
Prakeiktas aš, ir tu, ir mano darbas—prakeik
ta visa!—Aš čionai!.. Palaukit!.. Aš čia!.. Ei
nu... einu! Tuojau ateisiu!..' O, Viešpatie, su
simylėk į mane!

(Jis pašoka iš vietos, sukniumba, vęl pašoka 
ir, šlitiniuodamas, velkasi šalin). . .

UNDINUTE: Nusiramink tu, Andriau! 
Neik! Buk čia! Buk prie manęs!—O, varge! 
Galas... galas!

—GALAS KETVIRTOJO AKTO—

GERHĄRTO HAVPTMANNO

Paskendusis1 Varp
Penkių Aktų Pasakos Drama 
Lietuvių Scenai Taikydamas vertė A. LALIS

as viena: esu 
imu bejieškąs 

skurdo... molinos 
gedamos, auksinę savo Ta 
bet pasiekt negali... Ką tei

4. Kiekvieną rytą man teka 
iš nosies kraujas. Ar pavojin
ga ir kas galėtą but priežasti-

Šian! Ei, oldri 
negirdi, ar Nį 
šian! Kad ir maurų lovoj šalia tavęs gražiau 
šia vandenutė gulėtų ir ravėtų barzdą tau— 
vistiek, eik šian! Tegul sveika sau guli. Ne 
sigailėsi! Nes ką aš žinau ir tau papasakot ga 
liu-—po plynių!—ir dešimt tavo meilės 
čių verta!

VANDENIUS (nematomas dar, 
nio): Breke-ke-keks!

GIRINIS: Lįsk laukan! Ko sten 
VANDENlUS (nesirodgdamas) :

ryk sau,stink j! Laiko neturiu.
GIRINIS: Tu tik žiūrėk man—laiko ne

turįs... jis laiko neturįs! Tu, puntagalvi! Pa- 
išsipenėti pilvą! Klausyk, ką noriu 
akoti!—Kaip aš sakiau, taip visa ir 

įvyko: jis ją pametęs! Jei esi vikrus, tai su
sikauk tą retą peteliškę. Mažumą pažeista, 
šiek-tiek išblyškus, lėčiau tiek man, tiek tau 
—tai niekų niekis! O pramogai sau, seni, rasi 
joj daugiau gal, nei tau miela butų rasti...

VANDENIUS (iškįla viršun, akim kla
stingai mirkčiodamas): Ak šitaip? Tužsakai 
—jis ją pametęs? Nu, gei 
tau regis, kad aš tuojau < 
siu? Nė.nemanau.

GIRINIS
taip aš žinočiau kame ji!

VANDENIUS: Tai pajieškok.
GIRINIS: Manai, kad nejieškojau? Nak

tims ir sambrėškiu visur bėgiojau ir raičio- 
jaus tokiomis skardomomis, kur joks kalnų 
ožys nedrįstų kartis 
kurmio kvočiau 
nė dagilis, nė vanagas, 
—nė vienas nežinojo kur ji butų 
tį radau bemiegant prie ugnies:

I v ♦

Pavasaris ir vasara stiprini 
musų didžiausią priešą — musę 
Jau gana daug kartą tilpo laik
raščių skiltyse, kiek blėdies at 
neša .tas sparnuotas ir plaukuo
tas gyvūnėlis. Blėdingas jis 
Todėl ir kovoti reikia prieš jį 
Natural iškas bintas kovos y n 
absoliutis sauitariškumas-švarū
mas. Bet darbininkas negali iš
pildyti visą sanitarijos reikalą 
vimų, todėl ir mechanišklis ko- 

✓vos būdas yra reikalingas pries 
bledingą vabzdį-musę. Pasta
rųjų būdų yra daug. Tečiaus, 

^naujausių
siu budu yra vartojant niekurie 
chemikalai. Būtent: formalde
hyde ir sodium salicylate, šie
du chemikalai yra, kur kas ge
resni ir mažiau pavojingi, negu 
daug arseniko išdirbysčią, ku
rie vartojami tam pačiam tiks-

biivau ir ką turėjau savyje—visa tau darban 
įdėjau... Nebegaliu... ak, negaliu daugiau!

(Tylos valandėlė).
RAGANYTE: Dabar tamsus tau keliais. 

Pasi 1 sėV. An ta i su oi ei i s—sėsk lęs.
ANDRIUS: Man- 

lova tiek dabar mane 
krūva 
—šalton mano kakton antspaustas bučinys 
palaimos nei pa 
gus butų vapsos įgylimu 

. RAGANYTE: Rasi 
valandikę

ANDRIUS: Ne, laukti negaliu. Vandens 
išgersiu. (Jis skubinasi prie šulinio ir sėdasi 
ant rentinio).

RAGANYTI 
ir gerk i e.

(Andrius ima kaušelį ir, sėdėdamas ant ren
tinio, semiasi ir geria. Iš šulinio girdėtis 
tylus, švelnus, bet neapsakomo liūdimo ir 

skundo pilnas, balsas):
BALSAS Iš ŠULINIO:
Ak, Andriau, tu mano mieliausias!
Nesėdėk*prie šulinio, brangiausias, 
Nesunkink dalios mano kietos: 
Pasitrauk iš šios vietos— 
Sudie, sudie!

(Po valandėles tylėjimo).
ANDRIUS: Kas tat galėjo but‘ 

senele! Kas taip liūdnai Nardu mane 
kė? Aiškiai iš gilumos 
paskui vėl tylomis: “S 
senui? Ir kur aš čia esu? Tarytum pabudau 
Grintelė, uolos, ir lu pati... Pažįstama man vi 
sa, ir vėl taip svetima. Nejaugi visa, ką per

pamatysi.
L4 Gerai, lebu
udona savo ži-
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1553 West 474h Street
KAMPAS ASHLAND AVENUE

Kostovska, Šienclie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Ofiso valandos sekamos: Nuo 9 ryto iki 
9 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.

Kalbėjo V. J.
McKees Rocks, I 
Diena, 
kalus ir 
bą turi 
me gyvenime

Kalbėtojui pabaigus ir vėl de 
Įdainavo Viktorija Masiuniute.

Atlošta veika liuką s “Dvi ku 
mutes 
kiute ir M
labai prijuokino publikų. Tat 
vaizdelis iš tikrų lietuviškų ku 
m učių 
kaip vyram; 
kelia vaišias 
še jos gana

Reiškia, 
ę tie gal

is kares turi didė
ti patiems nereikia 

Mat kunigai del

jau 
Lietuvių 

suteikė 
ias teises su vyrais.

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

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

vaigimą 
žarnose 

mą, nerviškumą, ii 
žinoma,

tos ir laimes, kuri

Mano mąšina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa 
jiegos stiprumo ir gyvumo Jūsų širdies.

Sulaikyk inžino kaštus

Programas įvairių-jvairiausias, kuriame dalyvaus 
davinėtojų Armija su savo triksais.

Smulkmenos bus paskelbta vėliau
Jeigu diena pasitaikytų ir ūkanota, jeigu ir lietus su krušomis iš pra

sivėrusių debesų piltų, vistiek važiuokite: užteks pastogės visiems ir pra
mogos eis kaip iš rago. Atminkite, kad tai bus “Naujienų”, Naujienų 
Bendrovės, Naujienų Skaitytojų, Naujienų Draugų, Naujienų Rėmėjų, 
žodžių — Visų Naujieniečių Piknikas.

Baltrušaitienė 
lietuvių'moterų isto- 

Plačiai kalbėjo apie mo- 
fty liesas ir pa- 

I SLĄ. tai pirmoji orga- 
kuri suteigė moterims 

tiesas su vyrais 
atgal. Antroji,

Apvaikščiojimas Moterų Dienos 
ir paminėjimas metinių sukak

tuvių L. M. P. S. 21 kuopos.

skini silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
kurie parodo staigią mirti, gali apsireikšti bild laiku. Kaip 
jųsų kraujo sudvnai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 

pasakys. ATEIKIT, leiskite 
sudynų paslaptis—tuokart gali- 

yra jums daryti.

Kaip nuvažiuot: Iš visų miesto dalių važiuokite iki Ogden Ave. 
važiuokite iki 48 Avė.; nuo 48 Avė. imkite Lyon karus iki upės 
nes kranto Pikniko daržas.

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

' Del parankamo tokių depozitorių 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.

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moteriškų, vyriškų. Ir valkų ligų.
Ofisas ir Gyvenimas: 

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
X)o pietų ir vakarais.

Prakalbas atidarė p-lė Burbo* 
ra Leona i tė ir perstatė “Aido” 
chorą dainuoti. Padainavus vie
ną dainelę, Viktorija Masiuniute 
padeklamavo “Pavasario džiau-

metąi
Mokslo Draugija, kuri 
moterims Iv
Ji privedė gana indomių atsiti
kimų, kaip moterų draugijos bu- 

perseki ujamos, kad Ply- 
susitvėrus 

vardu “Lic- 
Amerikoj” 

įsiūdavo 1110-

• Šiuo pranešu Visiems, savo -pacientams 
draugams ir pažįstamiems, kad aš perkė
liau savo ofisą iš 1645 W. 47th st. į

Venskunas iš 
, apie Moterų 
s moterų rei- 

jų veikimą, kokią svar- 
moterų veikimas vie Ša

tei ty j.

Kunigai sau 
tu bernais C
karėj žuvusių jaunikaičių du- 
šias imdami penkines nuo tėvų 
brolių, seserų, pačių ir tt 
lies darbininkų klesa vis bris į 
didesmis vargus, vis bus apkrau
nami didesniais mokesčiais ir 
nelaimėmis. Taigi, akivaizdoje 
to visko, geriaus man butų ne
šioti kapitalistų duotą vardą*

o jie būti žmogžuda ir

Aiškiai buvo matyt, kokie gai- 
vafai vedė savo pavergtų'žmo
nių būrelius (daugiausia kūdi
kius) : katalikų ir kiti vadinami 
krikščionių kunigai. Taip ir 
visos tos draugijos apvaikščio
jo, kurias kunigai, 
bernai, kontrojiuoj 
vedė ir agit 
valai, kurie 
lės naudtos, 
kraujo lieti 
kapitalistų interesų ir del savo 
biznio senai jau užmiršo Kris
taus prisakymus “Neužmušk.” 

lėbaus su kapitalis- 
r* laikys mišias už

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

kenčiate ir«nusiniinę, pasinaudoki t šia didelė auka, 
aš suteiksiu X-Ray ir daktarišką e'gzaminaciją 

ima nuo $5.00 iki $10.00 .lys nebusite priversti 
liiodu kiekvienam sergančiam vyrui ir mot erei šiojo a- 

žinoti .ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug mė
mėj ų, inkstų ir pu-

Valandos nuo
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedčliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

Labai gaila, kad p. J. Ned'va- 
ras nenori suprasti, kas tai yra’ 
šnipas ir šalies išdavikas, ir per 
tai padaro tokį žingsnį.

N. Korespondentas.

Suranda žmonėse 
ženklai 
randasi 
laiko senstate? Alano kraujo spaudimas 
man išpasakot jųsy širdies ir kraujo 
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia

užganė 
bus rei

Koki tik inžino pajiegą įusu farmaj yra reikalinga atraste, 
jog par ilgesnio vartojimo tas inžinas yra pigesnis ir busite visada daugiam 
užganėdinti pirkus inžiną tokios pajiegos formos Mogul kerosiną varitą 
inžiną. Pavelykete kad nusiustume jums keleto faktu ir aprokavimu 
sustatymo inžino ir prekę kuros, kure darodys jums teisingumo, privedžioji- 
mo tame apgarsinime.

Gcg. 29 d. čionykščiai vyčiai 
rengė “linksmą vakarą.”

Vaidino “Kaminkrėtį ir Ma
lūnininką”, bet pusę šio veika
lo apleido, mat giedot niekas 
nedrįso ant scenos.

Paskui vaidino “Knarkia Pa
liepus.” Bet nė šį veikaliuką 
nežinojo liet iš katro galo pra
dėt; lošėjai lyg už pakulą kal
bėjo roles poterių tonu.

Trečia buvo “Charlie Chap
lin.” Bet šito paskutinio net 
gaila buvo, kuomet jis baidėsi 
pats savo grimo ir, kaip vieno 
kaulo sutvėrimas, net pasikru
tinti bijojo... \ Onos Vaikas.

Gegužės 27 d. Lietuvių Mote
rų Progresyvio Susivienijimo 21 
kuopa parengė prakalbas su pa
margini mais, apvaikščiojimui 
Moterų Dienos ir paminėjimui 
L. M. P. S. 21 kp. metinių sukak-

X • PIRK SAU visas F\um^avogimui reik-
incnis tiesiai už ‘■v.holesĄJe” kainas. ■ 

X Mes parduosime visiems. X
I Levinthal Piumbing Suppiy Co., į 
t 1637 W. Division St., Chicago,

Corner Marshfield Ave. fl|
Kalbama lietuviškai.

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

yvenimo, kuris parodo 
išėjus į darbą jos 
girtuokliams. Lo- 

puikiai atliko savo

g NEMOKĖK MAN 
ŠPo priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi- r 
f sai užganėdina 'jus, ne 
& mokėkit man nė cento, j 
S Visai nėra nė skausmo 
g ne pavojaus sąryšyje 
X su X-Ray egzaminaci- g 
g ja, ir dargi nėra rej- ji 
||kalo jums nusivilkti 
X grabužių. Užleidžiant- || 
■ ant uždangos šviesus 
S aiškus paveikslas, pa
ll lis paaukavimas užsibaigs 
f priyžastj jųsų ligos. Nėr 
X ir jus taip ilgai nežinot 
® priežastį; ir sutaupyki! 
į, rbių komplikacijų

reumatizmą, dusulį, k
chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmių 

taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.
jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, ap 

ėjimą gazų, skausmus pilve,, murmėjimą 
nuovargį, nusidėvėjimą 
tai yra priežastis, kuri

International Harvester Company of America 
(Incorporated)

CHICAGO
Champion Doering McCormick Milwauke

Gerbiama Naujienų Redakci
ja gal malonėk duoti man vie
tos tarti keletą žodžių p. J. Ned- 

iš norėčiau 
i J. Nedva
ikyti, kai]) 

protauja savo at- 
siliepiTne Naujienų nr. 127. P-as 
Nedvaras sako: “N.” K. klysta, 
pavadindamas lietuvius nesu
prantančiais kares baisenybių.” 
Tolia us 
privertė pasisiūlyti visų lietuvių 
vardu prisidėti 
Jis saki 

t 

kviečiamos visos Kewanee’s or
ganizacijos, taigi ir lietuviai, pa
matę, kad dalyvauja apie 26 
draugijos visų tautų, sumanė 
pyisidėti — ne dėlto, kad nesu
pranta karės baisenybių, bet 
kad išvengus kapitalistų pc 
kiojiihų, kad bepavadintų lietu 
viii šnipais 
kais.”

Dabar norėčiau paklausti p. 
tyvaro: Ar tie tuksiančiai, 
šaligatvėse žiurėjo į tuos 

vyčių ir kapitalistų bėr
ius būrelius ir juokės, 

irba šalies išdavikai? 
Ir ar juos dabar kas vadina šni
pais? Ir kam tvirtinti, kad vi
sos tautos dalyvavo, o nepasaky
ti, kiek draugijų nędalyvayo?

vyrai.
Aukų padengimui 

rinkta $10.00
Daktare 

kalbėjo iš 
rijos 
terų veikimą 
sake, ka 
nizacija

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryli, kad pagylumete.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR

Km mane išgelbėjo nuo varginančių Ilgų T 
Salutaraa Bitteris. Al per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatoe. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit
ter is ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose galiūnuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis į:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
• žolės nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENA8, PROF.

Chicago, III.

VO 
mouth’e Pa. buvo 
moterų draugija po 
tuvaičių Draugija 
tai tenai vyrai gi 
terims, kad jeigu 

moterų draugijos, lai išei- 
iš burdo. Abelnai gerbia- 

calbėtoja gana vaizdžiai ir 
i apipiešė moterų veikimą 

ir jų užduotis.
Užbaigiant vaka 

choras sudainavo: 
ros ir ūžia.” Tuon

Valandos: 9 ryto iki 8 
vakaro. Nedėliomis: 9 
ryto iki pietų.

varui, ne dėlto, kad 
save pasiteisinti ari 
ra užgauti 
klaidin

rodo nenaturalį stovi, 
ir. visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų 
kūno, Jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet .rus 
galite; įsigyti vien tik 
už dalelę paprastų iš
laidų. Ateikite tuojau 
pirm negu šis specia- 

leiskit N-Bay pasakyti tikrą teisybę apie 
mbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 

Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalės 
galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva- 

dagi pačią gyvastį.
VYRAI IR MOTERS

Kurie sergate, I 
Tiktai trumpam laiku 
už L00, daug expcrtų 
gydytiės. Aš duodu kiekvienam sergančiam 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti 
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų 
sies kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas,J 
sų, nosies ir gerklės 
gas pilvo kliūtyse

Jeigu 
priet varą, 
n u st o j imą 
palengvą nykim

šis apgarsinimas iižkviečia jus jieškoti sv< 
lengvai yrą jums atsiekiama. Jeigu jus sorgai 
sycįikli, atsineškite šį apgarsinimą, kuris : 
Bay ir daktariškos egzaminacijos už $1.00

neatidėliok

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
.  tikrai išgydytu,

jnflnL ' jultis pasakysiu, be spclioji-
mų, kokia yra jūsų tikra liga, 

« • Aš vartoju tiktai vėliausias moli*-- l^shškas metodas ir įrengimus, 
H Aš turiu mano p‘aties vaistų de
ri partamentą ir laboratoriją,

" Aš vartoju tiktai tikrą Nco-Sal-
r \ 1 varsen, 914 ir 606.
s * : \ Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

DAUGELIS žmonių ikišiol rodos mana, idant 
jie užmokės už inžiną mažiaus, aplaikys daug 

už sava pinigus. Yra ant turgaus inžinu su pajiegą 6 ar 
kuriu preke yra nuo koki $100 iki $250. Kiti žmones 
“pajiegos 6 arkliu inžinas. yra pajiegos 6 arkliu inžinas. 
Jeigu aš galiu nusipirkti inžiną už $100 kodėl aš turečiaus 
mokėti daugiaus?"

Viena skirme yra ta, kad jeigu nupirksi pigiu inžiną, pa* 
Iiega 6 arkliu bus tik kokius metus ar du metu o paskui visados turęsti koki 
lapata. Pirkdamas geresni inžiną, nusipirksti pajiegą 6 arkliu ant amžiaus 

laika. Ne vienas ne žiną koks amžius yra Mogul inžino. Nekuri iš musu 
inžinu, po vartojimo par keturiolika metu, turi savą pilną lapsm arklo 
pajiegą pri kožna darba.

Kita sk irme ir dideli yra kuros jškaščei. Mogul inžinas 
varytas su pigę kerosiną ne tik ilgiau laikys ir dirbs daugiau negut pigis 
inžinas, bet atliks darbą su mažesniais iškaščeis kuros, o tas neilgu taiku 

>rekę Jnžino. Apart to, tie inžinai duos jums neapiprekioujimo 
inimo per turėjimo nuolatini ir užtekimą pajiegą kur nors jums 
alinga.

DR. FIELD
7 PI \V. M;id isiin p a I' 

; i n 11); i s I I; 11 s h ■ d : d \

1886 METAISISTEIGTAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius,* Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

■ ............................ . .............— 1 ■■■■■... .  m ■ Į I. ........ ............. — 1 — ..—„■I.—...................  , ......................■■■■■■■■ ■■ .............

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.
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prasmę. Yra dvi žyn
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^įUtsdien, išskiriant nedėldienius

• Užsisakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Ddeagoje metams $6.00, pusei me-

Terms of Subscription i
In Chlcsgo, by carriers, per week. 

12 cents. By mail one year, 15.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, bns
year .................................  gg.00

Six months ...................  ..gS.OO
Three months ........................ gl/75
Canada, one year .................$5.00

European countries, 1 year .. 17.00

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Fnset metų .......................... $3.00

• Wrims mėnesiams.................... $1.75
ghriem mėnesiam.....................$1.00

! Kanadoje, metams .............. $6.00
paropoję, metams .........  $7.00
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JMytojq ir korespondentų praSome siunčiamus išspausdinimui laikraš
ti rankraščius adresuoti tiestai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
fmhi. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
•tekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
M arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejy savaičių autorius pareikalauja 
Ii Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

^Redakcijos Straipsniai

“'Laisves
Bonds'ai".

Tos kalbos apie 
Rusijos “betvarkę

Vidurinę paskolą
Suv. Valstijų kongresas nu-

kuria
ir

dengimui, valdžia pakriks

paskolos bonds’ams ji davė 
varda “laisvės bonds’ų.” Su v C

laisve tečiaus tie bons’ai,
K kaip ir tas tikslas, kuriuo 

• „ jie yra pardavinėjami, turi 
labai maža bendro.

Valdžia , ir kapitalistai 
I tuos “laisvės bonds’us” bru

ka žmonėms. Nesenai vy- 
riausis pačto viršininkas iš
leido pranešimą, raginda
mas visus pačto tarnauto- 

/ jus pirkties tų bonds’ų. Ki
tų administracijos departa- 

I mentų viršininkai, valstijų
į gubernatoriai, miestų majo

rai ir kitokie vyresnieji val- 
I dininkai išleidžia tokius-pat
i. paraginimus po jų kontrole
j esantiems tarnautojams. Fa

brikų bosai ragina prie bon- 
| ds’ų pirkimo darbininkus. Ir

tie žmonės yra priversti da- 
f ryt, kaip jų

bosai nori.

Telegramos kasdien atne
ša iš Rusijos naujų,;žinių 
apie viešpataujančią tenai 
“anarchiją.” Darbininkai 
rengiąsi subankrutyt visą 
pramoniją; anarchistai darą 
demonstracijas gatvėse ir 
reikalaują valdžios nuverti
mo; Schlisselburgas įsteigęs 

' atskirą respubliką; Kron- 
štadto kareiviai rengia^ 
bombarduot Petrapilį; ūki
ninkai deginą dvarus; ap
ginkluoti žmogžudžiai šau
dą ir plėšią turtingus -žmo- 

' nes* ir tt.
Skaitant tokias žinias, 

žmogus įgyji labai nelinks
mą įspūdį. Išrodo, kad ta 
■Rusijos revoliucija, kuri

y. . .......

O betgi kaip mažai žinių 
suteikė mums telegramos 
apie visus šituos revoliuci
jos nuveiktus darbūs. Prane
šė, kad tas ir tas padaryta, 
ir atliktas kriukis. Tarytum 
tai paprasčiausi dalykai. Bet 
jeigu įvyko Petrapilyje ko
kie žmogžudystė, jeigu kilo 
demonstruojančioje minio
je sumišimas, jeigu kur-nors 
pulkas kareivių pasipriešino 
savo vrišininkui, — tai tuo- 
jaus mes turime ilgiausių is
torijų apie “suirimą” ir “a- 
narchiją.”

Šitaip vienpusiškai, pie
šiant revoliuciją, žinoma, 
nesunku yra perstatyt ją 
juodžiausioje išvaizdoje. Bet 
perdaug jau yra aiškus tiks
las, kuriuo vadovaujasi tie 
piešėjai, kad butų galima 
jiems patikėti.

Tos įstaigos, kurios pra
neša žinias iš Europos, sten
giasi diskredituot Rusijos 
revoliuciją. Ir jos stengiasi 
juo uoliau, juo ta’ revoliuci
ja smarkiau žengia pirmyn. 
Revoliucija buvo gera tik 
toliai, koliai ji žadėjo patar
naut talkininkų kapitalistų 
klesoms. Bet ji pasidarė 
bloga, kaip tiktai kapitalis
tai pamatė, kad ja stengiasi 
pasinaudot savo reikalams 
darbo žmonės. <

Taigi tas pasakas apie 
Rusijos “anarchiją” neverta 
imt už gryną.pinigą.

Dvyliktas 
klausimas.

I

i' 
t
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viršininkai ir

prispirt pirk- 
bonds’us” nie-

Prievarta 
ties “laisvės 
kas negali nė vieno žmo
gaus. Bet valdžios tarnau
tojai ir fabrikų darbininkai 
rizikuoja netekti savo vietų; 
kada jie pasipriešina savo 
ponų valiai. Todėl tie para
ginimai prie bonds’ų pirki
mo yra lygus paliepimams.

krypo iš vėžių ir eina į kokią 
tai bedugnę, traukdama pa
skui save šalį. Bet ar ištie
si] tenai dedasi taip nelem
tai, kaip tefegramos prane-

Bėda, kad Amerikoje es
ant, negalima patikrint tų 
žinių. Vienas dalykas te
čiaus jose turi iššaukti kiek
vieno protaujančio žmogaus 
neužsitikėjimą: jos yra la
bai vienpusiškos. Jos paduo
da plačiausius aprašymas 
visokio netvarkos apsireiš
kimo Rusijoj, bet jos nieko 
arba beveik nieko nepapa
sakoja apie tai, kas tenai at
sitinka gero. O gero juk te
nai jau įvyko per tuos ne
pilnai tris mėnesius nuo re
voliucijos pradžios begalo 
daug — tiek daug, kiek pap
rastais laikais neįvyksta per 
keletą dešimčių metų.

Tenai tapo sugriauta ca
rizmas, nuo valdiškų vietų 

suareštuota 
3 aršiausių žmonių 
eju; įvesta laisvė 

žodžio, spaudos, susirinki
mų, sąžinės; pakelta algos 
darbininkams; sutrumpinta 
darifb diena; sulyginta mo-> 
terų teisės su vyrų teisėmis; 
panaikinta religiniai ir tau
tiniai suvaržymai; paskelb
ta teisingos taikos sąlygos; 
sumažinta algos ministe- 
riams; duota amnestija poli
tikos prasikaltėliams; pra
dėta aprūpint žmones mais
tu, ir tt. Atkreipkite domą 
į visus šituos revoliucijos 
nuopelnus ir pasakykite: ar 
žmonės, mokantįs tik suiru
tę daryt, butų galėję visa ta
tai į vytint? Ar chaosas, sui
rutė bu^J galėję pagimdyt

tai faktiškai verčia betur
čius dėt savo sutaupytus 
centus į karės paskolą. Karė 
ne tiktai padidino gyvenimo 
brangumą, ji ne tiktai paims 
daugiausia aukų gyvastimis 
iš beturčių klesos, bet dar 
norima, kad ji butų ir apmo
kėta iš beturčiu kišeniaus.

Kodėl valdžia ir kongre
sas nepaima pinigų karės lė
šoms padengti iš tų lobinin- 
kų, kurie nesvietiškų pelnų 
prisiplėšė karės laiku? Ko
dėl tie lobininkai patįs nesu
perka “laisvės bonds’ų” sa
vo auksu, kurio jie turi šia
ndie užverstus bankų skie
pus? Juk jie turi naudą iš 
karės ir jie tos karės geidė?

Kapitalistų spauda šaukė 
ir tebešaukia, kad kariaut 
esanti patriotinė pareiga. 
Dabar jos bosai turėtų pro
gos parodyt savo patriotiz
mą. Bėt jie žiuri tik, kaip 
nuo tos pareigos išsisukti ir , _
suverstąją ant kitų pečių.1 visas šftas, pasaulį nustebi 
Tokie xjie yra patriotai. nusias} ^efomias ?

> 
atstatyta arba 
visa

Už keleto dienų prieš re
gistraciją valdžia susiprato, 
kad ji negudriai pasielgė, 
indėdafna dvyliktą klausimą 
į registracijos blankas, ir 
dabar išleido paaiškinimą, 
kad į tą klausimą nebūtinai 
reikia atsakyti.

4ame klausiama : “Ar jus 
turite pamato reikalaut, 
kad būtumėte paliuosuoti 
nuo kareiviavimo. Nurody- 
'kite, kodėl?” šitas klausi
mas duoda progos kiekvie- 
natn, kuris registruosis, už- 
reikšt savo protestą prieš 
priverstiną kareiviavimą, 
įvestą bb- žmonių pritarimo.

Valdžia nujaučia, kad to
kių, kurie įrašys savo pro
testą į registracijos blankas, 
bus labai daug. Vieni rei
kalaus paliuosavimo nuo ka
reiviavimo dėlto, kad kariš
kas amatas yra priešingas 
jų sąžinei, kiti dėlto, kad 
jie priešinasi priverstinam 
tarnavimui * (involuntary 
service), treti dėlto, kad jie 
pasmerkia militarizmą; o 
pridėjus prie jų dar tuos, 
kurie negali eiti į kariuome
nę del savo užsiėmimo arba 
dėlto, kad jie užlaiko savo 
šeimynas, — tai norinčių 
“gint tėvynę” gal pasilikt ne- 
perdaugiausia.

LENKŲ KARINGUMAS.

riotų pusdievis. Užtenka pami-

dėtų smarkiau plakti'.
Ir dabar, kuomet Amerika at-

kuomet ne ryt, tai poryt Ameri
kos jaunimas guldys savo gal
vas Fra nei joj, — lenkai taipgi 
užsimanė suteikti karės dievui 
Marsui auką. Tuo tikslu jie su
rengė nedėlioj prie Kosciuszkos 
paminklo iškilmingą apvaikš- 
čiojimą.

Kalbėtojai visais galimais bu
dais kaitino susirinkusiųjų žmo
nelių patriotiškus jausmus. 
Girdi, stodami į Amerikos ar
miją jus tuo pačiu kariausite už 
Lenkijos peprigųlmybę. .

fe

Du trečdaliu žmonių pa
saulyj yra vegetarininkai. 
Proporcinis mažėjimas mė- 

Prof. Scott Nearing. saj reįKajįngų gyvulių, o del-

Vegetarininkų, tai yra, to-Į 
kių žmonių, kur nevalgo mė
sos, bet vien augalų maistu 
maitinasi, Suvienytose Vals
tijose visados buvo labai ma
ža. Daugelis šios šalies žmo
nių žino, kad, pavyzdžiui, 
Induąse arba Kynuose žmo
nės apsieina be mėsos, bet 
Suv. Valstijose —? kaipgi, sa
ko, galima be mėsos apsieiti! 
Musų senuoliai mėsą valgė, 
musų tėvų tėvai sterkus ir 
čapsus mėgė, tai ir mums ji 
turi but kasdieninis maistas.

Taip tai taip. Bet musų_ 
papėdiniai turės vistiek pa
liauti mėsą valgę.

Nuo 1860 lig 1<W metų 
Suvienytose Valstijose gy
ventojų skaičius padidėjo 
truputį daugiau kaip trigu
bai, o nuo 1880 iki 1917 padi
dėjo beveik lygiai dvigubai.

Palyginkime šitą gyvento
jų skaičiaus padidėjimą su 
padidėjimu mėsos produkci
jos — o mėsai darbininkas 
išleidžia trečią dalį visa to, 
kiek jis išleidžia apskritai 
maisto daiktams.

Mėsos išteklius pilnai ap
ribotas tuo, kiek šalis turi 
gyvulių skerdimui. Skaitli
nės, paduodančios, kiek Suv. 
Valstijose yra gyvulių mė
sai, parodo, kad jų prieaugis 
toli užpakalyj pasilieka nup 
gyventojų prieaugio.

Tarp I860 ir 1917 metų gy
vulių skaičius Suv. Valstijo
se padidėjo .daugiau kaip 
dvigubai. 1860 metais buvo 
25 milionai galvijų, o 1917 
metais buvo 63 milįonai. Nuo 
1880 lig 1917 metų galvijų 
skaičius Suv. Valstijose pa
didėjo devynioms dešimtims 
nuošimčių.

Taigi gyventojų skaičius 
Suv. Valstijose daug grei
čiau auga ne kaip mėsinių 
galvijų skaičius. Imant do- 
mon tai, kad kalbamuoju lai
ku pienininkystė sparčiai iš
siplėtojo, tai pasidaro aiš
ku, kad mėsos ištekliai pro
porcijoj pasidarė daug ma
žesni’ne kaip yra reikalau
tojų.

Penkių dešimčių metų bė
giu, nuo 1860 iki 1917, kuo
met gyventojų skaičius pa
augo daugiau kaip trigubai, 
galvijų skaičius paaugo tik 
dvigubai. Tą pat galima 
pasakyti apie prieaugį avių' 
ir kiaulių, tų dviejų kitų 
vyriausiųjų mėsos šaltinių. 
1860 metais Suv. Valstijose 
buvo 22 milionu avių, 1880 
metais — 42 milionai, 1917 
metais — 48 milionai. Kiau
lių 1860 metais skaitė 33 mi
lionus, 1880 metais — 49 mi
lionus, o 1917 metais — 67 
milionus. Taigi kiaulių prie
augio proporc. kiek didesnė. 
Apskritai betgi nei viename 
atsitikime gyvulių prieaugis 
neatsako šalies gyventojų 
prieaugiui. :

Kas del kainų mėsai, jos, 
žinoma, augštos. Bet jeigu 
nebus surasta ' priemonių, 
kaip padidinti, pagreitinti 
gyvulių prieaugį bent pro
porcijoj sulig gyventojų au
gimu, tai kainos mėsauturės 
vis labiau kilti. Pakilimas 
žemės vertės, nykimas di
džiųjų liuosų plotų, tarnavu
sių geromis ganyklomis gy
vuliams, ir auganti mintis, 
kad iš žemės dirbimo galima 
daug daugiau pasidaryti pi
nigų ne kaip iš gyvulių augi
nimo padaro tai, kad mėsos 
ištekliai Amerikoj vis mažė
ja ir mažėja. j

to ir kįlančios kainos mėsai 
lemia tai, kad menkai apmo
kami Amerikos darbininkai 
-turės taipjau vis labiau ir 
labiau mėsos išsižadėti. Tur
tingieji ir šiaip gerai gyve
nantieji valgys mėsą ir to
liau, bet tie, kur atlieka vi
sus sunkiuosius šalyj dar
bus — darbininkai — bus pri 
versti, nori ar nenori, atsi
sakyti nuo mėsos ir tenkin- 
ties augalų, maistu. Sekamo
sios gentkartės pamatys au
gančią sieną tarp tų, kur 
mėsą valgo ir tų, kur mėsos 
nevalgo.

dvasios, tai čia negali but nei 
klausimo, kad jis visu saivo kū
nu ir sieki buvo su darbo žmo
nėmis, su skriaudžiamais, iš
naudojamais darbininkais ir 
darbininkėmis. Jis teisingai 
sprendė, kad turtai yra prakeik
smas kaip tam, kurs jų daug 
turi, taip ir tam, kurs visai jų 
neturi. Aš patsai asmeniškai, 
vadinčiau Jėzų socialistu, o tai

listus. Viena, tai jų atsinešimas 
link privačiai valdonių visuo
meninių įstaigų; antra, jų tarp- 
tautinumas, jų visapasaulinė 
brolybės idėja. Abi tiedvi ypa- 
tybi charakterizuoja ir Jėzaus
gyvenimą.

Kunigas, kur to vardo 
užsipelno.

liai iškiša m a priekin, kad pri ro
džius, jog Jėzus niekados nega- 
Įėjęs * t u r ė t i už u*o- 
j a u t o s jokiam socialiam ju
dėjimui. Būtent, Jėzus, sako.

liau.
Susimildami, jus tik pasižiū

rėkite i musu valdžias karės me- c v
tu. Juk šiandie jos praktikoj
vykina tai, ka socialistai savo 
teorijose skelbia, tuo betgi skir
tumu, kad valdžios pavartoja 
socialistų programą žmonių nai
kinimui ir pragaiščiai, kuomet 
tikrieji socialistai nori sujung
tuosius žemės rezursus pavarto
ti žmonijos gerovei.

vo kūną pardavinėti; jeigu vai
kelis turi eiti lovon nevalgęs, al- 
kanas ir kasdien skursti nesvei
kose apystovose; jeigu jam vi
sos durįs uždarytos nuo tinka-

tai jau gyvai turi visą žmoniją 
apeiti, ją rūpinti. Ir socialistai 
tuo susirūpinę. Turtas, kurį 
žmonių dąrbas^ pagamina, turi 
eiti visų žmonių labui.

Man visai ne gaila ir ne drovu 
apleisti šią bažnyčią, arba kurią 
nors kitą bažnyčią, kur iš ma
nęs norima, kad aš užtarčiau 
žmogžudybę ir dėčiąus, buk aš 
tikįs, jog šita musų žemė sut-

darbo žmones išnaudoti, apiplė
šti.

Turės ateiti diena — ir ji at
eis! — kuomet niekur pasaulyj 
nebebus tokio ambono, kurs ką 
nors kitą skelbtų kaip socializ
mą — bendrą visų žmonių la
bą. Ir kad tas laikas ateis, vi
sos tos Washingtono, Berlino, ir 
Londono, ir Paryžiaus valdžios 
turės savo “biznį kvitinti” — 
ir ačiū Dievui! Tuomet jos jau 
nebegalės dumti žmonėms akių 
ir pasakoti, kad skersti savo ar
timą yra patriotinė priedermė.

Kaip gaila, kad Jlezaus laikais 
dar nebuvo laikraščių! Kaip 
gaila, kad) tuomet nebuvo nei 
redaktorių nei jų reporterių, ku
rie butų sėdėję rezervuotuose 
suoluose ant Golgotos kalno ir ♦ 
aprašę Kristaus nukryžiavimą! 
Aš beveik galiu įsivaizdinti sau, 
kaip ant rytojaus stambiausio- 

per visą pirmąjį 
ska m be j ęs an t ra-

mis raidėmis

sas:
“TAIKOS

PRILIPO LIEPTO GALĄ!”
“RUSTUS PAVYZDYS VI

SIEMS ŽMONIŲ KURSTYTO
JAMS!”

AGITATORIUS

nę Pilotą ir Sanhedrino (augs-, 
tosios Žydu Tarybos) narius!

nai ir esamosios tvarkos palaiky

meninius jausmus ir pildę, kad 
ir nemalonią, bet reikalingą 
priedermę! Kaip jie butų ly
čiojęsis ir pajuokę tą “Galilie- 
jos valkatą”, tą “visuomenės ra
mumo ardytoją”, tą “maištinin
ką”, kurs dabar kabojo ant 
kryžiaus tarp dviejų plėšikų pa
kabintas!...

Ar kas norėtų Jėzų priskaityt 
prie socialistų, ar ne, priklauso 
n%o definicijos. Bet kas del jo 
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skelbęs nesipriešinimą, nulan- 
kumą. Bet tai visai o visai ne
liesa. Jėzus sakė: nesipriešink

R savo žodžiams pa
rodo, jog jis turėjo 

, vadinas,
aiškinti, 
mintyj: “nekeršink 
už padarytą piktą neatsimokėk 
piktu. Žmogus turi visa savo 
jiega priešinties piktui, bet tas 
priešinimasis pikiui turi apsi
rūksti ne brutale fiziška spėka, 
oz tik dvasios spėka. Ištvirkėlį 
galima nuraminti, pataisyti auk
lėjimu, duodant jam kitišką pa- 
žvalgą į gyvenimą. Jį užmušant 
nieko gera nebus pasiekta, nes

dešimts kitų ištvirkėlių.
Baigdamas, papasakosiu jums 

vieną atsilikimą — tikrą atsitiki
mą. Ir kad jums pasakosiu, įsi
vaizdinkite sau Jėzų žiūrintį į

tįs spręsti, ką jis žiurėdams, ma
no. šitą istorijėlę papasakojo 
man p. Weatherly iš Lincoln, 
Nebraska. Jis buvo išvažiavęs 
Europon Su žinomąją Fordo tai
kos partija. Jam teko susitikti 
su viena moteriške —- didelio 
karinio ligonbučio perdėtine, 
Londone. Perdėtine papasako
jo jam tą istoriją apie vieną gu-

tą. Kad vokiečiai įsiveržė Bcl- 
gijon, tasai jaunikaitis pakliuvo 
Anglijos kariuomenėn Ir tapo 
pasiųstas į Franciją. Jis buvo 
dar visai jaunas vyriukas — mo

sti, buvo duotas įsakymas pulti

m u paimti kalvą, aut kurios sto
vėjo anglų kariuomenė. Jauni
kaitis antsimovė durtuvą ant sa
vo šautuvo ir, ^rauge su kitais 
kareiviais, visu* smarkumu lei
dosi pakalnėn ant vokiečių. 
Pusiaukelėj jie susitiko su prie
šais. i, prieš tą škotą išblyš-

niuotais plaukais vaikinčlis

numetė savo šautuvą ant žemės, 
užsidengė akis rankom ir ėmė 
šaukti: “Nežudyk manęs, nežu-
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limu škotas nebesusilaikė

tonplaukio vaikinėlio krūtinėn. 
Durtuvas buvo šlapias nuo ryt
mečio rasos, ir įstrigo, škotas 
turėjo kojomis priminti dar vir-

durtuvą. Bet čia kažinkas įni
ko. Jaunas škotas perpuolė ant 
savo užmušto priešo, vokiečio, 
ėmė jį bučiuoti, bandydamas 
pirštais užspausti baisią kruti-

maldavo atleidimo... Tą naktį 
rado jauną škotą be nuovokos 
slankinėjantį užpakalyj mūšių 
linijos. Vaikščiojo jis ir klejo
jo, kaip pamišęs. Tokiame pa
dėjime jis tapo pargabentas

ir diabar vis klejoja apie savo 
užmftštą, jaunutį mėlynakį vo
kietį ir prašo jo atleidimo.

šita scena tai ne netikėtas at
sitikimas. Tai logiška, neišven-

suomenės tvarkos sąlygų, kurio
se mes gyvename ir už kurias 
mus varo kariauti.

Yra kunigų, kurie visam tam 
pritaria; ne tik pritaria, bet da
gi karštai tokias neteisybes gi
na. Aš to negaliu. Yra žmo
nių, kur sako, kad valdžios pri-

sus kitus prisakymus. Aš nesu 
jų tarpe. Išėjimui turi but ki
tas kelias; ir aš pašvęstu visą • 
savo gyvenimą tam keliui su
rasti, dagi jeigu jisai veda ir 
tiesiai į socializmą!

pamokslas, už kurį jis, kaip ir 
Kristus, nukentėjo nuo favižė-
Jy-
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Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

ŠIOJE VALANDOJ.

Nėra mažiausio pateisinimo 
delei kurio Suvienytos Valstijos 
prisidėjo, prie karės. .Mesjabai 
gerai žinome, kad kaip ir ko
kius pienus Wall Streetas ir kiti 
kapitalistai išdirba, tai taip pre-

vykina gyvenimam Kapitalis
tiška geltonoji spauda šaukė ir 
jų prakalbini ūkai agitavo, kad 
“mes” norime karės -r kare į- . 

reikia 
konskripcijos — priverstino ka
reiviavimo, ir tas įvyko. Ir tik 
keliems asmenims patarus p. 
Lansingui, kad neduoti paspop- 
tų socialistu delegatams į Stock- 
holmą važiuoti, ir to paklausė. 
Žodžiu sakant, visa, ką saujalė 
parazitų diktuoja, tai Washing- 
tono valdžią daro. Bet kada ką • .... paprašo darbininkai, tai jų visai 
ir negirdi. Kada prieš karę 
siuntė milionus protestų def mai
sto brangumo, prieš apskelbimą 
karės, ir dabar įvedimą kems- 
kripcijos, tai tie protesto balsai 
liko neišklausyti. Vadinasi, su 
milioniniu darbo žinonių skait
liniu valdžia nesiskaito. Nes

auksinė galybė juos ten pasodi
no atstovauti “žmonių reika- * 
lūs.” Taigi dabar labai aišku 
yra, kad ta dalis žmonių, kuri 
ne tik savo kruvinu prakaitu iš
dirba milionus dolerių pelno ka
pitalistams, bet da jiems reikia 
eiti ir žudyti viens kitą, kad iš- 
kvojus naujas rinkas, kur jie 
galėtų per virš išdirbtus ta vorus 
parduoti; taigi ta dalis darbo 
žmonių, neturi šiandie savo val
džios, kuri apgintų jų reikalus.

Taigi, brangus draugai! mes 
priėjome prie labai kritiškos 
dienos ir valandos.

Mes turime 
ties prie visko, gali pri
sieiti ir atvira kova tarp darbo 
ir kapitalo. Nes ’^kapitalizmas 
priėjo prie tokio supuvimo, kad 
jis nuožmiausiais darbais, pats 
sau kasa duobę. Tiktai reikia, 
kad darbininkai nuo seno iki 
jaunam suprastų savo klesos 
reikalus ir priimtų socialistų 
partijos suvažiavimo obalsius: 
kad del kapitalististų klesos rei
kalų, mes neduosime nė vieno 
dolerio, nė vienos gyvasties, o 
darbi ninku klesai atiduosim vis- i c

Taigi, draugai, kurie d a nesat

te, nes lik organizuota darbinin
ką spėka gales nuversti vergijos

ną. Ir eikite nežiūrint į jūsų re
ligijas, tautas ir kitokius įsitiki
nimus, nes atsiminkit, kad grę-

Turime visi sutartinai eiti į 
kovą po socializmo raudona vė
liava, nes mes esame visi bend
ri darbininkų klesos nariai, tai

partijos simbolu 1i\ kovoti visi 
už vieną, vienas už visus!

M. Punia
(Seka anf 6’ pusi.)
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nariai: A. Miklušienė* L.

Lukoshevitz, J. Blinstub. J. \Vi-

veninių ir nurodė reikalingumų 
organ izuoties. Po prakalbų.

tacijos prakalbos. Kalbėjo T. 
Dund/ulis ir Lygos narys J. Šla
jus. T. Dundulis labai gražiai

per dienas linksmai;

svajones

Oi, tos-kritikos
Nors

surukusiose

Dr.-Paul Ehrlich.ne

jau nė
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JAUNimO GYVENIMAS.

Iš L.S.J.L. 1 kuopos veikimo.

tikėjo pana-

kiekvie- 
naturališ-

savyje tuos siekius, ir naudotiem 
"Bangos” pašalpa (kuri bus hir-

dirbtuvėse, kame 
įžvilgio į žmonijos

nėra a- 
labiaus,

Kuopa turi tris skyrius: lavini- 
mos, stygų orkestrus ir dramos. 
Lavini mos įvyksta kas nodėldie-

galėjo mokykloj
rodo dr
siaus- vardai korespondencijose 
ir perstatymas “Gudrios Naš
les“), tai tikimės dirbs nenuils-

I 
i

kliui dešimtos dalies . užtektų 
Šie ir daug panašių apsireiški 
mų pastūmėjo Ehrlich’ų studi-

sta, tai reikia ir visiems tas pa
čias kančias kentėti. Jeigfy vie
nas žmogus tamsus, tai kam ki

mi su mokyklos suolu, tai jisai 
kitokia nuomone apie “šviesos

^‘4 M <iįJ0 ' ®

orgamz- 
odus. Taip, 
'pypkę gana

da giliau skandinti varge žmoni
jos minias. Bet jei jie yra, tai

mgščiau minėtos orga*

, buk jaunuoliai ir

Bet jeigu jie dirbo iš
būdami (tų 

imbos ir Barta-

xin’ų). Ir kuomet susijungia 
nuodų kablelis su panašia, nuo

tvirto tabako ir nieko nejaus, 
kuomet nerūkantis gerokai <ip- 
svaigtu. Ar, girtuoklis, išgėręs 
bonkų degtinės, gana tvirtaiJai-

Šiandie taipgi rasime daug 
Ehrlicb’o pasekėjų, kurie che-

Pasiremiant jo teorijomis 
mdoiantis jo išradimais

kylos sienas vien del pinigų sto
kos, tai nesakytų “Banga” ne
reikalinga. Kiek iš jų.butų, są
moningų veikėjų lietuviams!

diev Buika, — Mirga važiuoja 
kitur? Nieks ir nieks.- Bet aš 
niekados netikėčiau, kad butų 
ant liek žmonių nupuolusių, i- 
dant taip darytų.

senoviškų valdžių. Kares įtek
mės negreit bus panaikintos, ir

NAUJIENOS, Chicago, ID

Tulelis.
*
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su merginomis po balius,1 kaip

dymo. Ar išvertus viskas iš

žadlai niekai — reikia konkrečio 
darbo. Kaip dugnų dėsime —

mus gyvenime yra vienas iš 
svarbiausių klausymų. Jeigu 
kas> pamatytų, kiek gabių ir su

pa nebekenksmingas; Čia tai 
slaptybė Ehrlich’o teorijos! Pas

si de-chain ” teori j ų.

2121 N. Western Ave.
Chicago, Ill.

Utarninkas, Birželio 5, 1917.

Jaunuomenes Skyrius
Adomas Juodasai.

Įnervintas vejas bučiavo upelį,

Čiurleno upelis vilioda ms mėlynę

Ir pynėsi m&lč tarp musų, draugai, 
Kur motina tuomet kalbėjo meili 
Mergelės dainelė

Mes labai dėkojom p. K. A., 
kuris savo patarlėmis buvo už
krovęs p. Pašulnietį ir tuo pa- 
liuosavęs mus nuo šonų drebėji
mo ir lupų suskilimo. Bet neil
gai teko atsilsėti, štai vėl p. Pa
šulnietis įjudina musų nualintus 
šonus ir da kada pačiame kvoti
mų laike, kuomet visų energi- 
> moksleiviui reikia pa vartoti, 

aad sulaikius kinkas nuo drebė
jimo. Teisingai buvo išsireikšta 
kieno tai, kad jaunuoliai dabaigs 
kartu su šaltąja visuomene ne
laimingus moksleivius. Bet 
Šime savo naštą.

finniausia p. Pašulniečiui akį 
gadina tas nusimanymas, buk p. 
K. A. moksleivius pavadino 
**šviesos spinduliais.” Pagal p- 
Pašulniečio nuomenę išeina, kad 
moksleiviai tai piliečiai “tam
sios karalystės”, iškasami gyvu-

ot ir tūkstančiai kitų epitetų, 
kurių gerbiamas krikšto tėvas 
mums duotų, kad tik nebūtu
me “švk‘.sos spinduliais.” O 
moksleiviai ir yra “šviesos spin
duliai.” Gal nekurie nešildo, 
bet visi stengiasi apšviesti. Fak-
tų?

Nuo to laiko, kada prisidėjo 
moksleiviai prie “Janu. Sky
riaus**, jaunuolių straipsnius 
ant pirštų suskaitysi. Viskų už
pildė moksleivių plunksna. A. 
Bimbo, kuris berašydamas nu
skęsta minčių bangose; Burdin- 
gonas su maišais parsidavėlių; 
Tulelis niaurai žvilgterėjęs porų 
kartų į šį gyvenimų; Bielskis su 
kraugeriais ir ilgaskverniais; a- 
pie save tai nepatogų kų sakyti 
- - matote kirk naujų spėkų. 
Nedyvai, jeigu p. K. A. ir dau-? 
giati linksta prie tų, kurie pri
pildo “Jaun. Sk.” Ir 
nas redaktorius visai

ketų dSenų-naktį. versti svętimų 
kalbų rašytojus. Sakysite, kad 
mokslriviai sugeba bukliau ra
šyti ir turi daugiau laiko.

Gerai, bet atsiminkite gar
sius “meilės aiškintojus”, kurių 
karštos plunksnos, regėjos, pa
saulius sutirpdinsu Mes juos se
kėme savo “tamsos karalystėje”, 
ir žinome, kad jie sugeba.rašyti 
neblogiau už mus. Kur gi jie, 
ar sutirpo meilės karštyje?

Mokslfiviai, užmokėję prakai
tuotais skatikais už privalumą 
rinkti mokslo trupinusius nelei* 
džia jo dykai, ir jo pervirš ne
turi. Retai moksleivis atlanko 
••movies”. Nematysi jo šokant

y

nebeliečia “Bangos” įstatų, tik 
užsipuola ant savo Oponento. 
Gal nusibodo? Kaip, kur ir ka
me tveriasi ar jitu susitvėrė 
draugystė “Banga”, tai tik p. Pa
šilių ietis ir Į). K. A. žino,. Bet 
dauguma moksleivių čionai Val
paraiso žino, tik, kad “Banga” ■r
bus lyg kokia pasakų deivė, ku-

vius. Perskaitem įstatus — ir 
viskas. Kur tdji draugija, — 
ant maršo, ar Chicagoj, kokie 
jos viršininkai, kur galima j on 
prisirašyti, ar da tik tėra įstatai 
paduoti ir konkrečiai da nieks 
nevykdoma — tai Egypto tam
sybė. Tik p. Pašų hue t is kerta 
išsijuosęs. Mes suprantame, 
kad jisai yra artimas prie tos 
draugijos, ir gal teiksis painfor
muoti mus plačiau apie jų.

Mės žinome, kas priguli musų 
Susivienijime, ir žinome už
ančio gyvatės fenai nesiperi. 
Bet jaunuoliai taip keistai, su 
tokiu nepasitikėjimu žiuri į mo- 

balto, kokios mes spalvos, ko
kio pločio, ko mes norime ir tt. 
Dfaug. Binrbo šiek-tiek išmata
vo moksleivius ( kurie yra ne
išmatuojami), bet to dar neuž
tenka. Jaunuoliai reikalauja, 
kad butų “ant šmočiukų popie- 
ros”, anot Hokvego, užrašyti 
musų siękiai, musų norai, lyg 
ant senųjų Rusijos pasportų. 
Tada jie atidarys savo glėbius ir 
kišenes ir šelps mus.

Genii, jeigu TIrg. Pašulnietis 
mAno, kad yra tokių žmonių, 
kurie visų savo gyvenimų pa-Į Ir žlūnga. Reformacija prasi- 
švęstų kovai su teisybe ir norėtų mušė pro tas velenas ir suąksti-

leisti ’mokyklų su neramia šir
džių ir.eiti vėl kalti kitiems tur
tus. Jįems jau teko matyti 
mokslo stiprybę ir prakilnumų, 
jiems jau teko pajusti, kų ap- 
švieta gali padaryti del žmoni
jos laimės. Ir štai jie turi vėl 
eiti kalti turtus kitiems. Čia nu
sijuoksite, ■ juk ir jaunuoliai

. Tikiuos nė vienas jaunuolių 
nesakys, kad mokslas nereika
lingas. Kas gi išliuosuos prole
tarinių iš vergijos" pančių, jei ne 
mokslas? Mes gyvename svar
biuose laikuose. Prispausti ba
do ir kančių letena, įkaitinti 
žmonių, kurie kvietė juos mųs
tyti, žmonės kįla ir reikalauja 
žmoniškų teisių. Visi, kurie 
glūdėjo žemai, dabar keliasi. 
Bet ar ilgai jie galės stovėti?

pažangų, ar gales jie su garne 
stovėti ant savo kojų.

Vienu y pu nebus jįia naiki n tęs 
gaujos tų, kurie tarnauja dabar 
savo pilvui ir gobšumui. Jie 

perkentėti. Ar ištesės proletari
atas, kuris neturėjo laiko pilnai 
pažinti gudrybės keleto buklių* 
jų, nešti ant savo pečių atsako
mybę savęs-valdymo. Ar liepa* 
.siduos jis saldiems žodeliams, 
bukliems prikalbinėjimams, ku
rie jam rodys, kad jo dabarti
nes kančios paeina iš to, jog jis 
nesugeba valdyti, jog jis nėra 
prityręs ? Jeigu butų visi darb
daviai kaip Fordas ir Kruppas, 
ar daug žmonių imtų pilniau 
mąstyti ? Retas, labai retas no
rėtų palikti savo šiltųjų vietelę ir 
nustatytų gyvenimo ratų ir j ieš
kotų iiaujų, prakilnesnių sie
kių. Ir vergautų, stačiai ver
gautų tiems, kurie pilniau gyve
no, įgijo daugiau buklumo per 
apšvietą, per mokslų.

Kas tokiame atvėjuje palaiky
tų, paakstintų nematantį, mie
gantį darbininkų? Kas jam nu
rodytų slydomų visų tų prikal
binėjimų? Ar ne tie, kurie se
nojo režimo laike mokinosi ir 
pilnai, net perpilnai prityrė, 
kas tai yra kišenės vergija, nors •
ir kažin kaip ji butų pasaldinta?

Labai malonu pasijuokti, 
kaip gerbiamas Pašulnietis skai
to tarp eilučių, o p. K. Ai visas 
patarles nuo Egypto lyg šiaurės 
polio, krauna ant galvom, savo 
oponento. Bet ne juokai prieš 
mus stovi. Veikimas ir stiprus 
veikimas mums žiuri akysna.

Ar turime išdirbtus pienus? 
Ar aišku mums, ko mes nori
me, kaip norime sutverti laimę 
žmonijos ir tuo laimę vienutės 
— savo? Ar lik sekame, lyg 
būrys avelių savo piemenį, ke
letu skardžių obalsių? Katali
kybės principai buvo šaunus 
pirmuosiuose amžiuose. Bet 
kuomet, juos pasigriebė politi
kieriai, ir sustabdė jų vystymo
si, jie apsikrovė prietarų velėna 

no žmones pilniau mąstyti, bet 
be vienybės ji suskilo į įvairių- 
įvairiausias atskalas. Taip pat 
ir socializmas. Jis kviečia aks
tiną, liepia žmoneš mųstyti! 
Bet ar daug tai daro? Vieni ir 
kili gnybtelėję po truputį sočia-: 
lizino filosofijos skubinas arba 
susitraukti vėl savo tėvų kiaute, 
arba išvirsti į “bolševikus”, so- 
cial-patriotus ir tt. ir lt. Tikrai 
kaip reformacija.

mų gvildenti ir vykdinti. Bet, 
žinote, kaip išsisukinėjamą — 
laiko nėra, nesugebu. Ir tik pa
sišovus progai pakritikuot savo
tiškai kų-norš, atsiranda ir lai
kas ir gabumas. Ar tik nebus 
čia nusivaikščjojimas musų pra
bočių kareiviškų privalumų? 
Well, valio, vyručiai!

Bet tikiuos yra rimtų jaunuo
lių, kurie gali rimtai, sveikai kų- 
nors patarti. Mes matome, ar 
juntame baisų,virimų tarp jau
nuomenės dabartiniame laike. 
Mes matome šimtus teorijų, 
kaip pataisyti tų supuvusį surė
dymų. Kų mes darysime? Ar 
sapnuose gludėsime ir lauksime, 
kad kiti už mus dirbtų, ar ir pa
tįs ' prisidėsime ir ' veiksime? 
Žmonių, žmonių — visi rėkia. 
Bet iš kur tie žmonės kils, jei 
ne iš jaunuomenės? Užtat ir 
turime save lavinti kiek galint, 
kad suprasti giliau gyvenimų ir 
kad1 žinoti, kokie vaisiai reika- 

ar po truputį senasai naikinti? 
Ar turėsime spėkos, ištvermės 
lieų^ darbams 
lietuvių nedaug,
gabus* sumanus, lai gausiai ga
lės darbuotis/

Taigi atsiliepkite su sveikomis 
kritikomis, išdėstykite savo ide
alus, jaunuoliai. Rodykit mums 
savo siekius, mes iššausme savo. 
Vienybe galybė — suteikia sau
gumų, o vienas už visus, visi už 
vienų — laimę. Tikiuos dau- 
giaus netašysime kuolų ant gal
vos viens kitam. Šarūnas.

Iš vardo ir pavardės jau ga-‘ 
Įima spręsti, kad tai vokietis. 
Tečiaus, tas vokietis yra atmini
mo vertas žmogus. Jo moks
las, išmintis ir svajonė ar, ge
rinus sakant, vaidentuvė neturė
jo ribų. Jis yra vienas tų, ku
rie pastūmėjo mokslų ir abelnų 
ei vilizaci j ų prieky n.

Ebrlich’as yra žinomas, kai
po išradėjas salvarsan’o arba 
606 gyduolės, kuri yra gana 
svarbus vaistas gydyme sifilio ir 
djaug kitų ligų. Be to, jis yra 
žinomas, kaipo “didžiausias ek* 
sponentas moderniškoje patolo- 

-gijoje” ir “chemikas-revoliucio- 
nierius medicinos moksluose.” 
Taip tai skamba atbalsiai*-apie 
tų garbingų vokietį. Neužvydė- 
tini jie!

Jo darbai suteikė neapkainuo- 
jamų naudų kelioms gen įkai
tėms ir juo tolyn, tuo labiau 
mes pradedame branginti ir ap- 
kainuoli jo triūsų ir pasišventi
mų, 
ir 

negu kad buvo musų tėvai, 
ateinančioji gen įkarto, 
bejonės, praturtės dar 
nes Ehrlicb’o teorijos yra šaL
tiniąr išminties ir gilaus protą- 
vi mb produktai.

Tvirtinimai, jog kiekviena li
ga, kurios priežastis yra gyvu* 
nelis, bakterija, gali būti nu
šluota nuo žemės kamuolio; ir, 
jog noudai ar nuodingosios celes 
gali būti panaikintos vis blaivo
si ir nuolatos eina arčiaus prie 
tikrenybės
šiems tvirtinimams ir stengėsi 
surasti pateisinimų savo tikėji
mui. Č 
d|inamų
Jis pa teini j o, kad organizmai ke
lia kovų prieš nuodus ir r juo to
liau bei ilgiau -ta kova tęsiasi, 
tuo -tvirtesnis' tan^a 
in as prieš t up1* 
'nJcautUjWan

Po ilgo studijavimo jis padaro 
panašių išvadų. Alkoholis, niko- 
kotinasj opium, taipgi visos bak- pažymėti, kad prieš 
terijos turi* kų tai tokio bendro 
tarp savęs. Tas bendrumas ir 
yra priežastis. Gi prašalinus jį, 
taptų ir priežastis pašalinta, o. 
tuomet jau pasekmė, ligos, tap- 
tų nušluotos nuo žemės kamuo
lio. Jis dalėidžia; kad kūne 
randasi daug tokių celių, kurios

galas yra iškirptas. Gi nuodai 
turi kablelį. Tas kablelis įsika
bina į kūno celės skylutę ar iš
karpų ir tokiu budu užnuodija 
pačių celę. Pagalinus tampa už
nuodytas ir visas organizmas — 
miršta. Be to, pasitaiko, kad

tik kų į lopetaitės iškarpų vieno
je kūno dalyje, bet tankiai ir 
kitoje. Tokiu budu tampa už
nuodyti tik atskiri organai, o 
ne visas organizmas^

Be to, kimo celės turi spėka

soje huno sistemoje begalinės 
daugybės lopetaičių (antitoxi- 
n’ų). Todėl ir nuodai, alkoholis 
ir nekotinas negali veikti taip 
stipriai, kaip ant blaivaus ir ne
rūkančio žmogaus. Kitais ir 
trumpais žodžiais sakant, mes 
matome, kad gyvybė taikosi prie 
Aplinkybių! Tas tapo nesenai 
suprasta. Pirmiaus buvo mano- 
ma,.kad aplinkybės taikos prie 
gyvybės. Šiandie tos tapo mytu.

šioji Ehrlich'o teorija iš da

lies dar tebėra teorija, bet jinai 
suteikia nepaprastai plačių dir
vų mokslininkams, kurie sten
giasi atsakyti į’klausimų: “Kas 
yra gyvybė.” Kuomet tas klau
simas taps atsakytas, tuomet už
stos nauja era.

žodžiu sakant, Ehrlicb’as 
stengėsi išaiškinti visus biolO-1 
giškus apsireiškimus, kaijM) che

miškų veiksmę. Be to, galima
Ehrlich’ų

buvo keletas, kurie manė pana- 8*r ”
šiai, tečiaus ne su tokiu t viriu 
persitikrinimu. Ehrlich’as ne
svyruojančiai priėjo prie išva
dos, jog kiekvienas gnybęs ap
sireiškimas kitaip ir negali būti 
išaiškintas ar suprastas, kaip tik 
chemiškai! Anot jo, gyvybė 
chemiškas veikimas!

gyvybės išaiškinimo ir jos pas
laptybių. Atomai ir molekulei 
yra plytos iš kurių sustatoma 
gyvybės namas!

Paul Ehrlich’as gimė kovo 14 
dienų, 1814 m., Strehlėn’e, Vo
kietijoj. Mirė Rugpiučio 20 d., 
1915 m. Jojo asmenyje pasau
lis neteko gilaus mokslininko. 
Jojo teorijos ir moksliškos stu
dijos yra kelrodis į šviesesnę ir 
laimingesnę ateitį.

J. T. Vitkus.

kur yra skaitomos įvairios lek
cijos iš istorijos, re ngiamos dis
kusijos ir gvildenami įvairus 
klausimai, paliečianti šiandieni
nius darbininkų reikalus. Na
riai su uolumu lankosi, nvap- 
leisdami nė vieno lavinimus sa

sirinkimo. Taip-pat gana Spar
čiai veikia ir stygų orkestro sky
rius. Galima tikėtis, kad Trum
poj ateityj Lyga turės savo pui
kių stygų orkestių. Nė kiek nė
ra atsilikęs ir dramos skyrius, 
kuris iki šiol jau yra pars ta tęs 
keletu žymių veikalų. LSJL. 1 
kuopa yra gana daug gero nu* 
veikusi ir del visuomenės labo. 
Bėgiu šių metų yr^ parengusi 
eilę pasilinksminimo vakarėlių, 
keletu koncertų, ir prakalbų. 
Balandžio 4 d. buvo surengtos 
prakalbos jiaminėjimui Rusijos

lis, Naujienų redaktorius ir Ai 
Montvidas. Laike prakalbų, su* 
rinko $106 aukų rėmimui Rusi
jos revoliucijos. Gegužes 13 d. 
Lygos mėnesiniame susirinkime 
tapo nutaria paaukauti $10 iš 
kuopos iždo naudai Lietuvių 

noms Lygos lavmimos skyrius

myn. Yra sumanyta rengti iš
važiavimus i girias, rengti dis
kusijas, prakalbas, žeidimus ir 
t. p. Rygos‘Latvis
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Skaitytojų Balsai
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

KO MES SULAUKĖME?

mi

pa-

dalvko mažai

ma, jogei didžiuma žmonių ne
pritaria karei. Ne, daugiau: y-
ra priešinga jai.

šais jų norų kare liko apskelbta.

kili dalykų.

liek atbukusius jausmus, ir kic ilgai užtrukti, vienok, kad ir į

ko susidurti.
girdėdami

tik pasakojimus kilo klj jis ma- čiau, dirbau, susiduriau, bet ta-

vo žinomos. Kas tu esi r is Kur 
atsiradai? — Melagystė nėrini-

nės niekados joje nebuvau ir 
nenjanau buti> Aš neatsakau 
už tuos, kurie pešasi, tikėdami į 
mane. Vilkas nekaltas už su
draskymą avino. . Vienam mir
tis — antram gyvybė ir aš ban-

va dvasia, bet grioviams ncbu-

i tįsiose ka

gimo. nebėgdamas per kapui 
atsidūriau tarp lavonų krūvų.

nebūtų lavonų.
pusę, bėgliu į kitą pusę, — visur 
lik lavonai ir lavonai... Taip 
bėgdamas atradau dar pusgy-

ini baisiose kančiose saukė ne
baisaus, keikdami

ti nuo tu baisiu
t, c

Kiti melde ki

Taipgi ne jaunesnė 
Gyvuoju nuo pat žino

— Kaip tai n‘e jaunesne už ma
ne? Juk iš tavo kalbos galima

vos.

ją kovoju. Bet iš kokio baisū
no tu išsirioglinai?

nežinai.

tyli nemoki? Paimk pasai 
prietarų raštus, o tenai 
si užrekorduotą mano dieną.

Ir dar tuomi didžiuo-

ir Jis žmoniją

nes viską veikiu, kur tik galiu, 
variam Jo. - Ir bebuvo toks dai
ktas, kurį aš nuveikiau, kad už 

Beiš-

reiškimą tikėti ir-gi negalima.
- Kaip sau nori.

tol, kol galėsiu ir su nieku jo
kios kovos nevesiu. Nemąstyk 
su manim ant kovos lauko susi

minas man
die ant kovos lauko neesu bu
vus, bet turiu viltį, jeigu prisi
eis, nebgriebs šautuvas. Did-

Ii, jeigu Meile čia tarp žmonijos

-f—Kį tu čia pasakei, Meilę pa
minėjai, viską sumaišiai, atsa-

sisakyk savo vargus/vistiek ka
da nors tavo vėlei galas bus.

rinėk, pamąstyk... Gaila, kad 
kalbos nesupratai ir vis dar ne
matai, kad Meilė ne juokai. Ir 
j ieškot tinkamos dirvos.

-r-Ar galimas daiktas, kad
Meilė didesnė tavo priešininkė 

čion 
su ja 
daro-

Juk Meile
parduodama ir perkama; 
didžiausia vertelgystė yra 
ma.

Nesmerk kito, tai pati

doleris-antras

sunkiau

linu pabricžė, kad Meile ir Tei

naciją, kad, girdi, jokiu bildu 
negalima ją prigauti. Na, ir tik 
tokios kombinacijos aš labai

A. Garbukas. nes

BAISI REGYKLA.

eioti į šlamantį mitki

kuomet buvau mažas ir kuomet

neįlįs. Kokia tai laisvė, jei sau-

vienas

kas nors manė paliuosuotų,

F. J. Zick.

Dialogas

u, nu
dirbu 

ir, nors viskas išeina labai ant 
gero nekuriems, vienok lankiai 
gaunu špygą po uosiu arba ba-

mačiau ?
kuomet neužmiršiu.

•irškėiimas ir 
kliksmas, —rėksmas.

viduryj peklos, ten tūkstančiai

jąją rankos pakirto mano dar
bo vaisius.

—Atsiprašau, koks tavo di- 
džiausis siekis? Kuomi gali 
daugiausia pasigirti?

. ič.
............ 'L..... nįiiii ■■*■»■■! Į Įiį .iiįii m, „ ,R‘

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų '

Tel. Drover 1310

Neprisirengimas prie Telefono
ALAUKĮTIE minutę,, Central, kol aš 
susirasiu numerį.” Tas reiškia atidė

liojimą, -kuris, kuomet atsikartoja dažnai, 
suvėluoja .visą patarnavimą.

Išvengimui tokių atidėliojimų, telefono naudotojas 
visuomet turi but įsitikinęs numeriu, kurio jis reikalau
ja pirmiau negu jis nukabins priėmėją nuo kablio.

Tokios rųšies prisirengimu prie telefono, telefono 
naudotojas gaus greitesni sujungimą, sujungimo ope
ratores darbas yra palengvintas ir geras telefono pa
tarnavimas yra dideliai palengvintas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

ženklas Bankos Saugumo*
Chicago Clearing House 

Naryste.
Bankos priklausančios prie CMk 

cagos Clearing House yra po jot *•-* 
sargia priežiūra. Laikas nuo l»iW 
bent sykį į metus, Clearing Hom 
revizoriai nuodugniai ištiria urs 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. W- 
si pinigai yra suskaitomi, notos, b*®* 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos p*»- 
žiuriamamos ir patikrinamos; pisdk 
gai kituos bankuose patikrinti fl* 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyt** 
Abejotina tvarka arba atsargumas* 
yra nedaleidžiamos. Jeigu banks* 
nustoja savo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stoviau.

Tiktai tvirčiausios ir saugiau*!*® 
bankos gali but Clearing Hous* s®* 
riais.

The Chicago Clearing House prJS* 
žiūros užmanymas tapo įvestas pin* 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vi** 
na Clearing House banka n e sub®** 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbstE,

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

Ji taipgi yra po valstijos prfaMh 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama I* 
kas metą išduoda penkias pilna* *** 
skaitąs Bankiniai Valdybai llliaoi* 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje banko#* 
išmokami ant -kiekvieno pareUug*« 
vi m o.

Čia galima gauti pirmus AriMg 
Mortgages. Taipgi Aukso MorhMM 
Bondus po $100.00 ir $500.00

šis bankas yra atsakančiam!* flgk 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LnHL 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,03t.W

praleisdavau su 
draugėmis.

mesnis
a

•iii

mekuonn I iš

sapnas. Bet to sapno niekuomet 
neužmiršiu. Kol gyvas b’usiu.
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Chicago, Ill.

Lietuvių Domai.
Schiff & Co. State

12-ta gatvė arti Halsted gatvės.
praneša, kad del parankuino nuolatinio didėjimo rėmėjų, jie didi
na savo dabartinę vietą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su vėliausiais moderni
škais įrengimais ir geriausios įgijamos nedegamos medegos.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią modernišką archi
tektūrą, specialiai pagerintą del jūsų parankumo. Mes taipgi tu
rime 20 atskirų kambarių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu bil
du išvengsite neparankumo laukdami savo eilės.

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

Parduodame Laivakortes.
Atdara Panedėlio, Utarninko ir Seredos vakarais, iki 8 valandai. t 

Pėtnyčioje atdara iki./! valandai po pietą.

Schiff and Co. State Bank
Chicago^ Illinois.12-ta gatvė, arti Halsted Gatvės.

nes
Tik

Well, visur klojosi*4’, neblo
giausia; opozicijos kaip ir nebu
vo. Kad nors ir čia ant žemės: 
niekas prieš’inane neatsilaiko. 
I >riešo

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

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

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti

AKINIUS?
Norlhsidės ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

buna.
insikamavus norėčiau 
jau ir laikas butų. O-

VyriškųOraiianųBargenai
'Nauji neatimti, daryti ant užsa^ 

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

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

nevisur

Tiesioginiai

bet urnai viskas virto man pra
žūtim. Ir dėlto* ypatiškai tą vie
tą apleidau, palikdama mažą a-

susižinau.
v us.

ten patikai, sunkiai kovojai ir 
kovą pralaimėjai. Kaip ilgai su

tų overkotų. ’
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertės nuo $25 iki $85,'dabar 
$5 ir aiigščiaii. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo- $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, pedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago,. HI

> *1 IM.IM .................... — . .............. . ....... ... ..................... I*

X TELEPHONE YARDS 2721 |

I DR. JL J ON a HAITIS 1 
f Medikas ir Chirurgas J 
i 3315 S. Halsted St., Chicago |

DR. W. YUSZKEEWiGZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kns turi skaudamas arba silpnas akis, ai 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pan mus

1155 Milwaukee Ave.
Ą iki 91 vakare.

Ni 1 po piat.
Valandos: Nuo 9 ry 

wav 9 r J

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir Ma- . •

"e "S? T«‘ypfeli.m"w"° Ma‘ Greitai ir Pastoviai
Aš noriu tos progos pasi

kalbėt su kiekvienu žmogum, 
/ 

kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, bo 
mokesčio, kokirf jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jį 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. • 
Aš gydau tiktai vyrus’’ ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
S°*. State Street, Chicago, Illinois.

1J Iv. D U IV u L □ □ Priešais Siegel Cooper and Company 
Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedėliomis 10 iki "2.

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

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

Prezidentas 
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedčliais, Ketverg*ii 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.TURĖKITE

Jus galite juos turėti. Kiekvien** 
gali juos turėti. $5 iki $200.0*.

Moters ar merginos ,ar vedę *r 
pavienios ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyard®

V it

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUB ANT BRIDGEPORT!)

SUAUGIEMS '
Akiniai aukso r Aiduose nuo >3.1>0 ir au 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo >1.00 ir 
augŠčiau. Pritaikome akinius uždylią.
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimai |r 
tt. yra vaisiais Įvairių, ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų ’akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei pcHHi ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, Jai gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes koi- 
nam gvarąntuojam akiniu* ir kienkia- 
nam gerai prirenkam.

H. M. MESIROFF, Ekspertą* Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau *p- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 16 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ mu 
draugas įmonių S. M. MESIROFF, 3149 BO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

VYRAMS IR

1 z sJLr*

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., ‘ Chicago, III.

J*k

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju? •

Nerizikuok Apvo sveikatos atsiduo
dantis į rankai naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti Šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali . 
pasitarti'su Dr. Hoss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti .gero*-diagnozę ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzraminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pustės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

Speciale
X RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektra 
Medikai!- 
ški Gydy

mai.

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

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną ------- --stąt
kasdien nuo y v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne-

Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: r ' 7 “..1 i .. ____
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Paned’ėlio* Šeredos,
1 'l ■sr i   Y1 ... i. __ "ha V « *w V 9

P

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskolą ant 

minutes.
Paskola ant 

landas.
Mes taipgi 

ant pianų, sankrovos įrengimų^ 
arklių, vežimų, apdraudos p*H- 
šių ir bile kilti užtik) ininių. M** t 
nepaisome ką jus turite aro* k* į 
jus uždedate, mes norim darodjt t 
jums kad musų mokestis maži*w- f 
šia mieste. Tas yra delko jus 1»- 
rite veikli su mumis. Mes kvie-t

algos padarom* | B

suteikiame paskolą

manymu, patirti ,kad me« patvfas < 
tiname musų pranešimus.

LOCALLOAN;
COMPANY
4647 Sb. Halsted Street, 

ampas 47-tos gtv., 2-ras augšt*® 
Telephone Drover 2116.

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

BURKEBAHBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago. DL

Aleikh 6/V Q M I Aš jus 
pas U I Ji 11 I išgy- 

mane W I I Iff 11 d y siu

Per 
metų 
mtai

30 
ši- 

i§-

yra ma-

no re-

i

puta ri

ja*
PROF. DOCTOR COATES

Beturčiai taipgi ateina pas man* H 
visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas Jla 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
ač galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją saw 
rankose. Jeigu jus atsilankysite p*a 
mane i laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus i sveikatą j Irumplav- 
sj laiką, ir už mažiausią mokesti d*l 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Ai gydau vyrus, ir vyrus tikisi, ftr 
fyd.iu juos ureilai, šauniai ir visiškai, 
dūlinusiomis metodomi?- ir ui pigiausia 
jiich<-ii del >n m i< n» u s v s tai n avimo ir
pasekmingo K? <b mo.
fasikarn» JiM \s n<

D Y KAI

PROF. DR. COATES
430 So. Stale SI., 2-ras augšta*, 

Prieš Siegel Cooper and C®.

PATARIMAS



bėjo, kad tame koncerte nebuvo

CHICAGOS ŽINIOS
leista pardavinėti literatūra, v 
prieš tą vakarą Naujienų išne-

Hart Schaffner ir Marx 
darbininkai gavo 
pakėlimą algų.

Nedėlioję atsibuvo didelis su
sirinkimas Hart Schaffner ir 
Marx firmos darbininkų. S tisi
ni iki mas įvyko Empire teatre. 
Kalbtojais buvo S. Levin, G. Ro
senblum, James Mullenbock — 
pirmininkas darbo tarybos, J. E. 
Williams — pirmininkas arbit- 
racijos teisino, ir Sidney Hill
man.

Kadangi H. S. M. darbininkai 
buvo padavę reikalavimą apie 3 
sartaitės atgal kas link pakėlimo 
algų, tas klausimas buvo paves
tas arbitracijos teismui. Arbit- 
racijos teisinas pripažino reika
lingu pakėlimo algų ir tapo pa
kelta 10 riuųšimčių.

Kirpėjai‘gauna nuo 1 dienos 
birželio jau padidintas mokes
tis, bet kriaučių i gaus nuo pra
džios liepos mėnesio. Dabar tu-

■">" i i •>

norėjo kad moterįs perkeltų ant 
f hkitos dienos balių, bet jos ne

sutiko tą padaryti. Tada K. St. 
kaip buvo girdėtis, pradėjo vy
čius gundyt, kad jie surengtų 
bažnytinėj salėj kokį nors vaka
rą ir užkentų moterų vakarui ir

dinti ant jo mašinos, už kuriuos 
nieko nerokavo, kad tiktai ma- i
žesnes išlaidas turėtų vyčiai.

peršo
kam

biznio
kiot LMD. Aido • chorą,

saliune. Aidiečiai tame

galų gale LMD. Aidas turėjo ap
leisti jo svetainę su repeticijoms.

LSA. 139 kuopa, kuri laiko 
susirinkimus jo svetainėj, nutarė 
rengti prakalbas ir pakviest M.

nkai Hart Schaffner Marx’o da
rbininkus; visur turėtų but rei
kalaujama didesnių algų. Sva
rbiausia, tam, darbininkai turi 
sutvert stiprią organizaciją.

Koresp.

ROSELAND.

St. neduoda salės del Mockaus. 
Kuopa turėjo pasijieškoti salės 
pas svetimtaučius. O kaip keikū
nui Rack u i tai duoda salę del 
prakalbų, mat anas iškeikia ge
rai visus progresyvesnius žmo
nes bei draugijas. Kada pradė
jo draugijos šalin ties nuo jo, 
rengti balius bei prakalbas ki
tose salėse, tada K. St. sumanė 
parodyti vietiniems progresis- 
tams, kad jisai nieko nepaiso ir 
pasikvietęs nuo Town of Lake L.

Paaiškinimas.
nieko neroknojant už svetainę

žadėjęs, kad bus galima parda- ’ 
yinęti knygos bei laikraščiai, i 
Bile tiktai Naujienų išnešiotojas 
sutiko apgarsinimus išnešioti 
^ykiu su Naujienoms, o paskui 
nebeleido pardavinėti; kas reiš
kia, kad sales savininkas nepa-

ties kada salė uždyką, tai kaip 
nori savininkas, taip daro, o K. 
St. baisiai neapkenčia laisvesnių

Rudakas.

Kare taikos.
Clarence S. Darror kalbėjo 

rusams Wicker Park salėje. 
T'arp kita ko jis pasakė štai ką:

“Jus negalite būti laisvais, jus

koliai vokiečių militarizmas* ne
bus sutriuškintas.

Vokietija nori atskiros taikos 
su Rusija, bet apie taiką gali 
būti kalbama tik tuosyk, kuo
met vokiečių armijos bus išvy
tos iš rusų žemės. Nauja Rusi
ja yra priešinga visam tam, ką 
palaiko kaizeris. Ir todėl laisvė 
ir lygybe, kuri .liko įgyta tokia 
didėle kaina, nevalos gyvuoti 
tol, kol kaizerizmas nebus nu
šluotas nuo žemės kamuolio.

Aš tikiu į taiką ir neapkenčiu

PIKNIKAS
RENGIAMAS SUJUNGTOMIS SPĖKOMIS 

KETURIŲ DRAUGIJŲ

D.L. Kunigaikščio Keistučio”, “Apšvietimo Brolių’ 
“Lietuvos Brolių ir Seserų Amerikoje” ir “Jaunų 

Vyrų Liet. Draugiško Pašalp. Kliubo”
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turi būti draudžiami pardavinė
ti. e) Privalo būti įvestas vi
suotinas apšvietimas.

Nežinia tik — ar tu revoliu
cionierių balsai bus išklausyti.

Ex-prezidentas W. Taftas 
Čhicagoj.

Chicagon atvyko buvusis Su
vienytų Valstijų prezidentas Wi
lliam Howard Taftas. Jis kal
bės šį vakarą Auditorium sa
lėj. Kalbos tema Amerikos 
dalyvavimas karėj.

Areštuota 125 juodukai.
Casey’s šokių salėj, 4645 So. 

State St., liko areštuoti 125 juo
dukai. Jų prasikaltimas tame, 
kad šoko nepadorius šokius.

Bergman’s Darže,
RIVERSIDE, luiJ-

Pradžia 10 vai. ryte Įžanga 25c.porai

Maloniai yra kviečiami visi lietuviai atsilankyti ant šio PUI
KAUS PIKNIKO, kuriame visi gražiai pasilinksminsime ir linksmai 
praleisime karštą vasaros dieną, pasimatysime su draugais bei drau
gėmis. Kviečia KOMITETAS.

. Ii nt ........................ .i

Longhorns . 
Šveicariškas 
Limburger .

* Brick .....

... 24% 
30—34
... 25
... 24

iš Roseland, Ill., apie L. Harmo- 
ni^s D. R. koncertą, kuris bu
vo surengtas 20 gegužės, S t ru
in ii Bros, salėj.

Užsitarnavęs rašydamas apie 
nenusisukimą to vakaro, kad 
mažai publikos atsilankė, suver
čia visą kaltę ant Dailės Mylė
tojų,, t. y. ant L. M. D. “Aido” 
choro, buk moters paleidę kri-

tą koncertą išgarsino keliose 
nickel show Roselande,-kad tik 
daugiau publikos prisirinktų.

certų ir buk agitavusios kitus. 
Kiek tame teisybės negaliu gin

damas su Roselandiečiais pasa
kė, kad turės nedaug nuostolių, 
tiktai už spaudą ir muzikan
tams. O apie svetainę nieko ne
užsiminė ir apie apgarsinipius 
nieko, kas reiškia, kad tas visas 
išlajtląs padengi. K. St. ir šįtą 
trikdą patėmijo vietiniai' elcitu-

ti įvykinta tik su pagelba ka
rės, —• kariaukime. Vokietija, 
j ieškodama atskiros taikos su 
Rusija, jau tuo pačiu nori pa
naikinti būtent tą dalyką, kurį 
rusai labai brangia kaina įgijo.

Vokietija j ieško taikos tuo tik
slu, kad panaikinus jūsų laisvę. 
Laisve ir vokiečių militarizmas 
negali gyventi vienu ir tuo pačiu

privalo 
Pirmas 

žingsnis linkui taikos yra išvi
jimas vokiečių iš fra nei jos/ Bei-

*■ O . . T“

Nauja rusų valdžia 
mti. talkininkus.

lino “l 'žsitarnavu-

nuo
ina, kad daugumas a id iečių bu-

koncerto. Man yra žino-

silankė, - kam K. St. svetainėj 
yra rengiamas vakaras. “Užsi
tarnavęs” tą visą žino tiktai ty
čia nori yjsą tą sukrauti ant 
dailės mylėtojų. Kad vietiniai 
progresyvesni žmonės nesilan-

dermė remti tuos (kurie remia 
ir pripažįsta laisvę) tol, kol visi 
žmones, dagi patįs vokiečiai,

Registracija palies 300,000 
chicagiečių.

I
Spėjama, kad šiAndįe užsire-

vyrų.
Registratorių bus 12,000 su 

viršum.

Parvažiuojąnt iš pikniko 
nušovė žmogų.

Prie So. Cicero ir Archer in- 
ėjo karan du apygirčiu vyru. 
Jįedu susiginčijo. Tuosyk vien
ijas jų ištraukė iš kišeniaus re
volverį ir šovė. pečiaus patai
kė ne į savo priešą, bet į visai 
pašalinį žmogų, Charles Lucas. 
Pastarasis liko mirtinai sužeis-

Visi važiavo iš pikniko.

Ir policistams bus šventė.
Aid. John C. Kennedy stengia

reiškia, kad nebuvo jokios kri
vūlės paleistos. Čia kaltas K. 
St. salės savininkas, prieš kurį 
beveik visos progresyviškos 
draugijos pradėjo protestuoti:

Kelios savaites atgalios Tau
tos Fondas rengė prakalbas del 
kokio tai svečio iš Lietuvos, ro
dos, kuri. Pakalnio. Visur bu-

Lenkai— Amerikos 
patriotai.

* • y''
John J. , Chrzailouski, 1163

Milwaukee. ave», lenkų presos

policistai bus paliuosuojami vie
nai dienai savaitėj.

• Tečiaus, tam priešinasi poli
cijos viršininkas Schnettler*

WEST PULLMAN.
susirinkimų bei prakalbą už tai, 
kad jisai visokiais budais pro-

juokti ir net persekioti.

ko 25 žmonės. Aukų surinko 
mažai. Kas tada tą publiką 
shiaikė “Aidas” ar kas kitas, 
Mat čia dalykas tame: kada L. 
M. D. “Aidas” apleido K. St. sve-

lenkai nuveikę iki šiol rekruta- 
vimo reikale. Esą spaudoj ir 
gyvu bodžiu apeliuojama į žmo
nių patriotiškus jausmus, kad 
kuodaugiausia lenkti stotu i šios

Sudegė moteris.

rą prieš užgavėnes, 
samdė St. Bros, sa

nnsi-
liepė į .K St. Dabar men
kinusiame atsitikime vis bus kal-

noje, kada moterų kuopa turi 
paėmus svetainę. Tada K. St.

jai), buk jie viską veikia prieš 
jį. Pats “Užsitarnavęs” paste-'

Be to, lenkai įsisteigę karei
vių rekrutavimui stotį. Pasek
mės neblogos, nes jau spėjo su
žvejoti 1,130 vyrų.

Revoliucionieriai.
,n,j ............. ................... ........ . ........ r- >■     ■> j,.

/Į Hottfe1 of Greater Value* A '

J/ > C T
(jf F r Cor. Ashland Ave. and 47th Stator
CP PP HO I P AukauJeme Jums labai daug puikių 

taupinių kiekviename departament

10 ir 12c. tapeta rolė 
po

16c
$1.25 vaikams lakeruo- 
ti batikai su knypkiais 
po

25c elegantiški žiurs
tai su išsiuvinėjitnais 
ir karbatkais, trupu
tį suglamžyti, tikt ai 
po

10c
GkOSERLS, Palm Olive

Oil muilas ...........
Sloan’s Linimentas
Už .................................... y

8c stiklinės va
ndeniui, j bell 
fasono, 6 šmo
tai už

16c
Graves milteliai del dantų 15c

59c$1.00 levuty va įšmirkšti- 
mui, visa už...............

12%c Everett Classic 
(hngham, yardas po

Atsineškite sykiu
šį kuponą
Raityti turkiški ra

nkšluosčiai, extra di
dumo, 4 kostumie- 
riui, už

21c

50c. 3 ir 4 dantims še
pečiai po

39c
I

70c. degtinė, brande, 
romas arba kimelis po

40c
75c. overalls ir 
švarkai, baltos 
ir tamsiai mė
lynos dryželės, 
numeriai iki 42, 
tiktai po

85c*
Suk nes iš Šilkinio pop- 
lino, naujausios ma
dos, po

5.00

Nesenai patiko nelaimingą 
mirtį lietuve moteris Katrė Žel
menų, gyvenusi prie 123 ir Grėen

... 18

... 20% 
16—18 
12—14

20—20%
15—16
12—15

. 17—17^2 
17Y2—18% 
18 %—20 
. 16—18

No.2. ,No.3
.19
.22
,16% .13

.14% .14 .11%

statinė ...

1.00—1.25
3.00—4.00
2.00—2.25
1.00—1.75

PASTABA: Iš visų dalių miesto imkite 22-ros gat. karus, kurie 
davės iki Riverside karų, o paskui. Riverside karais iki daržo.

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

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

Inžanga 25c j Parką ir Pikniko «*daržą.
Vaikams žemiaus 12 metų įžanga DYKAI.

Tikietai parduodama “Naujiem

INTERNATIONAL

Socialist-Press -Picnic

BAN KES’

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

Paukščiai, išdarinėti:-—
Kalakutai (svarui) .. 
Vištos ...........................
Antįs .............................
Žąsis .............................

Veršiena:— ,
50—60 svarų, svarui 
60—30 svarm ” 
90—100 svarų ” . 
150—175 sv...............

Jautiena No.l
RibS (svarui) .20
Louis .27
Rounds
Chucks
Plates

Bulves
Jaunosios

Daržoves i—
Barščiai, bus........... ,
Kopūstai, did. gurb..
Salierai, pintinė ...
Agurkai, dėžė ........
Cibuliai, pintinė ...
Ridikėliai, dėžė ...

' Salotos, gal v. gurbsa
• Tomėlčs, pintine ...

Grieščiai, dėžė........
Morkos, pintinė ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė...........3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št. 3.00—4.00 
Apelsinai, dėžė...............2.00—3.00
Citrinai, dėžė......................3.00—3.50
Ananasai, gurbas...........2.50—3.00
Žemuoges, dėžė 2 kv. ..2.00—3.50

Cukrus, už IvO sv.:—
Standard, maltas......................... 9.15
Standard cane, smulkus.... 9.10
Burokų, smulkus .. ..................... 9.00

MILTAI
Vasarių kviečių:—

Special Brand ..
Patents .................
Straights ............
First Clears ....
Prastosios rųšies

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

^Second Clears \
Ruginiai:—

Baltieji .................
Tamsieji ....... I

Gyvulių turgus
- CHICAGO, Birž. 4. Gyvi 
benta. šiaip: —

Galvijų ................................
Veršių ................................
Kiaulių .................... '.........
Avių ....................................
Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .. 12.25—13.70 
Kiek menkesni ........... 9.00—12.00
Mituliai ....................... 11.00—12.50
Sotckers and Feeders . .8.00—10.00 
Veršiai, parinktiniai .. 9.30—>12.00 
Karves, vidutiniškos .. 8.00—9.25 
Buliai ........................... 8.60—10.50

. .40—.75 
1.50^’1.75 
2.50—3.00

. . .50—.75 

. .50—1.00

... 14:00

... 13.15
.. 13.00

12.00
8.50—9.00

............ 13.20
........ i3.oo
11.50—12.00

9.50—10.00

13.10

19,000 
2,000 

40,000 
13,000

GARSI. SANTOS KAVA
Visur panhuuiaina po 2Kr ii B 'Ufh
po 30c,..................  •
SVIESTAS

Geriausios 
smėtonos ge
resnis, negu 
kur jus ga
lite gauti ..

RYŽIAI
Geriausios

SVIESTAS

45C veHčs Par.-^C siduoda už ■ * '

Gems 
stalavas 
sviestas

ARBATA
Priimniau-

tuota. wrttai/|(|g| 
70c parsidu- '•f'y y 
oda čia jpo..»

1878 
2054 
1045 
1510 
2830

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

1 W. Madison St.
i W. Madison St.

1644 W. Chicajro Av. 
1836 Blue Island Av. 
2612 W. North Av.
1217 So, Halsted St.

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

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE
8032 Wentworth
8427 So. Halsted
4729 S. Ashland

NORTH SIDE 
406 W. Diviaion 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
6244 Lincoln Av. 
8418 N. Clark.

wh aiiiHH?- w*i•#*»•* •»>* <*>+ «*-HU
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Sakoma, kad žmonijos gyve
nime yra tokių molnentų, kuo
met pilkiausi žmonės išsikelia 
gyvenimo paviršiun. Tokiu mp- 
mentu, be abejones, yra Rusijos 
revoliucija. Ji ne vieną išjudi
no iš protinio miego, prispyrė 
rimčiau, giliau pamąstyti apie 
gyvenimą.

Rusijos išeiviai — rusai ir uk
rainiečiai — nedėlioj turėjo ma
sinį susirinkimą Wicker Parke. 
Jie pirmoj vietoj iškėlė raudo
ną vėliąvą, dainavo revoliucio- 
niškas dainas.

Susirinkime liko išnešta rezo
liucija, kurioj reikalaujama, 
kad rusų valdžia konfiskuotų 
dvasiški jos turtą. Apskaitliuo- 
jama/ kad rusų dvasiškija turi

Ji bandė užkurti pečių Ir tam 
tikslui įpylė į pečių biskį benzi
no. Bet pečiuje butą biskį ug
nies — gimė ekspliozija, kuri 
uždegė jos drabužius ir išnešė 
kelis langus. Atbėgo kaimynai, 
pašaukta gydytojas, kuris nuga
beno ją į Pullmano ligonbutį, 
bet viskas buvo pervėlu — ji ant 
rytojaus mirė.

Palaidota Šv. Kazimiero ka
pinėse. Paliko vyrą ir du mažu 
vaiku. —x.

15.80—16.10
15.25—16.00
11.50—13.50

13.85—14.35

Kiaulės:—
Sunkiosios .
Lengvesnes 
Paršai, geri

Avjs:—
Mitulės ....
Senes, geros
Avinai, geri ............... 11.50—13.00
Erai ............................ 14.00—17.75’

Gyvulių rinka kitur
^Birželio 4, į sekamas vyriausias 

Amerikos' rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
l*- Galvijų Kiaulių Avių

8,000 
5,500 
2,300 

500

$22,000,000.

kami: a) Rusija privalo būti 
federacinė respublika, b) Tai
ką daryti tik tuosyk, kada vo-
kiečiai bus pergalėti, c) At
šaukti iš svetimų šalių senosios 
valdžios paskirtus Valdininkus, 
d) Svaiginantis gėrimai griežtai

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.,

CHICAGO, Birž. 4, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

Exira Creamery ...
Extra First .................
First .............................

Ladles ......
Oleomargarinas 

Stalui ...... 
Kepimui ....

........ 40 ų
..... 39%
. 38—38%

36—87%
34 %—35

24—28
20—24

Kansas City 11,000 
Omaha .... 4,400 
E. St. Louis 6,000 
St. Joseph .. 3.500 
Sioux City.. 3,500 
South St. Paul 4,100 
Pittsburgh .. 1,700 
Buffalo.... 3,000

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

8,000 
6,500 

10,000 
5.500 
7,000 
9,400 
6,000 
8,000

200

2,000

1.59—1.63

1.30—1.50

.. 17.00—<22.00

. 19.50—20.50

. 18.00—19.00
. 16.50—18.00
. • 17.50—19.50

Moticjukai, sulig gei
Motiejukų No 1 ...
Motiejukų No 2 ...
Mot. No 3 maišytas .
Dobilų, sulig rųšies.
Prėi’cjų, sulig rųšies 18.00—23.00 

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai .
^vižhiiai ....

fa—įill . ........................................  Į—.,

11.00—12.00
9.50—10.50
9.50—10.50

Kiaušiniai:—
Extra.................
First .....................
Paprastieji first
Maišyti.................
Cheek .................
Purvinųkai .....

Suris:—
Twins .........
Daisies .............
Young American

first

... 37—38
... 33—34%
.. 31—32%
.. •.. 32—414

30— 30%
31— 31%

24% 
24% 
24 ya

fwia* IMI MMmaRaamram ........ .... . .........

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IB PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Pnaedžlyj, Ketverge Ir Bubate) 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas Sc.

Sobatos vakarais ir nedaliomis KU* 
mas floras ISc, Balkonas 1H. 
HALSTED ir U ra GATV1.

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

, ' TfiMYKIT MANO UŽRASA.
D 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

Daktaras

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA f 
Chicago je, mokina kirpimo ir designing, X 

vyry ir motery drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas ■ 

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

pimo-desiening ir siuvimo skyrius, kur X 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- 2 
met jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvi- J 
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama- T 
tyli musų mokyklą bile laiku—dieną ir ■ 
vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą t 
laike šio mėnesio. ■

Diplomai duodami mokiniams. X
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. K&snicka, principu Ina,
I is l.n Sulle S!., IhH.in 41 (L H7

Specialistas is
GY DO 

NEŽIŪRINT KAIL

M*

SpecialiČkai gydo lij 
odos, ligas, žaizdas, reti
gerklės skaudėjimų ir pa
čia ir persitikrinkite, krj
ifegydč tuksiančius ligoni

01'1 SO VALANDOS

WISSIG,
V7HA.S LIGAS VYKI 1H MO’JI’RV 
UŽSISENl..ILSIOS IK N1TŠ1ODDMOH 
s pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 

. skini-u.ir 
ap1in«u- ligsv. J.ų-n kiti iKųralėjo 
is jums pnli padaryti Praktikuoja

1(1 ryto iki
1900 HUJE ISLAND AVE., kampan 19 D,

.11>S Y A
\. v i > t loii j j i tiijj I-

1i y ' i i \ t l.

vai vai, ai < ik:, ]2
j.'*.!,, JUnL'j. Tri. Cianai 3263.

Tel. Canal 3877.

Dr S. Biežis
Gydytojau ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt St

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuviu Gydytojus, Chirurgu
3203 S Halted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

iHMMMKM
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A. Meldažis, rast. St

St.

Telephone Yards 5032
ir Chicago, 111.

musųmin finansų stovio, nes žinote, ATIDUODAMA randon didele san avo.*e visos
j'i

(i r i>’
St.

St.
NEW YORK VALSTIJOJ:St.

Maudynė,
garsi Hi

st.H.
PARDAVIMUI st.

tumei
Mokam algos nuo $35 iki 50

3001 S. MARYLAND VALSTIJOJ

B ai Ii more,

Baltimore,Ave. St
Ave.

RengėjaiKviečia visus

IOWA VALSTIJOJ:

turinčius 
mokesčio.

jus norite gatiti vielą musų

6th floor Cuyahoga Bldg.,
218 Superior avė., N.E., Cleveland, O. 
Matyt mane galima kadir nuo 11 ry
to iki 2 vai. po pietų.

Morgan St.,
BENJ. I. MORRIS, savininkas, 

858, 29 So. La Salle Sir., Chicago.
Phone Randolph 5042.

Jams del jų kostumeriu nuvežimo ir 
parodymo lotų. Atsilankykite y.pa-

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

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

Baltimore,

Arti 
Kreipkitės 

3538 So. Wallace st. Tel. Drover 8812

superintendentą 
jam įgaliojimą 
u ir organizavi-

ATIDUODAMA randon 2 gražus, 
šviesus kambariai tinkami del dak
taro arba advokato ofiso.

~ Ad. Mrccvičius,

Atiduodu 
nes mados, 
lubų. Esu 
penktąjį kambarį, 
šeimyna.

Ang- 
suliklumėt

Musų kompanija turi 50 automobi-

TMI). 22 kuopos prakalbos

Md.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S.-Paca

Md.: F. J. Lazauskas,
637 Lombard Si

pardavėjų. Geistina, kad tie, 
atsišauksite, mokėtumet gerai 
liškai kalbėti ir

pas poną Jurgį 
; jums visas in-

8

4»

t

NAUJIENAS, Chicago, Į1L Ufarninkaš, Birželio 5,1917

Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
(skelbiame be užmokesties. Praneši- 
įnai betgi turi but priduodami iš va
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri
moti tą pačią dieną, kada spausdi- 
Hamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
►—“Naujienų” adm.)

Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos susirinkimas įvyks se- 
redoj, birželio 6 d., 8 v.v., M. Me- 
Idažio svet., 2242 W. 23 PI. Vi
si delegatai nepamirškite atsi
lankyti paskirtu laiku, nes turi
me apkalbėt daug svarbių daly
kų.

A, AmbrozeviČius, sekret.

East Chicago, Ind. — LDLD. 
70 kp. susirinkimas įvyks birže-

kso svet.

Rockford, III. — LSS. /a kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
10 <1. birželio, 2 vai. po pietų, 
I. W. W. svetainėje, 302 E. Sta- 

st., kampas Madison st.
Draugai ir draugės, meldžia-

Cicero, III. — LSS. 138 kp. 
mėnesinis susirinkimus įvyks se- 
redoi. birželio 6 d., Tumuliuno

avė., 7:30
Draugai 

turite visi

na,C ’

ti c

BIRUTIEČIAMS.
“Birutes” repeticija

KAS RADOTE?

dolerius.
Kas raitote, n: 

nti šiuo adresu:
Julius Lukšas

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos: 

1 colis, sykį, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
C“riemonė liek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas Įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tikro brolio, Petro 

Vaškio, Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap., Mišėnų sodžiaus. 
Pirma gyveno Chicago, Ill., jis pats 
ar kas jį žino, teatsišaukia arba te- 
praneša jo adresą: Povylas Vaškvs, 
938 W. 34th St., Chicago, Ill.

Pajieškau Jono Petraucko. Kau
no gub., Šilalės parap.. Juraičių kai« 
mo. Girdėjau, gyveno Providence, 
R. L Antano Zabielos, Kauno gub., 
Zabelijos kaimo; girdėjau, gyvenąs 
Chicago, Ill. Juozapo Jaciko, kaimo 
Gūbrių, gyveno Chicagoje, III. Pra
šau atsišaukti. Juozapas Jacikas, 

C-o M. Deering, R.R. No 1, Box 101
Glenview, Hl.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Savo
Pačios

Domicėlės Mikuckienės (iš namų 
gub., Telšių pav, 

Saušelio valsčiaus ir 
vaikų:'duktė Juzepa 9 ir pusės me- I . .
Petro 2 metų 4 mėnesių.

Kauno
Žarėnų parap.,
tų, sūnų Antano 8 ir pusės metų ir 
Petro 2 metų 4 mėnesių. Išvažiavo 
gegužio 28. d. apie 12 vai. nakties su 
Pranu Mažilliu, kuris pas mus gyve
no ant burtlo. Kas pirmas praneš 
kur jie randasi, gaus $10 dovanų.

Augustinas Mikuckis, •
2021 W. 23rd st., Chicago

Pajieškau Mečislavo Kukuraičio, 
gyveno St. Charles, 111., jeigu kas ži
notų jį, arba jo paties meldžiu atsi
šaukti adresu:

Antanas Kišonas, 
Box 282 Melrose Park, Ill.

Pajieškau Juozapo Žilio, iš Kauno 
gub., p.p. Janiškelio p., Nartaikių 
kaimo. Gyvena, regis, Baltimore, 
Md., atsiliepkite arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti man. Turiu labai 
svarbų reikalą. Esu nesenai atke
liavęs iš Lietuvos, iš Narteikių kaimo 
nuo karės baisenybių. Mano adresas 

Petras Walašius,
2818 Mullburry Alley, Pittsburgh, PA

mo duonos. Esu trejatą metų dirbęs 
tą darbą. Greitai praneškit laišku į 
“Naujienų” ofisą, pažymėdami rai
dėmis: K. L. M.,

Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ
RE1 KALINGAS CHORO VEDĖ

JAS. Asmuo, mylintis gyvent šva
riame mieste tarpe gražaus susipra
tusiu jaunimo ir mokantis tvarkyti 
vyrų ir mišrų chorus, malonės atsi
šaukti. Del platesnių informacijų 
rašykite: S. Darginavičius,

R EI K ALINGAS pusininkas kriau
čių biznyje, šiek tiek suprantantis a- 
matąj turi įnešti 500.00.' Biznis ge
rai išdirbtas. Darbo turime perdaug, 
tokiu budu vienam sunku prižiūrėti. 
Gera proga ddl sumanaus vyro. Atsi
šaukite ynatiškai:
3310 So. Halsted St., Chicago, Ill.

ninkas, turi mokėti .^įkalbėti angli
škai; gera proga patyrime praktikos. 
Teisingas vyras galėtų but partne
riu. Kreipkitės laišku i Naujienų 
ofisą, pažymėdami No., 120.

augščiau prie pakavimo kavos. Gei
stina, kad butų dirbęs grosernčj. 
Kreipkitės sekančiu adresu:

SOKOL & COMPANY,
60 East South Water Str., Chicago

REIKALAUJU porterio, kuris

sišaukite greitai.
mokestis

ga-
Pa-
At-

Union Ave., Chicago.
Tel. Drover 9814.

REIKALAUJAME puodų plovėjų, 
$45 ir užlaikymas; teky tojo, 40c.; 
surankiotojų, išilgai pjovėjų 30c. į va 
landą, boilerių dirbėjų ir pagelbini- 
nkų, 25c. iki 35c. į valandą, porterio 
j saliuną, $12 iki $15, dsft’bininko 
prie mašinų, 30c. j valandą; tapyto
jų (painters), gera mokestis. Mote
rų reikalaujame j hotelius bei resto
ranus prie įvairių darbų, merginų į 
dirbtuvę $9 į savaitę, virėjos prie 
pyragų, $60. ♦

TUOJAU 
reikalaujama patyrusių geležies kar
pytojų dirbti gelžgalių kieme (scrap 
iron vards). užmiestyje. Gera mo-iron yards), užmiestyje, 
kestis. Kreipkitės į

MR. SILVER,
1200 W. 12th Street, Chicago.

*> t

REIKALINGA 2 indų plovėjų, $8 
savaitėje. Greitu laiku atsišaukite į 

HARRY BLOCK,
1356 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS apsukrus nevedęs 

bartenderis. Pastovus darbas ir ge- 
mokestis. Atsišaukite tuojaus.

A. Miliauckas,
1247 So. 48 ave., Cicero, III. 
(Kampas 13-tos gatvės)

ra

REIKALINGA vieno patyrusio ge
ležų karpytojo. Taipgi 10 patyru
sių vyrų dirbti j serai) Iron yardą. 
Atsišaukite į .............
1717 N. Western avė., Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA randon 2 flatai, 4 

ir 6 kambariai, su gesais ir maudyk
lėmis, parsirandavos Jabai pigiai. 
Greitai atsišaukite:

J. SINKUS and CO., 
3151 S. Halsted St., Chicago, Ill.

i
PROGA LIETUVIUI 
randon gražius daharli- 
4 kambarius ant pirmų 

dęs, pasilieku sau 
(Jeistina bevaike 

J. Kaminskas,

PABDUODU arba išmainau duon- 
kepykho geras pirkliavimas, geroje 

'. Priimsime auto- 
ale arba kitokius 
ištus, kaip dalį 
371 h S t., Chicago.

PARSIDUODA—pigiai už “cash” 
keptuvė (bakery), Bįznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
ktai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas intaisymas. Pardavimo priežas
tis —- savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O-

- NAMAI-žEMe . DRAUGIJOS
SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indekite 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 apiclin- 
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

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

PARDUODU 1 
mą—priekis 6x6 
nauji mūriniai flatai, 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.

nražinlU'Į)lytų na- 
ambariai, beveik

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

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

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

173 Milwaukee ave.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubclis, teisėjas, 

313 Quince
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

; R. 35 Box
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

ILLINOIS VALSTIJOJ:

St.

St.

St.

St.

str.

90.

St.

PARDUODU 2 augštų mūrinį na
mą, susidedantį iš sankrovos ir 5-ių 
fialų ,taipgi atikos ir beižmento,. 
3321 S. Morgan St. Išmainysiu.

BENJ. I. MORRIS, savin., 
Room 858, 29 So. La Salle St.

Phone Randolph 5042. Chicago

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

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

i 1915 jSo. Halsted St.
P. Balickienė, iždininkė,

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

Siunčiant į centrą mokestis,
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vdrdu ir siųst susinešimų 
raštininkei.
. ..................................................................... . ■ C' Iii .......... ■ ........

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

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

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

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

1148 Market St.
Divernoon, 111.: W. A. Žilinskas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Spring Valley,

| JOSEPH C. WOLON
f LIETUVIS ADVOKATAS
■ Kuimas 902-904 National Life Bldg., 
f 29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
T Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar-
■ ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo

6 iki ft vai. vakare, po numeriu:
T 1566 MILWAUKEE A V E., Chicago, I1L 
| 'Tel. Humboldt 97.

Or. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS « 
Akis egzaminuojam dykai.

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

9 ryto iki t r&kart:
12 dieną.

nio-

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage nuteikiama pa

skola nuo $100 iki $6000.00 po K ir 6 proe. 
apmokėjimui taksą, utmokėjimni Interesą ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jąsą nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigą. Greitas Ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

K North La Salls Street, Chisago.
Telephone Main 4MB,

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Węlls gatvė.
SARA PATEK. MOKYTOJA.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
- KENSINGTON, ILL.

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

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

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. KcnsingtoiT’ave.

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

• 1330—15th Ave. 
III.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, HI.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Iii'.: žičkus, 

4.59 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Kewanee, Ill.:

Pana, HE: W

St.

St.

St

Ave.

Avt.
Avt

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur 3L 

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

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

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

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

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

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

DRAUGYSTĖS /‘PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag.,
664 W. 181h St.

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

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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wcntwort

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikailienė, organizatorė, 

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

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

1315 Girard
D. Girdvainicnė, iždininkė,

3255 So. Halsted
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted
A. Kubutienė, kasos globėja.

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

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

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. Stcponaviče, 
.'Box 17.

Li M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos 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, iždininke,
3423 Sb. Halsted St.

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

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

. /__  >

PARSIDUODA SALIUNAS geroje 
vietoje, ant didelio kampo. Vieta 
nuo senai išdirbta. Miestelis apgy
ventas lietuviais, slovakais ir vokie
čiais. Laisnis tik $200, už namą hio- 
kasi randa. Gera proga gabiam žmo
gui. Pardavimo priežastis —■ savi
ninkas eina ant ūkės (farmos). At
sišaukite šiuo adresu:

M. VATCIKONIS,
No 318 Franklin St., (Saloon), 

Port Washington, Wis.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskasp-pirmininkas,

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

P.

RAKANDAI

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

Str.

TURIU paaukauti $16A seklyčiot 
setą vėliausios stailčs iiž $30, valgo
mojo kanjbario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 

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

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

ChicaMd. III.

str. 
Pranas A. Druktainis, turtų sekr.

»' 1604 North ave.
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1648 Division Str, 
August Moldenhauer, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

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

A.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

.Į 
pigumas ir 
žiūrint kur 

Viskas vartota vos 
Parsiduos taipgi po vie

ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Sis yra retas 
jums apsimokės patirti ne 
jus gyvenat/ 
9 savaites.
ną.

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertes $1000.00 . Parduodu tik už 
100 ddlerių. Pardavimo priežastis 
—važiuoju kitur. Kas nori pigiai 
įsigyti gerus rakandus kreipkitės 
šiuo adresu:
5209 S. Halsted St., vienais tropais. 

Chicago, Ill.

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. Brazevičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St. 

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Qrg« pagclbi ninkas,
29 Ricc Ave.

Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

Zcleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St. 

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

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

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

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

158 Main St.

vi.

St.

T.

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

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

—..................■"  1 1..................       , I .. . , I .

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

Kaz. Braževičiųs, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas

Valandos: Nuo
mis nuo 10 iki
<149 8. ASHLAND AVKW kiupu 47 .8$.

DR. M. HERZMAN
I Š R U s I J o S

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

\ Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy-
! rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

I Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
i; St. netoli Fisk St.
i! VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir
|[ 6 8 vakarais. Telephone Canal 8110.
į GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriiką, Valką 
ir' visų chroniškų ligą.

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

CHICAGO, ILL

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus 
nuo j a ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee AveM arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2

Tol. Haymarket 2484

akinius, •gia.mi-

Av«. 2-o* 
iki vaka
vo pietą.

i

’elephone Humboldt 1273.

M.SAHUD M. D 
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgą*.

Specialistas Moterišką, Vyrifckq ir 
Vaikiftkų, taipgi Chroniškų Ligą.

O)'ISAS: 1.S79 Milwaukee Av«. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iAryto; 
KinnpjiM North Ave., Kambarys 20$ 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakar*.

P.

J

S.
St.

St.

St.

St.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.
J. Rimkus, pirmininkas, 

1133 Indiana Ave.
Manelis, pirmininko pagelb., 

1533 S. 10th 
Dambrauskas, protokolų rašt. 

1227 S. 8th
Mikelaitis, finansų rašt.,

1128 N. 8th 
Makarevičia, kasos globėjas, 

1723 S. 9th 
Rutkauskas, kasos globojas

1013 Clara Ave.
A. Salsius, maršalka,

R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

1-mą petnyfią.
Į,........ y , , „'į, ------------------------ --- -------------1..,,.^,-

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas/
2129 W. 21

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin. 
664 W. 18th Street.

A. Tamkcvičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St. 

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

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Went wort Ii ave. 

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raminis, pirmininkas, 
2040 S. Halsted St., (’hieago.

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

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

Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 
1911 Canalport ave., Chicago.

NAU JIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 

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

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

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

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

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

8127 S. Normai Ave.
Brighton Park:

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

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

Kėnsingtono, Rosclando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. AmbrozeviČius, 

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

4601* Hermitage ave., Chicago.

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

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

OREGON VALSTIJOJ:

D R. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 bL 
Chicago, HI.

Portland, Ore.: Omara News Co;

NEBRASKA VALSTIJOJ:;

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

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

St

St

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 
Taipgi Chroniškų Ligų

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ncdėlio- 
jiiis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687,

Extra Pranešimas
čti paveikslus trečio, antro ir 
uoliniu sukaktuvių apvaikš
čiotų ir Žemaites pasitikimo 
ir žinomojo musų

Kurie 
pirmo “N; 
čiojimų, o 
vakaro (C

V: irgš<

J. ST

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes ga’ 

Sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam til 
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą, 
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas 
rimais! >

“Naujosios Ųietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai;

95

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia




