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Buvusis Rusijos caras užmuštas?
T T

Bolševikai sušaudę carą
Carukas irgi esąs miręs

Žinios nėra tikros
Cechai paėmę Ekaterinburgą

BUVĘS RUSIJOS CARAS 
ESĄS NUŽUDYTAS

Teismas pasmerkė jį myriop 
ir jis tapo sušaudytas.

True translation filed with the posl- 
niaster at Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

GENEVA, Šveicarija, birž. 27. 
t ‘kratuos biuras Lausanne 

Šiandie paskelbė, jog jis gavo pa
tvirtinimu žinios, kad bolševi
kų valdžia Ekaterinburge po 
trumpo nagrinėjimo pasmerkė 
buvusį Rusijos carą Nikolai Ro- 
manov myriop ir sušaudė ji.

CARAS NUŽUDYTAS

Sako Kijevas.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, June 28, 11)18. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 27. — Kije
vo žinia, datuota birželio 26, sa
ko. kad pranešimas apie nužu
dymą numestojo Rusijos caro 
Nikolai Romanovo, tapo patvir
tintas. Sakoma, kad jis tapo už
muštas bolševikų kareivių laike 
jų pasitraukimo iš Ekaterinbur- 
go. Kijevo žinia gauta Bušely j, 
šveicarijoj ir perduota Buvus ko 
respondentų.

Buvo užginčyta.

CARUKAS MIRĘS.

Tvirtina gandas Petrograde w
True translation filed with the post» 
ma.dcr at Chicagb, June 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 27.— Ex- 
cbange Telegraph praneša iš Co- 
penhageno, kad Petrograde vai- 
gšlo gandas, jog Aleksei Roma- 
nov, buvusio caro Nikolai su
nūs mirė keletą dienų atgal.

Gandas ir Maskvoje.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, June 28. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, b. 27 — Sulig 
nedatuoto pranešimo iš Mask 
vos, gauto per Bėrimą, Maskvo
je* nuolatos vaigšlo gandai, kad 
buvęs caras Nikolai tapo nužu
dytas Ekaterinburge.

Žinia sako, jog Maskvos laik
raščiai nurodo, kad kur pasta
ru.)} n laiku buvo caras, tikrai 
nėra žinoma. (Šis pranešimus 
reikšmingas, kadangi prieštarai! 
ja vokiečių pranešimui apie ca
ro perkėlimą j Maskvą).

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 
PETROGRADO RINKI

MUOSE.

KERENSKIO PRIBUVI
MAS SUJUDINO VOSĄ 

LONDONĄ

Kerenskis nenorįs interven
cijos. Važiuosiąs pirmiau 
įFranciją, o paskui į Ame
riką, ant kurios dedąs vi
są viltį.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the art of Oct. 6, 1917.

Truc translation filed wilh the post- 
nuisler ai Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917.

WASH1NGT()N, birž. 27.

NORI SUSTABDYTI A- 
LAUS ĮDIRBIMĄ

Senato komitetas jau priė
mė priėdę.

Šios dienos Suv. Valst. armijos

fine translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, June 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

WASHINGT()N, birž. 27.

mų ekspedicijos savaitinių žur
nalų, leidžiamų ramumoj ir pa
togume Paryžiuje. To laikraščio 
vardas yra “First Artillery Bri
gadų Obieryer” su pridėtu pa
aiškinimu: “kaip matoma mu
sų kareivių, su paveikslais.”

Karės laukuose
TIK MAŽI MŪŠIAI SIAU

ČIA.

Italai paėmė austrą fostą.

(Pirma žinia apie nužudymą 
caro Nikolai buvo gauta utar- 
ninke per Stoekholmą Copefri- 
bagene, nors kaip išrodo, gandai 
apie bolševikų nužudymą buvu
sio caro ėjo Rusijoj per keletą 
dienų pirmiau. Copenhageno 
žinia paseka rusų laikraštį “Vj- 
ia” (?), sekantį kad Rusijos rau
donoji gvardija nužudė buvusį 
carą jo namuose Ekaterinburge, 
į kur jį nesenai perkelta iš To- 
bolsko. 'rėčiaus Exchange Tele
graph žinia iš Maskvos, datuota 
birž. 21 d. ir gauta šioj šalyj se- 
redoj sakė, kad gandai apie ca
ro nužurymą neturi savyje jo
kio pamato. Pereitos savaites 

žinios iš vokiečių šaltinių sakė, 
kad išlremtasis caras nėra Eka- 
terinburgis nes jį dėl saugumo 
perkelta į Maskvą.)

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (J, 1917.

STOKHOLM, b. 25. — Niko
lai Lėni n parodo netikėtą spėką 
dabartiniuose rinkimuose Petro
grade.

Bolševikai ikišiol rinkimuose 
j Sovietą laimėjo 119 narių prieš 
I kadetus, 9 kairuosius social- 
revoliucionierius ir 1 menševi
kų.

Tai yra pirmi rinkimai nuo pe 
reito lapkričio, kada bolševikai 
užgriebė valdžią.

VOKIEČIAI BELAISVIAI 
VALDĄ IRKUTSKĄ

Semionov laimjs rytinėj 
Siberijoj.

Truc translation filed with the posl- 
masler at Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (>, 1917.

LONDONAS, birž. 27. — Pe
kino žinia į Times, datuota birž. 
22 sako, kad bolševikų priešų 
vadovas rytinėj Siberijoj, gen.

Semionov, vėl eina Siberijon 
nuo Manžurijos rubežiaus. Be
sipriešinančioms gen. Semiono- 
vui bolševikų spėkoms paliepta 
tuojaus sugrįžti į Irkutską, gin-

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, June 28, 11)18. 
as leipiired by the act of Oct. 6, 1917.

DARBINAS, Manžurija, birž. 
25. Sulig gautų iš Irkutsko ži
nių, tą Traus Siberijos geležin
kelio miestą pilnai valdo austrų 
ir vokiečių karės belaisviai. Be
laisviai yra kųmanduojami aus
trų ir vokiečių oficierių.

(Utarninke Londone gauto
sios per Copenhageną Berlino ži
nios sakė, kad Irkutską paėmė 
čechų-slovakų kareiviai, vado
vaujami buvusio vyriausio Rusi
jos komanduotojo gen. Aleksic- 
?ev. Slovakai, kurie tarnavo au- t
strų armijoj pirmiau buvo ka-

LONDONAS, birž. 27. — A- 
leksandras F. Kerenskį, trumpai 
gyvavęs Rusijos diktatorius, ku
rio tunus pasirodymas vakar 
prieš Anglijos darbo konferen
ciją nustebino netik darbinin
kus, bet ir abehią Anglijos pub
liką, žiuri j Ameriką kaip) sie
kinį savo kelionės. Jis tikisi, kad 
jis bus ten primins kaipo savo 
šalies kalbėtojas. Jis nori užtar
ti naujai gvmusios Rusijos de
mokratijos reikalą prieš didele 
užjūrio respubliką.

Šiandie Kerenskis prižadėjo 
kalbėti darbininkų konferenci
joj. Už kelių dienų jis važiuos į 
į Franciją, o iš ten į Suv. Valsti
jas. Jo draugai sako, kad jis ne
mėgsta žodžio “intervencija” 
sąryšyj su talkininkų pagellba 
Rusijai, bet geriau mėgsta fra
zę “pagelba ir rekonstrukcija”.

Kaip Kerenskis pabėgo iš Ru
sijos ir kaip jo draugui jį slėpė 
nuo bolševikų negalima pasaky
ti kol neateis laikas. Tas galbūt 
bus kada jie nebus pastatyti pa- 
vojun atidengimu. Dabar jis ve
ngiu visų neprašytų svečių.

Kerenskio umus atvykimas 
galbūt sukėlė didesnį sujudimą 
laikraščių redakcijose, tarp ku
nigų ledėjų, fotografistų ir kru- 
tamųjų paveikslų agentų, kokio 
nebuvo Europoj nuo laiko, ka
da Dr. Cook pasirodė Gopenbag- 
ene taip pat nelauktai iš tolimų 
šiaurių, e

Rytmetiniai laikraščiai paš
venčia daug vietos Kerenskio pa
sirodymui Londone, bet tik du 
laikraščiai rašo apie tą -atsitiki
mą redakcijos straipsniuose.

CARO BROLIS VIRŠININ
KU SIBERIJOS VAL 

DŽIOS

nuostolių sąrašus paduoda 8( 
vardų. Nuostoliai tokie:

Užmuštu kares lauke .. 29 c

Mirė nuo žaizdų .............. 6
Mirė nuo kitokių atsitikimų
Mirė nuo ligų ................. 2
Mirė nuo aeroplanų............2
Sunkiai sužeistų .............  31
Sužeistų nežinia kaip .... 4
Prapuolė karės lauke .... 2 
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skamban čios 
pavardes:

Senato agrikultūros komitetas 
šiandie priėmė priedą prie $11, 
600,000 agrikultūros paskyrimo 
biliaus, įvedantį nacionalę Ipro- 
bibiciją.

Sulig priedo, išdirbinius ir pa
rdavinėjimą degtinės ir vyno bu 
tų uždrausta po birželio 30 d., 
1919 m., o išdirbinius ir parda
vinėjimas alaus — užtrijų me- 
iK'sių po galutinam prezidento 
patvirtinimui biliaus.

BELGIJOS ANGLIAKA 
ŠIŲ STREIKAS

Protestuoja prieš vokiečių 
pavergimus mergaičių

Joseph Waligurski, 244 32nd 
st., Detroit, Mich., užmuštas ka
rės lauke.

Zygmont Vienskowski, 136 
Montgonury St., Paterson, N.J., 
užmuštas kares lauke.

LIGOS SIAUČIA TARP 
VOKIEČIŲ KAREIVIŲ

Vokiečiai es$ prisirengę 
ofensivan.

True translation filed vvith the post- 
mastrr at Chicago, June 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, b. 27. — Čia 
gauta iš Maskvos per Berliną ži
nia sako, kad jaunesnysis nume
stojo caro brolis didysis kunigai 
kštis Micliail Aleksandrovič pa
siskelbė save viršininku naujos 
Siberijos valdžios ir išleido ma
nifestą į Rusijos žmones.

(Žinia iš Maskvos vakar sakė, 
kad did. kunig. Michail yra va
dovu judėjimo atskiriinui- Tur
kestano nuo Rusijos).

--- -1—* f
VOKIEČIAI GABENA MAI 

STA Iš UKRAINOS

Kuomet Ukrainos miestų gy 
ventojai badauja

Truc translation filed vyith the post- 
niaster at Chicago, June 28, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 27. — Vo
kietija pradeda gauti daug mai
sto iš Ukrainos. Vienas traukinis

ti sovietų reikalą vakarinėj Sibe- rėš belaisviais Rusijoj. Tas gal- iš 15 vagonų, pilnų lašinių, gru
nto j, kur gręsia kontr-revoliu- būt išaiškina prieštaravimą pra- dų ir cukraus atvyko į Breslau. 
cįja nešimuose apie stovį Irkutske). Ukrainos valdžia griebiasi ener-

giškų priemonių padidinti viso
kio maisto gabenimą į Vokieti
ją. Dabar yra Ukrainos ’ maisto 
ofisas, kontroliuojamas vietos 
valdžios atstovų, “prigelbiamų” 
vokiečiu civilės ir karines vai- 
džių. Berlino valditynkai Grave- 
nitz ir Aldow išvažiavo į Ukrai
ną suorganizavimui maisto eks
porto.

Tuo pašiu laiku, kaip oficia
liai paskelbia maisto padėjimas 
Kj jeve ir Odcssoj yra labai blo
gas. Tuose miestuose negalima 
pragyventi už mažiau kaip 50 
rublių j dieną. Vienas kiaušinis 
kainuoja 30 kapeikų, o sviestas 
10 rublių už svarą. Buvimas au
strų. ir vokiečių kareivių dar la
biau apsunkina padėjimą, kadan 
gi jie gyyuia iš šalies maisto ir 
greitai išsemia vietų reikmenis. 
Valstiečiai tebekovoja prieš ati
davimą savo maisto sandėlių; 
kas pagimdo abelną socialę ne
ramumą; visi pinigai plaukia iš 
miestų j kaimą, kur jie ir pasi
lieka. Vokiečiai surado daugy
bę degtines.č ECHaSLOVAKATPAE-

MĖ EKATERINBURGA

Truc Irnnslalion filed with the posf- 
master at Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, b. 26. — Su
lig gautos per Berliną i$ Mask
vos telegramos, čecho-slovakų 
kareiviai įėjo į Ekaterinburgą, 
centre Uralo kasyklų apygardos, 
Azijos pusėje Uralo kalnų. Sma
rkus mušis ten siaučia.

(Eka teri nosla Ve pasta ruoj u 
laiku esą gyveno buvusis Rusi
jos caras su savo šeimyna).

ORAS

Nepastovus, galbūt lietus šia
ndie nedidele permaina tempe
ratūroje.

Chicagos lietuvių draugijos
neužmirškite, kad 4 d. liepos 

bus
MILŽINIŠKOS PRAKALBOS 

West Side Auditoriumc
Rengia Cb. Liet.1 Dar. Taryba

True Iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN- 
CI.JOJ, birž. 27. — Vokiečių ka
reiviai vakariniame fronte ken-| 
čia nuo influenzos (gripo) epi-i 
dėmi jos, kuri juos daro netinka
mais vienai savaitei ar 10 dienų. 
Taipgi vokiečių linijose į pietva
karius nuo Lille yra daug serga
nčių tifu ir kraujalige.

Tečiaus nėra prirodymų, kad 
os ligos butų priežastim atidėlio 
imo naujo ofensivo.

Manoma, kad vokiečių vyria
usioji komanda beveik užbaigė 
)risirengimus prie sekamos di
delės atakos prieš talkininkų 

Tontą. Artilerijos veikimas bė
gyje pastarųjų dviejų dienų bu
vo beveik žemiau normalės.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 28, 1918, 
as reuuircd by the act of Oct. 6, 1917.

HAVRE, birž. 27. — Anglia
kasių streikas arti Valencicnncs 
ir apielinkėje Belgi jos anglių lau 
kų tapo numalšintas vokiečių 
karinės valdžios.

Straikas kįlo protestui prieš 
pavergimą tos apygardos visų 
mergaičių virš 16 metų amžiaus, 
kurios tapo išsiųstos į Flandriją 
ir šiaurinę Franciją kasti tranšė
jas.

Visi vyrai tarp 40 ir 50 metų 
ir visos moterįs apart vedusių 
moterų su vaikais, taipgi vokie
čių tapo pavergtos.

Vokiečių kareiviai nuvijo pro
testuojančius angliakasius į dar
bą pagelba durtuvų ir atėmė iš 
jų duonos porcijas.

Turkai Persijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 26. — Tur
kijos oficialis pranešimas sako: 

“Urumiah ežero apygardoj 
mes užėmėm Dilman.”

(Dilman yra Azerbaijan pro
vincijoj, Persijoj, už 50 myl. į 
šiaurvakarius nuo Urumiah).

400,000 KANADIEČIŲ KA
RĖS LAUKE.

5 DARBININKAI UŽMU
ŠTI

I rue translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 28, 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, birž. 27. — Vakar i- 
talų kareiviai netikėtai užklupo 
ant austrų priekinio posto kalnų 
apygardoj ir jį išvalė.

Palei visą frontą niekur nebu
vo smarkesnio veikimo.

ANGLAI PAĖMĖ STIPRIA 
POZICIJA

Trui translation filed \vith the post- 
inasler at Chicago, June 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 27. — Mu- 
nitoba premieras T. G. Norris 
įereitą naktį kalbėdamas Edin- 
jurgh paskelbė, kad Kanada aju 
įasiuntė 490,000 kareivių karei) 
ir kad turi dar 100,000 kareivių 
rezerve.

Apie Kanados grudų derlių, 
premieras Norris pasakė, kad 
jis tikisi, jog šiemet Kanada už- 
augįs 315,000,000 bušelių kvie- 
v • etų.

Premieras Norris atsišaukė į 
šį miestą kartu su Alberto pre- 
mieru Stuart ir Saskatchcwan 
premieru artin.

Amerikiečių tranšėjų laik
raštis.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA FR- 
ANCIJOJ, birž. 27. — Pirmas 
grynai tranšėjų dieninis laikraš
tis pasirodė tarp Amerikos ka
reivių Franci joj. Nors jis yra 
mažas, bet jo turinis brandus. 
Jis susideda iš 2 lapų, vienas iš 
mimeografuotų žinių, kitas — 
tuo pat budu atspausdintų kari
katūrų. Jis yra spausdinamas į 
vakarus nuo Montdidier, kur pa
sieti ia vokiečių kanuoles, tuo 

skirianties nuo kitų tarp vadina

Eksplodavo gamtiškasis ga 
zas.

OAKLAND, Gal., birž. 27.
Renki darbininkai kasę tunelį 
nuo čia, tapo ant vietos užmuš

ti, kada jie prisikasė prie kiše- 
niaus gamtiškojo gazo, kuris ek- 
splodavo.20 DARBININKŲ ŽUVO

KASYKLOSE.

žaibas išsprogdino dinamitą

VIRGINIA, Minu., birž. 27.- 
Dviejose myliose nuo čia M. A. 
Hanna Co. atviroj Silver kasyk 
loj žaibas užgavo vielą rengian
čią dinamitą ir jį išprogdino. 
Mažiausia 20 darbininkų tapo 
gyvais palaidoti. Kasykloj buvo 
450 darbininkų ir niekurie jų 
yra sunkiai sužeisti. Mažiausia 
sprogo 9 tonai dinamito.

Iii »■■■■«■ ii I ■ , r

Internuoja vokiečius.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 28. 11)18, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PANAMA, birž. 27. — Pra 
šant Amerikos karinei vyriausy
bei, Panamos valdžia areštuoja 
respublikoj svetimšalius priešus 
internavimui kanalo zone.

Suėmė belaisvių

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, June 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

LONDONAS, birž. 27. — O- 
ficialis field-maršalo Haig prane 
Šimas sako, kad anglų kareiviai 
pereitą naktį paėmė stiprią vo
kiečių vietą į vakarus nuo Vieux 
Berųuin, rytuose nuo Hazebro- 
uk ir suėmė belaisvių ir kulkas- 
valdžių..

Vokiečių artilerija buvo veik
li apie Lys. •

Amerikiečių per
galę.

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
311 BELAISVIŲ

700 vokiečių žuvo mūšyje.

SU AM)RIKOS ARMIJA ANT 
M ARNE, birž. 27. — Skaičius a- 
merikiečių paimtų belaisvių lai
ve jų užpuolimo ant vokiečių po
zicijų Belleau miško sektore u- 
tarninko naktį, oficialiai šian
die užaugo iki 311. Amerikiečiai 
taipg siuūmė 11 didelių kulkes- 
vaidėių, 10 automatiškų šautu
vų ir daugybę mažesnių ginklų, 
amunicijos ir kitokios medegos.

Vokiečiai dar nebandė daryti 
kontr ataką. Pereitą naktį buvo 
ana rami visame Marne fronte. 
Amerikiečiai buvo užimti stipri
nimu savo naujų pozicijų.

Paskiausiai suimtieji belais
viai buvo daugiausiai paklydė
liai, rasti besislepiant miške, po 
jie lapo izoliuoti amerikiečių 

ugnies Jie buvo pa vargę ir alka
ni.

Manoma, kad 700 vokiečiu ta
po užmušta.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS

Meluoja kareiviams.

Vienas oficierių sakė, kad vo
kiečių komanduotojai pasakojo 
kareiviams, jog vokiečiai išsodi
nę armiją Amerikoj, paėmė 
New Y orką ir dabar eina linkui 
Philadelphijos. Vokiečiams taio 
gi pasakota, kad submarinos 
paskandino tarp 40 ir 50 laivų 
Long Island pratakoj.

Vienas vokiečių oficierius, a- 
rogantiškas ir sarkastiškas, patė- 
mijo: “Mes ką tik pradedame 
su amerikiečiais. Mes iššluosime 
ištisas divizijas, tarsi jos butų 
rotos.”

Vokiečių kareiviai buvo ma
žiau arogantiški ir matomai bu
vo linksmus, kad jie tapo paim-
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O kas dėl tautų 
— šilo principia-

NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Birželio 28, 1918.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedrhiienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Kaina:Užsisakomoji
Chicagoje—pačtu:

Metams ...............
Pusei melo .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesini .

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei .........................
Mėnesiui .......................

Suvienytose Valstijose, ne 
pačtu:

Metams ........................
Pusei meto .................. .
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ....... .
Vienam mėnesiui.........

Kanadoj, metams .............
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašoinc 
siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Mark s.
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Rinkimai
Danijoje.

Danijoje nesenai įvyko 
rinkimai atstovų į parlamen
tą — Folkething’ą. Šitie 
rinkimai buvo atlikti pagal 
naująjį rinkimų įstatymų, 
kuris tapo išleistas 1915 m. 
Pagal jį atstovų skaičius yra 
padidintas nuo 114 iki 1^0, 
kitaip sutvarkyti balsavimu 
apskričiai, ir moterims 
teikta balsavimo teisės.

le, nors ir nedidele, kairiųjų 
bloko — socialdemokratu ir 
radikalų.

Senam jam Folkething’e

rėjo didžiumą vietų. Iš 114 
atstovų, socialdemokratams 
priklausė 32 atstovai ir ra
dikalams 31; o nuosaikieji 
kairieji (liberalai) turėjo 44 
vietas ir konservatoriai 7.

Naujasis Folkething’as su
sideda sekamai: kairysis blo-

cija — 68. Pagal partijai 
atstovai dalinasi taip: 39 so
cialdemokratai, 33 radikalai,

konservatoriai.
Palyginus dabartini Fol-

ju, matai, kad iš mandatu

giausia laimėjo konservato
riai, kurių pirma buvo parla
mente tiktai 7, o dabar yra

socialdemokratams, Jaimėju- 
siems 7 naujus mandatus. 
Radikalai įgijo 2 naujas vie
tas parlamente, o nuosaikic-

Valdžios partijos (social
demokratai ir radikalai), L 
y. kairysis blokas, surinko 
455,000 balsų ,o opozicija (li
beralai ir konservatoriai) — 
451,000.

-■■■ <" ■ ■■ "J Mff—M!

mo, tai labui suprantama, kodėl 
Vokietija rodo tokį švelnumą ir 
nuolankumą, 
apsisprendimo
lio demokratijų reikalavimo, ---• 
tai jį griežtai atmetė centralių 
viešpatijų atstovais. Ir nežiū
rint į tai viską, pagal bolševikų

Bet jeigu bolševikai netik au
kauja savo principais, o dar nu
duoda kaip tai nesenai pada
rė ir jų draugas Sėheidemanas

buk vokiečių prūsiškas milita- 
rizmas po jų spaudimu, priim
siąs jų sociuldemokratiŠkus rc- 
voliucioniškus principus, jei-

ko taika buvo darbininkų ir ka
reivių sovieto patvirtinta Mask
voj, aš mačiausi su Trockiu

Jis pasakė man, kad nė Vokieti
ja, nė bolševikai nemano tę lai
kę ilgai patęsiant, ir kad jis ką-

kslą prieš Rasputinę. Mačiau » 
visus tuos mirusios autokrati
nės Rusijos simbolus, ir su
pratau, kodėl ji taip lengvai mi- m 9re.

Maskvoj bolševikų sukilimas 
buvo faktinai vokiečių ęficie- 
rių prižiūrimas ir vokiečių ka-

zijos surašą. Be to, dvi gru
pės, turėjusios nuosavus 
kandidatų surašus, susidėjo 
iš elementų, atskilusių nuo į traukti kariuomenę iš vokiečių užrubežiniai agentai, kurių už- 
socialdcmokratų partijos:. užimtų šalių buvo atidėtas iki f laikymui išleista milionai ir ku- 
sindikalistai (industrialis- visuotinos taikos, bet užtai irjriems pavesta agituoti už paei
tai) ir kraštutiniai sociali-j vokiečiai ir bolševikai pilnai su- , fizmo ir revoliucijos idėjas tarp 
štai (pasivadinusieji “nepri-j tiko, kad talkininkų armijos tuo- ! talkininkų ir neutralių šalių 

socialdemokratų jaus pasitrauktų iš vokiečių ko- žmonių.
Šitokia politika bolševikai nie

kad neatsieks taikos nei Rusi-

klausoma 
partija).

Šitos dvi grupės žymiai

bet jos pačios nieko nelaimė
jo. Danijos sostinėje, Ko- 
nenhagene, jiedvi gavo kartu 
tiktai 25,000. Socialdemo
kratų partija tame mieste iš
kovojo 12 mandatų, vietoje 
pirmiaus buvusių 9.

terų balsavimo rezultatus. 
Balsavimuose dalyvavo 70

balsą. Keturios moters ta
po išrinktos j parlamentą: 
viena socialdemokrate, viena 
radikalė ir dvi nuo konser
vatorių partijos. Danijos 
moters, matoma, randasi dar

me.

Bolševikai ir Vokieti 
jos Social-demo-* 

kratija.
True Iranslation filed with thę posl- 
uiasler at Chicago, June 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Bolševikų principai ir jų taika.
Bolševikai padėjo vokiečių po

litikai išrišti ir trečią sunkų kla
usima: tie kraštutiniai iškruštu- €
liniųjų revoliucionieriai, kurie 
nori ką-beregi įvykinti sociali/.-

rciškia, pąsitikčdami ant žmo
nių kvailumo, kad principialiai 
jų taikos programa ant tiek su
tinkanti su centralių viešpatijų

;na, kad jų principai galį būti 
pamatu padarymui visuotinos 
demokratinės taikos! Ir tuo su
pratimu jie pratiesia nagelbos

kurie gudriai panaudodami for
mulę “taika be aneksijų ir kon-

pasisekimo

elnio komiteto Raudonajai ar-

Kovotojai už laisvę išguiti.

Aš mačiau pakiliausius kovo
tojus už Rusijos laisvę ištrem-

džios gynėjus. Pinigai buvo 
barstyte barstomi. Kareiviai, 
jurininkai ir Raudonoji gvardi-

ir ne be

'alkininkų masas.
Bolševikai su savo politika tik 

padeda vokiečių užmačioms, 
kuriomis jie palaiko vokiečių 
masose patriotišką kvaitulį ir no 
rą kariauti tolinus, 
melą buk talkininkai

Bolševikai priėmė

mato taikai.
Išpildymas

j .susipratimo), lai jie lošia tokią 
reikalavimo iš-' pat rolę, kokią lošia tie vokiečių

gavystės pavyzdys: priimamas j jai, nei kares nuvargintai žmo- 
• •« i 1 A * *4 Į\ 1 t I A «* r% • 4 41 t 1% ff / I • 1 111 I i Įsijusų pasiūlymas pertraukti 10- nijai. , 
čiai dienu tarybas kaslink visuo- . v »'

Anaiptol, taip elgdamies 
jie tik padės vokiečių militariz- 

. J . . . . v. 1

tinos laikos, bet atskiros rusų- mui atsiekti pačios begąileslin- 
vokiečių laikos tarybos neper-. ginusios pergalės, o tuo tarpu tas 
traukiamos, kad reikale galima! militarizmas nei kiek nėra pa
būtų pasinaudoti rusų patarna- • linkęs priimti bolševikų tikėji- 
vimais. Taip, vokiečių oficie-^nią.
riai negali atsidžiaugti tais ne-l Vokiečių opozicija dabar yra

Vo
kiečių masos arba žūsta fronte 

į arba išsibaigia namie sunkiu 
■darbu ir dėl neužtektino maisto.

Generolas Hoffmanas, kurs* Parsidavusi spauda nuolankiai 
vedė pirmas atskiros taikos ta-j klauso įsakymų kariškos spau- 
rybas, juokdamasis pasakojo,’dos biuro Berline ar industrinių 
kaip jis, meiliai šypsodamas,4 viešpačių. Reichstagas buvo už-

palyginamais revoliucionieriais! pasmerkta visiškai tyleli.

’Bolševikai greit meta šalin
* principus.

skleisdami 
nenori lai-

rint į tai, kad rusų reikalavimus 
vokiečiai pildė tik tada, jei jie bu 
vo naudingi patiems vokiečiams. 
Punktas* apie atsisakymą nuo

vra pagražintas garsia jezuiti

ir jo pirm tukimo Michaelio: 
“Kaip aš-lai suprantu” — | 
ha, su kuria galėtų sulikti 
šiauši aneksionistai

“Politiška neprigulmybė' ' su 
tokia pastaba visai neprašalina

ar-

ekonominėj prasmėj. šitaip 
žiūrint, net užgriebimas Elzas 
Lotaringijos 1871 metais gali

ja”, nes tas klausimas buvo iš
kištas pagal abiejų pusių taikaus 
sutikimo... Vokietija atsisako 
nuo kontribucijų, bet kadangi

ja, pasirodė esant nuosaikių
jų kairiųjų (liberalų) prati- 
ja. Ji gavo 269,000 balsus. 
Po jos seka socialdemokra
tai SU 263,000 balsų; radika- singai galėtų reikalauti atlygini-’

šalių, už kurias talkininkai tei-

lūs, besislapstančius, persėkio- Į Leninas prievarta 
jamus, tcrorizuojąmus — kai- Rusijai savo teorijas.

anlmelė
ja mus, terorizuoją mus 
kurie jų buvo žvėrišku budll nu
daigoti kitus vėl svajojan
čius, slapta kur-nors veikian
čius, pradedančius visa-ką iš- 
nauja, kaip kad carizmo laikais, 
organizuojančius žmonių auklė
jimo ir propagandos darbą prieš 
dabartinius Rusijos despotus. 
Mačiau tjfiiai beverkiančius ru
sų patriotus 
vynes, kuri 
pus laisva.

Aš buvau
Uricky, konlrrevoliucijos ir spe
kuliacijos komisaras, paskelbė 
laikraščiuose ukazą, kuriuo įsa
koma Romanovų šeimynos na
riams, gyvenantiems Petrogra
de ir jo apygardoj, atvykti į jo

žinedamies padėję Vokietijai.

Bolševikai parodė savo nenuo- 
širdumę ir įdavė savo ryšius su 
Vokieti ja tuo, kad jie tyčia ne
paskelbė sutarčių ir dokumen
tų, kurie butų galėję kompro
mituoti centralincs valstybes. 
Jie nepaskelbė nė jokių doku
mentų, kurie galėtų nušviesti da
lyką, kaip Vokietija pienavo pa
saulio karę ir surengė baisiausių 
istorijoj piktadarybę.

Aš buvau Petrograde laiku, 
kada jis tapo paverstas “komu
na”. Mačiau mažus žmogučius, 
kur sunaikino Rtisiję besisten
gdami pamėgdžioti Francuzų 
Bevoliuciję, vergiškai sekdami 
kuriais-nekuriais istoriniais to 
laiko epizodais. Nė nematant 
Lenino aš galėjau pažinti jo da
romus su Rusija eksperimentus 
sulig jo iškreiptu Karlo Markso 
teorijų supratimu.

Aš mačiau Trockį, kurs savo 
konfidencialliani laiške iš Brest %
Litovsko rašė Leninui, jog |>asi- 

jr'rašyti po Vokietijos laikos sę- 
ųJ lygomis nesą galima ir kad jis 

. Hofhnano ir 
| Kuhlmano galvas-kalbėli į Vo
kietijos darbo žmones. Ir jis 
naiviai stebėjos, kad jo karštos 
kalbos ir revoliucingi žodžiai 
nebuvo Vokietijos spaudoj pa
skelbti.

Nuo Brest Litovsko pastangų, 
Trockis galinus savo gabumus 
atkreipė rišimui keblaus maisto

Litovsko spektaklis pasiekė sa
vo viršūnės, padaręs Rusiją kai
po vnsalę valstybę, arba tikriau 
sakant, keletą vasajlių valstybių. 
Prūsų j u n merijos komanduoja
mų. Jis pasirūpino tuo, kad

dėl sunaikintos tė- 
ką-tik buvo pata-

kariuomenę nuo rylų fronto ir 
sustiprinti Prūsų militariz- 
prieš talkininkų demokrali-

tuo 
mą 
jas.

kada
Karaliauja badas.

ant Rusijos griuvėsių viešpatau
ja karalius Badas ir ant visos

tingus sparnus anarchija.
Kentėję carizmo pavergimą.

valandą ir atsinešti savo foto
grafijas ir pasportus. Kad pas
kirtu laiku atvyko būrys didžių
jų ’ unigaikščių su savo giminė
mis ir Sustojo eilėn, laikydami

botago klausyti, žmonės staigu

bolševikų — ir jie klauso jo, iš

d(‘legalų principialius išvedžioji-' Inrybų su Rusija. Vokiečių mi
mus, kada jis'jų užklausęs: “Bei' litarizmas lapo visagalinčiu 
atleiskit, meldžiamieji, kas’be ceremonijų siekia savo tik 
mums galvoj apie jusų princi-|Jį saugo nuo priešų jo ištikimi manęs pet gen. 
pus?” ■ tarnai — bolševikai. i

RUSIJA
Truc Iranslation filed vvith the post-master at Chicago, Jane 28, 1918, 
as rcuuired by the art of Oct. 6, 1917.

žeminu spausdiname dvieję įžymių Amerikos laikraščių korespon
dentų Bcrnsteino ir Brovvno, pranešimus apie Rusiją. Abudu juo
du ilgą laiką buvojo Busijoj ir abudu ką-lik dabar iš ten sugrįžę. 
Abiejų pranešimai pasirodė Amerikos spaudoj vieną ir tą pačią 
dieną, birželio 21. Tyčia čia jųdviejų pranešimus paduodame daik
te, idant Naujienų skaitytojai matytų, kaip du žmones taip prie
šingai vienas antram kalba apie tą patį dalyką—ilusiją.—Red.

_________... - ■ .......................— ■ ‘ ------------------- " ~ .......... .— •

Hermanas Bernstcin, Ameri
kos laikraščių korespondentas,

ką-tik dabar iš ten sugrįžęs, New 
York o Herolde šitaip rašo apie 
dabartinį padėjimą Rusijoj:

Prie Kerenskio ir dabar.

kisti miestą, j tuos žiurėjo su 
pavydumu tie, kurie tokių lei
dimų nebuvo gavę, ir jie ilgo
mis eilėmis stovėjo, kad gavus 
leidimus. Kaimiečiai, darbinin
kai, kareiviai, jurininkai, izvoš- 
čikai, pirkliai, bankininkai, pro
letarais persirengę, kimšlinai 
susikimšę traukiniuose, veži-

kaipo maisto diktatoriui, jis, 
dėdamasis proletarų Napoleonu, 
patapo Raudonosios armijos 
galva. Ir lasai žmogus, kurs 
pats demoralizavo armiją, pa-

Trockio regimento skundėsi, kad 
nesą jokios disciplinos.

porins, Prieky paklausė: “Ku
ris čia jūsų ('sale Michailas Ro
manovas?”

Kunigaikščių išsiuntimas.

Buvusio caro brolis, kuriam 1 
Nikolojus atsisakydamas nuo' 
sosto norėjo palikti Rusijos ka-1 
runą, išėjo priekin. Kiek pa
klausinėjęs jį, komisaras Uric-

Redakcijos Atsakymaiį
Korespondentams nuolatos 

primename, ir dabar pakarlo- 
, jame, kad jie po savo korespon- 
i dencijoms, šalia slapyvardžio

visados ir savo tikrų vardą pa
vardę ir pilną adresą padėtų,

v. .’. . j, ‘ *’• -i •* iS{dyg°s neišpildo, jų korespon-važiuositc j Permę. Žiūrėkite*,' 1 1
kad savo daiktus laiku susiga- 
bentumėle stotin ir kad nepasi-

vinčius eilėj, šuktelėjo:

bios butų, metamos šalin.
Antra, prašome korcspoiuh li

tų stengt irs visados ūmai pra
nešti žinią, kaip tik kas atsitin
ka ir apie ką jie mano, kad v< r-

Pratilę vasarą aš buvau Pet
rograde, kada buvo dar Kerens
kio valdžia. Miestas tuomet bu
vo rinitas ir smagus, žmonės 
linksmi ir viltingi, paskui stip
riai sujudinti liepos mėnesio 
riaušėmis, kada Lenino ir Troc
kio sekėjai buvo padarę bandy
mų nuversti laikinąją valdžią. 
Rusijos žmonės tada buvo labai 
pasipiktinę bolševikais, kurie

laimėtai Rusijos laisvei.
Dabarg? nuvykęs radau Rusi

ją virtusią vokiečių kolonija, 
žmones prigautus, pažemintus, 
dvasia mipuolusiuę, šalį išdra- 
kytą Rusiją patapusią mažes-

susis buvo palikęs.

Petrogradas apimtas baimes.

Petrogradas buvo pilnas klai
kiausių, fairtaslingiausių gan

dų, baimės ir susirūpinimo.

nukankinti, buvo išblyškę kai 
numirėliai. Visi laukė baisaus

Lenino valdžia skubiai krau

jams buvo pranešta, jog taika

Brest Litovsko, komisarai betgi 
bėgo iš Petrogrado. Valdžios 
atstovai ir jų šeimynos taipjau 
nešdinosi laukan. Panikos ap
imli žmonės peksti, raiti ir va-

nuo kokio maro.

Duonos norinčių eilės vis 
ilgesnės.

kaip įmanydami, iš Petrogrado 
— ir tai po to, kaip buvo pasi
rašyta po taikos sutarčia su Vo
kietija.

tingos ir pirmiau buvusios tur
tingos moters šluoja gatves arba 
pardavinėja, laikraščius. Augš- 
tos rangos valdininkai, oficie-

Aš regėjau socialės revoliuci-. ]allkli k()J prabėgs savaitė, dvi, 
s eksperimentus, pasekmes į ar|)n (|agi mėnesis, ir tik tada 
opijos, kurios /.adomieji auk-;jau ra§vtį korespondenciją.

Trečia, korespondencijose rei
kia rašyti tik faktai ir tiesa, o 
ne prasimanymai. Reikia labai

vu ir šaujamųjų ma

kad valdžia

kad nestipus badu, taipjau par
davinėja laikraščius arba nešio-

naikintojų, kurie nežinojo kaip, vengti stiprių žodžių ir kolioji- 
ar nenorėjo, ginties ir savo šalį Jlly. Koliojimais nieko neįtikin- 
gelbėti nuo pavojingiausio civi-’ sj, tas pasirodo, j<ad jis neturi 
lizacijos neprietelio. Skelbdami,! geresnio argumento, ir tuo lik 
kad proletariatas neturįs lėvy- palsai save žemina ir diskredi-
uos, jie pirmiausia stvėrėsi nai
kinti Rusiją.

do, eilės žmonių, laukiančių gau
ti kiek maisto, augo vis didyn ir 
didyn. Taipjau sparčiai augo 
eilės žmonių, besistengiančių

Anarchistai ir bolševikai važi
nėja automobiliais, pietauja pui
kiuosiuose restoranuose, poki- 
lius kdlia ir linksminasi, kuomet

jau čia niekur begiedant ar be
griežiant Marselietės; neberegė
jau žibančių, džiaugsmo pilnų

Kazimieras Gugis

ar namuose.
Vaikščiojant vis klaikesniems

biau plėtojosi sumišimas ir pa
nika.

de’daug brangesnis, negu kur- 
nors kitur pasaujlyj, lai užtat

gesne, negu kur.kitur. Užpuo
limai ir apiplėšimai vyrų ir mo-

gingiausį savo istorijos periodą. 
Trockis važinėjo Nikolojaus įl
ojo automobiliu.

Bolševikų vadovai rekvizavo 
sau maistą, vyną, šokoladą, ir 
įvairius kitus skanumynus, kad 
tuo tarpu Rusijos žmonės, dagi 
proletarų moters ir vaikai, ba-

Rusija badu miršta.

Veda visokius reikalus, kaip, 'rinimaUikuose 
taip ir civiliškuose teUm to.se. Daru 

visokius dokumentus i.' > opiems.

Namų Ofisas:
1321 S. Halsted St.

sAnt trečių itibt;
Tel. Drovcr 1310

Vl'v ;to Ofisas j

iH N. DcHbo'ft St.
UI 13 Unity Rldg.

Tei. Central 4411

Dabar Rusija, vėl supinta ir

iisnius, badu miršta, ir žmonės

dą neberanda nė vieno, kurs ga-

paprastas atsitikimas. Į tai nie
kas nė (lomos nebekreipia. U- 
niformuoti žmonės susistapdo 
kiek turtingiau atrodančius pra
eivius ir apiplėšia juos, kariais 
dar užmuša. Jiems apginti nė
ra nė policijos ne milicijos, ir 
žmonės gatvėse pėkstieji ir 
izvoščikai — skubiai lekia bai-

gn kas nesiveja.
Uniformuoti asmens areštuo

ja žųnones namie, įsilaužia j 
viešbučius, daro kratas ir vagia 
— prisidengdami tuo, kad buk 
jie jiešką šaujamųjų ginklų,

liantų. Raudongvardicčiai daž
nai išsiveda ‘kažin-kur” savo au
kas, kurių daugelis niekados gy
vi namo nebegrįžta.

Blogiau nei prie caro.

Aš mačiau tokią tironiją, ko
kios ne Nikolojus niekados ne
drįso antdėti ant žmonių. Suk-

son ir išliuosaviman.
Po trumpų laisvės mėnesių

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliuus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir SuhatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 1 Ce 
Prie šią kainų priskailoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir .< S-ra GATVES

gtą — pavergtą tomis paklai
domis, kurios tapo padarytos 
nuo revoliucijos pradžios, ir nė

dabar 
švelnus 

paveikslas.
pralenkta. Tai per 
gaudagrašių meno 
Reikia kito dailininko, kurs su
gebėtų sutverti naują grafto epo- 
sę, taip vadinamiems Rusijos 
darbo žmonių išliuosuotojams 
viešpataujant.

Mačiau kalėjime uždarytuo
sius caro valdžios biurokratus. 
Kalbėjausi su buvusiu karės mi- 
nisleriu Suchomlinovu, su buvu
siu justicijos ministeriu Ščeglo- 
vitovu, su buvusiu vidaus rei-

■ kalų ministeriu Chvostovu, or

Kada Leninas, socialdemokra
tų partijos kraštutinio kairio
jo sparno vadas, sugrįžo Rusi
jon vos mėnesiui laiko praslin-, 
kus nuo revoliucijos pradžios, 
jis ėmėsi skelbti savo iškreiptas 
ir sudarkytas Marksizmo teori-'

prie suirimo ir pastatė pavojui!

siekta.
Bolševikų idėjos ir “idealai”, 

kuriuos ėmė skelbti Leninas vos 
lik sugrįžęs Rusijon per Vokie
tiją, buvo vokiečių padaras. Jų 
metodai ir jų organizacija buvo

i nn Puikiai atspaustų *4 nn 
lUu KONVERTŲ whUU

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls k rasoj, nes 
jei jis nesurastų los ypalos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prlsiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100. kon vertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

STOCKAI IB BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite 
grvnus pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame F rancijos, 
Canados bondsus.

Room 312.
Anglijos ir
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Milžiniškas protestas prieš 
Lietuvos pavergimą.

So. Boston, Mnss.

klerikalus.

ių demonstracija 
ir jo pagclbinin- 
.. Da neatėjo pra-

inu prisikimšo kupina žmonių.

policija daugiau salėu jau nelei
do, m s nebuvo vietos.

susirinkimas. Bet žmonių tiek

NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Birželio 28, 1918.

J. I;. Smcistorius. Abudu susi
rinkimu vienbalsiai priėmė ben-

Lictuvų nuo kaizeriškai-kleri- 
kališkos vergijos.

3. Mes užreiškiam, kad pada-

kietuos valdžia yra bergždžia ir 
nieko nereiškianti;

4. Mes atsišaukiam į viso pa

Marx’as pageidauja, kad lietu
viai pasirodytų, kaip jie buvo 
prieš 500 metų, t. y. Vytauto lai
kuose, tad rengėjai rūpinsis, 
kad lietuviškas typas butų aiš
kiai atvaizdintas. HALSTED & 14T? STS

begalo daug pasitarnavo. Į
Dar rugpjūčio mėnesyje Lie

tuvoje saujalė žmonių, klerika
lams vadovaujant, sušaukė Vil
niuje konferencijų, iškalno pri
žadėdama vokiečių valdžiai sto
ti už ‘‘amžinų militarę unijų”
Lietuvos su Vokietija tokiomis! šaulio žmones ir prašom jų už- 
sųlygomis, kad į vokiečių ran
kas butų pavestos Lietuvos tvir
tovės, geležinkeliai, kariuome
nė ir kiti dalykai.

Paskui, kalbėdama visos Lic- 
Į t u vos vardu, šita konferencija 
’ užreiškė, jog Lietuva neatsisa-

nėms, idant atsikračius žmogžu- 
’ dingo kaizerio užgrobimo;

5. Mes išreiškiam pageidavi
mų, kad karei pasibaigus Vokie-

Protesto rezoliucija.
Didelis pavojus šiandie gręsia Į kysianti susijungti su Vokietija, 
rluvai. Tuoj bus jau keturi h’ sudaryta los konferencijos 

Lietuvos Taryba (Landratas) 
paskelbė viso pasaulio valdžiom jams nuspręsti.

metai, kaip jų naikina karės au
dra. Kaimai ir miestai tapo jau 
sulyginti su žeme, tuksiančiai 
gyventojų išmušti, o tuksiančiai 
palikę savo turtų išbėgiojo po 
Rusijos tyrus, lapo suardytas

(gana to baisaus vargo, kugalėjo visi sutilpti — daugiau
kaip pusė turėjo grįžti namo.

Tai buvo da nematyta ir ne-įnės, telegrafas nesenai da pra-

demonstracija. Tai buvo musų

kurie savaitė tam atgal blivo lai
dare ant panašaus mitingo orga-

Bostono progresyvių lietuvių or
ganizacijos. Kadangi šį karta 
buvo paimta policija ir žmones

dabar jie jau tie pro-germanai 
nedrįso triukšmo kelti.

tuvai už visus padarytas jai sk

6. Kad Lietuvos likimas butų

‘Rusijos, prirengdama tuo bildu t
A. Kupstis,
M. Duseika, 
Pirmininkai.

,ia.

Karevičius, žymiausis Lietuvos

lt iečių valdžia

visi
niaidetroitiečiai lietuviai mi 

kviečiami susirinkti į Fratcrni- 
ly Hali, 140 First str., iš kur su
sitvarkę pradėsime maršuoti. 
Visų tautų pa rodi n i ūkai (sykiu 
ir lietuviai) su vėliavomis eis 
ant Bell Isle, kur tam reikalui 
bus specialiai parengta platfor
ma ir ten atsibus tautų progra
mai. Taipgi ir lietuviai žada 
savo programų puikiai išpildyti

Parodos komitetas: 
Pirm. K. Abyšala, 
Sekr. K. Šnuolis, 
Ižd. Joseph Salinis.

WOODLAWN, PA

rengiasi užkrauti ant jos dalį 
savo kalinės našios. Tas reiš- 
J;ia, kad kaizeris yra pasiryžęs

-kouservatyvės monarchijos” po 
Vokietijos globa. Po pasikalbė- 
jijno vokiečių generaliam štabe 
su von Derlingu, jisai pasakė

rybos, jos pirmininko P. Grigai
čio parašu, šitokia telegrama su 
pasveikinimu: (ji buvo jau iš
spausdinta Naujienų praeito pa- 
nedėlio numeryj, todėl čia nebe- 
pakarlojame. N. Red.).

Miestelis nedidelis, turi apie 
septyniolikų tūkstančių gyven
tojų. Lietuvių — apie trylikų 
šeimynų ir apie tiekjau pavie
nių. Yra S.L.A. 247 kuopa ir

Prie išsinarinimo ir jsipjovimtii
Tuojau įtrink D-ro Rkhter’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas

imti savo kariuomenėn Lietu
vos žmones.

|>l ,ių vykinimo prisidėjo ir Lic- 
luvos reakcionieriai. Pakol Ru-i 
sijoj viešpatavo caro kumščia, 
tai tie reakcionieriai rėmė carų 
ir norėjo, kati Lietuva butų po 
Rusija. Bet kaip lik caro val-i

sija liko laisva šalis, musų reak
cionieriams ji tuojaus pasidart

reikalauti Lietuvos atskirimo 
nuo laisvos Rusijos. Tas labai

norėjo atplėšti Lietuva nuo Ru
sijos. Vokietijos imperialistai 
nuo senai jau darė pienus išdra
skyti Kusijos valstybę. Ir Lie-

čionai įtikinti Detroit, Mieli
tuvių judėjime daugiau pasižy
mi savo veikimu A. P. L. A. kuo-,

• • ’

pa. .Ji dar jaunutė, nesenai įsi-,
a • T % • •• • • • A _ V V •

laikąs pagalvoti apie įkūrimų 
nepriklausomos Lietuvos, kuri, 
be mažiausios abejonės, glausis

Svarbus reikalas lietuviams.

Mes turime mintyje monar-

statvla krikščioniškais ir kon- 
c

servatyviais pamatais. Ir mane 
čionai užtikrino, kad mano pa
siūlymai bus prielankiai apsvar
styti.”

Dar vėliau, tūli Lietuvos Ta
rybos atstovai nuvažiavo Švei
carijon ir iš tenai išsiuntinėjo 
visoms valstybėms memorandu
mą, reikalaudami Lietuvai “sve-

Žinokime visi, kad liepos 4 d.
Ištikimybės diena. Visos A- 

merikos ateivių tautos tų dienų 
išreikš savo ištikimybę Suvieny
toms Valstijoms. Visuose A- 
merikos miestuose ir miesteliuo
se rengiama manifestacijos, kad 
dalyvaujančios tautos su savo 
vėliavomis ir kitomis tautiško
mis žymėmis maršuos gatvėmis, 
akyveizdoje Amerikos liaudies, 
išreiškimui savo ištikimybės. 
Suvienytoms Valstijoms labai 
yra svarbu turėti .išlikimas atei
vių tautas dėl jškilmingos per-

dešimties metų sukaktuvių kuo-į 
pa buvo surengusi gegužio 2G 
dienų prakalbas. Kalbėtoju bu

I. Alexis. Kalbėjo labai gerai, ir 
matyt, kad vyras gerai susipaži
nęs su darbininkų reikalais. Po 
prakalbos, buvo paprašyta, kad

ra Lietuvos Laisvės Fondas, ko
ki jo siekiniai ir uždaviniai. Kad 
kalbėtojas paaiškino apie Liet. 
Laisvės Fondo naudingumų ir 
paragino žmones jį remti, pub
lika tam pritarė ir smuikavo

Hart, Schaffner & Marx 
ir Society Brand 

Siutai
$

nas, visos jų užtektinai tvirtos dėvėti visų 
melų; audimai yra geriausi. Modeliai dau
giausia jauniems vyrams ir materijos kaš- 
mierų ir suktų vilnonių audinių; mieros

dvigubinta už viloncs drapanas, jus supra-

Angliakasiai

Vienų kartų sezone mes nupiginame kai
nas musų geriausių siutų. .Iri jus žinote

Norintieji guuli KASDIENINI DAUBA ir uždirbti gerus pi
nigus turi ateiti į NE\V RIvER DISTRICT West Virginia. ANG
LIS BftGA NUO KETURJJ IKI PENKIŲ Pfti>Ū AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už tonų. Musų GEBI ANG- 
LEKASIAI UŽD1BBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportaeija nekįla. Platesnių žinių klauskite ypaliskai 
arba rašykite savo prigimta kalba į:

MB. C. P. ANDEBSON, DEP. N. 
MCDONALD, \\. Virginia.

Vasariniai išeiginiai siutai.
e

Kam jausti karštį ir neparankumų ir naikin
ti savo vilnoni siutų be reikalo, kuomet galima 
gauti parankų aprčdah) už tokias mažas išlaidas.

Paeėdlyvonias ir parankiomis Imi paskubinti 
jus nusipirkti vienų šių slailiškų dviejų šmotų, 
laike šiltos vasaros, siūlų.

$6.50 ir $12.500

i^ililINIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlilIlIMilM

j vokiško princo). Po tuo nie-
1 morandumu pasirašė ir kini. V.
Baltuška, oficialis atstovas A- 

;rikos lietuvių (klerikalų) Tū
bos, kuri turi Washingtonc

“ĮKĄRĄ”
35c. Ir 65c. buteliuką* visose aptlekose arba 

staliai nuo
F. AD. RICMTER A CO.

14-80 Washlngton Street. Ncw York, N. V.

lai ant Lietuvos žmonių butų 
užkrauta tokie karės mokesčiai, 
kad per desėlkus metų musų te

Turėilami Magui inžinų jus ncslokimsile darbininkų ap
dirbimui laukų. Bylų ir naktį jis laikysis darbo dirbdamas 
be nuovargio. Darbininkas neini vargs ir neapleis darbo tuo 
laiku kuomet jis bus daugiausiai reikalingas. Kuomet jus at
rasite, kaip jis yra naudingas ir kaip nebrangiai jis dirba, jus 
nusipirksite daugiau sutaupančių darbų mašinų, kadangi jis 
be nuovargio dirba iki visus sunkius darinis apdirba ant vie-

spėka varomų mašinų ir apdirbk savo ūkę 
mažiau darbininkų. Pasiniai) k su pardavė

Mogul, inžinai yra pavszdingi nuolatiniai užsilikiini įran
kiai Jie laip padaryti, kad apdirbus kasdieninius tikės dar
bus už mažas išlaidas. Jie dirba ekonominiškai, pigiausiu in- 
žino kuru, kokį jus galite nupiruli — krrosina arba distillata. 
Pradeda lengvai—sukasi nuolatos. Jie jums per ilgus melus

Lengvai apdirbsite Ūkę
\r y ra Mogul krrosinu kūrenamas inžinas ant jūsų ukčs? 

igu ne, jus nuslojale daug palankumo ir užgančdinimo.

Visais šitais nutarimais ir me
morandumais pasiremdamas, 
kaizeris dabar ir pasiryžo uždėti 
ant Lietuvos savo jungų.

Toks jungas reiškia didžiau
sią Lietuvai nelaimę. Mes ži
nom, kiek kaizeris yra sunaiki-

tarnaus.
Pirk Mogul 

pelningiau ir su 
ju arba rašyk mums <lrl katalogų aprašančių Moguls, kurie
prasideda didumu nuo I iki 25 palies didžiojo, visokių stailili, 
visokiems reikalams, visi kūrinami kerosnu arba malkomis.

International Harvester Co. of America
(Incorporaled)

CHICAGO USA
Champion Dtering MrCoi mirk Milwaukee Osborne

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikrojo Bandoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje, 
ro Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1 900

W. KASPAR
BI.OK ISLAND AVK., knmp

W/XI. E NT Y SZ Y MA N S K1

HTO KASPAH 
vice-prezidviilčK 

Vtl.LIAM OETTING 
prez. Oeling Bros. Irų

,'H \i:l l s UiUPKA 
vice-prezidentas

PAbfiJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

H. E. OTTE 
vice-prez. Nat. Citv

i 19 gatves.
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN

Co. prez. Atlai 
[Brewing Co

GEO. C. W1LCE 
Co. vice-prez. T. \Vilce

JOZEF SIKYTA
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Šiaurės Franci jų ir va
ši jų; jisai paskandino 

tuksiančius laivų su žmonėmis 
ir ta vorais; prieš jį sukilo dabar 
visas pasaulis ir nėra jokios abe
jonės, kad Vokietija bus sumuš
ta ir už visus tuos nuostolius

amžinais ryšiais” piniginiuose 
ir kituose reikaluose, kaip Lie-

Todėl mes, South Bostono lie-

sušauktų šešių South Bostono

iu 23 birželio, 1918 metų, nuta
rėm :

| sikėsinimų pave 
duodant jai neva

jos žmonių karinę naštų ,arba 
imant Lietuvos žmones vedimui 
pragaištingos savo kares:

j kokį padare Kauno vyskupas 
I Karevičius ir Amerikos lietuvių 
kunigas Barluška, kaip lygiai ir

nius, ir užreiškiam, kad mes ko
vosime su jais ir jiems panašiais

vergtomsioms, tureli savo tau
tos reikalų apgynėjų nuo bude
lio kaizerio Suvienytas Valsti
jas, nes jos kariauja už tautų 
apsisprendimo teisę ir demokra
tijų.

Mes, lietuviai, per šimtme
čius buvome slegiami ir perse
kiojami Rusijos carizmo, o da
bar vokiečiai musų tėvynę nori 
amžinai pasivergti. Lietuva per- 
silpna, kad galėtų spėka sau pri
gulinčias teises, savistovumų iš-

kavųno neatsisakė nė tie, kurie 
prakalbose nebuvo. Be to, ačiū 
didelį ir APLA. 15 kuopai, ku
ri iš savo iždo paaukavo Lietu
vos Laisvės Fondui 10 dolerių.

Aukavusiųjų vardai:
M. P. Lukošius $5.00; P. Ma- 

razas $1.50; po $1.00: J. I. Ale
lis, J. Bielecas, F. Bcinoris, M. 
Valotkevičia, J. Groffer, B. Pen- 
cehauskas, P. Gajauskas, Ant. 
Beniulis, Ant. Rodzinskis, J. 
Glavinskis; po 50c: M. Stasiūnas, 
S. Meleikis, K. Rodys, Ig. Vols-

Palopavičia, Ant Rutkauskas; 
po 2,5c: M. Naselevičienė, K. Iva-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KALNAS v 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero į]

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvldaus, po $1.19 ui gal. į j
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted SL, Chicago, III.

eitų gyventi ant ūkių į North

tingesnė ir pigesnė negu Michi- 
gano arba Wisconsino valstijo-

Or. GARTERIO

prezidentas Wilsonas prisižadė
jo lietuvių teises remti.

Akyveizdoje to viso mes, lie
tuviai, privalome visi kaip vie
nas dalyvauti liepos 4 d. mani
festacijose. Visų kolonijų lietu-

,. Visiems aukautojams turiu

ti usipirko čia sau ūkę — 160 
akrų dirbamos žemės ir iš ru
dens užsėjo 95 akrus rugiais ant 
neartos dirvos. Jam kainavo 
sėkla ir darbas apie $260’. Šie
met tikisi prikulti rugių apie 
2,000 bušelių, lodei ūkis gal 
greitu laiku išsimokėti.

—Ūkininkas.

AKINIAI
Okulisto patarna
vimai už optiko 
kainas.
Prirenkami aki
niai dėl jūsų akių

$31.25 priėmėm ir persi un-

sieliui. —N-nų Red.

ROCKFORD, ILL.

Vasaros sulaukus.

mis tautiškomis žymėmis — 
papuošimais, kad nepalikt pas
kutiniojo vietoje kitų tautų.

Detroito lietuviams ypatingai 
žinotina, jogei tūla dalis lietuvių 
jau rengiasi prie parodavimo; 
bet kad didesnį įspūdį padarius 
į amerikonus, reikia, kad ne da
lis dalyvautų, bet visi vyrai ir 
moterįs. Tūlos draugijos jau 
rengiasi prie parodavimo ( ir

ir tų draugijų nariai, kurie ne-

nežinoti ir pasilikt nuo savo 
draugijos. Taipgi neorganizuo-

susilaikyli nuo parodavimo ma
nydami, kad gal jiems nebus 
vietos.

Todėl visų žiniai paduodame:

ju, bet jos fietures savo žymių; 

kad visi lietuviai sudarys tik 
vienų draugiją — LIETUVIUS; 
kad nebus nei srovių, nei parti
jų, O vien tik bus lietuviai; kad 
visi maršuos vien po ameriko
niška ir lietuviška vėliavomis.

Kadangi pi tęsto mayoras

Springfield, III ros karščiai. Lavinimosi darbas 
užsibaigė, niekas nebenori rink-

jusų veido.
Paauksuotų kaina $3, $4, 

$5, $6, $7, $8.
Tikro aukso, $5, $6, $7, $8, 

$9, $10, vokuojant egzamina
vimą.

Didelis susirinkimas

tra viešas susirinkimas, nedėlio
ję, birželio 30 dienų, 1918 m. P.

valandas sėdėti. Užsibaigė, taip 
sakant, tikrojo darbo sezonas.

Oras gražus. Įvairus vasari
niai pasilinksminimai traukia 
visus prie savęs, ir kiekvienas 
atliekamu nuo sunkaus darbo

Dr, Franklin 0. Carler
Phisician and Surgeon

120 South State Street

ton ir 7-tos gat. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų.

Visų draugijų visi nariai, ma
lonėkite šiame susirinkime būti
nai dallyvauti.

Progresyvių Draugyjų
Komitetas.

Iš NORTH DAKOTOS 
PADANGĖS

Ūkininkų gyvenimas.
Dogdon, N. I). — šičia, Nortb 

Dakotoj, klimatas yra sveikas:

resniu oru,

(Vienos durys į žiemius 
nuo The Fair).

Valandos: 9 iki 7. Ncdėliomis
10-12. Central 837.

nas kultūros žvilgsniu rockl’or- 
diečiams nebuvo labai pasėk

niais laikais, kuomet visas pro- 
gresivusis sparnas solidariai vei
kė, tečiaus reikia pripažinti, kad 
ir dabdr buvo veikiama. Perei
tu sezonu buvo surengta vienuo
lika pramogų-vakarų, su pers
tatymais: astuonios prakalbos

R«zid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
Telephou« Ilaymarkel 254<

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsled SL, Chicagt 
VeiMphone l)ro«er

VALANUO81 IQ— I) ryto; 2—J popieto 
’ > ..I., NUdMiomU to—12 H i»n<.

, a-KB&ia ICt J * <4 O v V1IYCIO, | ** v l ■» v j x Z.J j z 1 Cl 4 VIY V1J V/O . JI O |JV1 Olil" 

vasara nekaršta; lietus šiemet lynią bene pavyzdingiausias hu- 
dažnai lįja; javai puikiai auga. Į vo “Kryžius” ,statytas scenoje 
Atrodo, kad bus dedlingi metai.' rūpesčiu L. S. ir D. Draugystės.

McLean paviete randasi kele- Dailios žvilgsniu neblogai pavyko 
tas gerai pasiturinčių lietuvių ir Soc. Jaunimo Ratelio koncer-

Gnna populia’išką

ir drgė K. Petrikiene.

ja. Gerai padarytų lietuviai, jei Iš prakalbų įdomiausia buvo kimų.

kus trumpon apžvalgon apie 
roc: fordiečių pereito sezono vei-

— Selemutė.

i
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PHėm

Kalėjime
(Iš praeities laikų).

Kalėjimo sargas, laikydamas 
kairėj rankoj įvairios rūšies ra
kių virtynę, atsivarė dvyliką 
kalinių, kurių tarpe ; 
paženklintus 122 numeriu.

žemiau tūpti, silpnėti. Kame
roj darėsi vis tamsiau. Kiek 
prasiblaivęs stengiausi save nu
siraminti — dagi bandžiau val
gyti bulvinės dešros, kurios bu
vo likę dar nuo vakar dienos.

Lempos šviesa kas-kart vis la
biau silpnėjo. Kameroj darės 
nejauku. Kampuose, kai-kokios 
šmėklos, rinkosi tamsus šešėliai.

aš buvau lempos knatą kilstelėjus vėl

"Kamerų durįs buvo pusiau 
Durvse buvo mažytispraviros

langelis, pro kurį vos vienai a- mirtina kova.
klai buvo vietos žiūrėti, kas (lė
tinsi knmprni nušviesto i silunn-l
te nikstančios lempukės šviesa.

Sargas, t>o komanda, suleido 
kalinius į kameras ir tuojau vi
sų kamerų durįs vienu kariu 
automatiškai užsidarė.

Manęs kamera jau nebejdo- 
mavo, nes trečia savaitė baigė
si, kaip sėdėjau. Už trijų dienų 
turėjo prasidėti mano byla. Ir 
dabar man akyse niekas nebesi
vaidino kaip tik teisino rūmas 
su žiaurios išvaizdos teisėju 
tribunale. Jis, regis, laikė kai
riąją akį pusiau primerkęs ir 
piktu džiaugsmu šypsojos, čia 
vėl man prieš akis slankiojo vi

šviesiau darėsi ir šmėklas sklai- 
Bet tai tik valandėlei.

Tarp šviesos ir tamsos ėjo.
- šviesos ša

lininkas, laikiau jos pusę. Bet 
vis tiek, tamsa paėmė viršų: 
lempa užgeso. Kameroj buvo 
klaiki kapo tamsa.

; savas sulaikė mane ir atėmus iš 
mano rankų brauningų atsar
giai, tarp dviejų pirštų laikyda
ma, įdėjo į mažų stalo stalčiuką.

Tuo tarpu viena prižiūrėtojų 
priėjo prie manęs ir pasiūlė kų- 
nors valgyli. Nors jau dvi die
ni baigėsi, kaip buvau valgęs se
nos bulvinės dešros, bet manda
giai atsisakiau kų-nors valgyli.

Priži urėtoj a gailestingai pa
sižiurėjo į mane ir apsisukus nu
ėjo sau.

—Ar čia numeris šimtas dvi
dešimt du? — suskambėjo žvie
giamas policisto balsas.

ūmai susigriebęs atsiliepiau:
—Čia. Ko norite?
Policistas, matyt buvo leng

vo budo žmogus. limitai tarė:
—Jus šaukia pas tyrinėtoji.
Pas tyrinėtoji? manau sau. 

Juk jau daug sykių ten buvau,

pavidalai, kiekvienas laikyda
mas ir gniaužydamas gniūžtes 
biimaškų rankoj ir už nugaros 
siūlydamas teisėjui.

—Papirkimas!

Už storų kalėjimo sienų gir-
• dėt nejaukus vėjo dejavimas, 
Į kartais visai panašus į mažo 
vaiko verksmą.

Tuo tarpu lempos knatas dar,0 vis l,icko
gruzdėjo ir nuo jo kilo smirdan- . Bcl ž,,,nu «cr',i’ k,,<1 l’ri.cšin- 
lis kerosino durnai. Aš užmir- €
sau apie ką buvau mąstęs. Kvė
pavimas darėsi kas kartą sun
kesnis ir trumpesnis. Atsigaivi
nimo jieškojau ant cimentinių! reikią dar sustoti teismo rumuo- 
grindų, kurios buvo šaltos ir 
drėgnos. Jaučiausi visų apleis
tas, bet nežinojau, kad esu rei-

lies negalima, nė reikalo nėra.
Nieko nebelaukdamas išsi

rengiau su policislu. Einant pas

- tariau sau.
Buvau be pajiegų, ir iš tužbos, 

kai vaikas, pradėjau ašaras ryti.
Tuo tarpu lempos šviesa ėmė

Didelis ir Linksmas

PIKNIKAS
Rengiamas

LIETUVOS BROLIŲ DRAUGYSTĖS 

Ned., Birželio-June 30,1918 
MIDWAY PARKE

Barine, Wis.
Pradžia 10:30 vai; iš ryto.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvift- 
tės, kviečiam visus atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, kad imi laikui nerei
kėtų gailėlies. Nes bus vienas iš 
linksmiausių piknikų lame pdrke 
kiek buvo. Bus puiki muzika, o šo
kiai uždyką. Taipgi kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites ir iš apielin- 
kių miestelių, kaip Kenosho, Milvvau- 
kee ir kitų.

Kviečia LB. D. KOMITETAS

Ant rytojaus atsibudau ir, 
nustebęs, dairiaus, kame beesąs. 
Buvo penkios minutės lig de
šimtai ryto. Pro pusiau atda
rą langą veržėsi vidun saules 
spinduliai ir tartum stebėda
miesi žiurėjo į mane. Apie. bin

norėdamas mane kalbinti. Li
gonių peržiurėtojos nuolatos 
šmaižiojo pro viena kitą, nero- 
dydamos savo veido.

* Mane staigu apėmė liūdesys, 
atsiminus seną moliną, kuri li
kosi vienų viena namie.

Atsiminiau, kaip vieną kartą' 
jau buvau beeinąs pro duris ir,- 
apžiūrėjęs, dčjaus į kamzėlės ki- 
šeniuką mėlynai žvilgantį auto
matišką brauningų. Bet staigu 
motina puolė prie manęs, pro a-

se ir gauti tam tikras paliudiji
mas.

Kelionė buvo trumpa ir rami.
Policistas — žmogus kalbus 

ir malonus. Aš dagi visai už
miršau, kokiu liksiu ir kur mes 
einame.

Tuo tarpu pasukome į siaurą 
purviną gatvę. Skubiai ir tylė
dami žingsniavome priekyn. 
Man puolė į galvą mintis: ar 
nepasinaudojus momentu ir ne 
pabėgus nuo policisto? Bet taip 
pamąsčius nė nepamačiau kaip 
vėl išėjome į plačią gatvę. Po
licistas kimiu balsu tarė:

-—Antai jau ir teismo rūmai.

nuleidęs žingsniavau šalia jo. 
Už kelių minučių buvome jau 
erdvinguose rūmuose išmargin-

Numeris 1(107!—suriko či- 
novnikas.

Milžiniškas
PIKNIKAS

prolęs, kad dalykas eina ne apie 
mane, nurimau. Prieš činov- 
nikų pasirodė senelis kalinio 
drabužiais. Činovninkas, duoda
mas jam kažkokį popiergalį, iš
didžiai, šypsodamasis sako:

-—Seni, tu paleistas. Nors da

Rengia

LSS. 37ta, 174ta ir 234ta kp.

Su Puikiu
PROGRAMŲ

nie melsti činovnikų, kad jo iš 
kalėjimo nepaleistų.

—Bijokite Dievo, ponuli, kur
gi aš senas būdamas bepaside- 
siu? Čia mano namai, amžini 
mano namai.! Palikite čia mane!

Činovnikas buvo beužsirinkąs 
Jaut jo, bet greit susigriebė ir, nu
sijuokęs tarė:

• Kad jau taip, tai dievai tave 
nemato — pasilik!

Jaučiausi kaip ne savas. Lau
kiau, kad čia greičiau išėjus. Po- 
licistai užsilaikė ramiai, tik 
karts nuo karto žvalgėsi kils i

Aš buvau trečias iš eilės ir, 
gavę leidimą, išėjome. Už de
šimties minučių buvome jau pas 
tyrinėtoją.

J klausimus atsakinėjau kaip 
ir pirmiau. '

sargas, mane ir dar kitą kalinį. 
Abu mudu sukabino po ranką ir 
vare policistas su plika šoble. 
Buvau bepradedąs vėl svajoti a- 
pie pabėgimą, bet matydamas,

bėgimui, mečiau.

Mano bendrakeleivis taip spa
rčiai žingsniavo, jog vos spėjau 
savo žingsnius su juo matuoti. 
Policistas proriščia bėgo, ir vis 
dėlto keturis-penkis žingsnius 
atsilikdamas.

—Čia ir kalėjimo vartai, —

Jaučiausi visai ramus.
Kalėjimo sargams mus atida-

Ketv. Liepos-July 4, i F
GEO. CHERNAUCKO DARŽE

LYONS, ILLINOIS

Pradžia 9 valandą ryte iki vėlyvai nakčiai. Inžanga 25c porai.
Grieš ei. GRUŠO orkestrą.
/t■ • - • ■ —■ -

Kviečiame visus jaunus ir senus atsilankyti į šį puikų
pikniką ir pasiklausyti gražių dainelių ir gerų kalbėtojų.

Kviečia visus KOMITETAS.

r"——.................
jau visas jiegas, kad nemąsčius 
apie kalėjimą, apie baisų kali
nių kankiniinų.

Bet lyg tyčia: vos pradedu

nybių, nesvietiškų kankynių, ir 
aš tuos kankinimus pergyvenu. 
Persigandęs šoku nuo narų ir 
pradedu ne savu balsu šauki...

Atbėgo du kalėjimo sargai ir 
tas senis, kuriam buvo duota 
vieta kaipo patarnautojui ki
tiems kaliniams.

Kiek prasiblaivęs mandagiai 
atsiprašiau jų, kad sapnai mane 
kankina. Jiems išėjus, atsigu
liau ir ramiai užmigau.

Ant rytojaus miegojau ilgai, 
iki mane pažadino. Pirmiau
sia mano mintis buvo apie busi
mą teismą — iki jo beliko pus
antros dienos.

Paskutinį laiką praleidau, pa
lyginamai, ramiai. Tur-but dėl
to, kad senis kalinys dažnai ma-j 
ne pašnekindavo pro mažą du-!

Teismas tęsėsi gerą pusdienį, 
ir prie uždarytų durių. Buvau 
visai ramus ir nėkiek nesirūpi
nau, ką su manim padarys ir 
kiekui busiu pasmerktas.

Už durių karts nuo karto bu
vo girdėt žmonių balsai, tai vy
rų, tai moterų, reikalaujančių, 
kad luistų teismo kamerom Bet 
policija ramino nerimaujančius

ANT PARDAVIMO.
Atvažiuok į didžiausią lietuvių u/eininkų koloniją ir 

buk išdirbeju. Męs turime ir parduodame ant visai lengvų 
išlygų 30,000 akrų geros žemės prie Phelps, Vilas County, 
Wisconsin. Nuo tos žemes yra didieji medžiai nukirsti 
apie devyni metai atgal taip, kad kelmai yra visi išpuvę 
ir yra lengva nuvalyt.

Vienos išlygos yra sekančiai: $300.00 pirmu įmokėjimu, 
o paskui nereikia daugiau jokių mokesčių mokėti per pen
kis metus, kaip tik taksus ir procentą. Laisvės Bonsus 
(Liberty Bonds) priimame pilna verte, kaipo dalį mokesčio 
ant ūkės. Jeigu jus gyvensite ant savo ūkės, tai męs jums 
duosime ant maisto per vasaros sezoną, po $20.00 už 
kožną akerį ką jus nuvalysite ir suarsite patįs dėl savęs. 
Męs jums parduosime namų statymui materiolą už fab
riko kainą.

Žiemos laike galite gauti darbą į lentų pjovyklas, che
mikalu fabrike, arba pjauti medžius dėl chemikalų fabriko, 
už gerą užmokestį.

Męs parduodame gyvulius ant lengvų išlygų. Ir sko
liname pinigus dėl statymo triobu, pagerinimo savo ukes.

Gera turgavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mo
kyklos arti, ir geri keliai į visas puses.

Męs turime keletą ūkių, su įtaisymais, kur galite at
važiuot ir pradėt gyvent, taiposgi ant lengvų išlygų, su 
toms ukėms duodam vieną arklį, vieną karvę, dvi kiaules 
ir 20 vištų.

Męs nelaikome agentų, tai atvažiuokite patįs į 
ofisą, ir apžiūrėsite žemę, ir išsirinksite vietą dėl 
jeigu negalite atvažiuoti šią -savaite, tai rašykite 
šiądien, klausdami tolesnių išaiškinimų, adresuokite:

SANBORN LAND CO
Dept. 2, Phelps, Vilas Co.,

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

musų 
savęs, 
mums

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Parengtas spėkomis Cbicagos progresyvių 5-kių draugijų 
susivienijimo, susidedančio iš sekančių draugijų:

Draugystė D. L. K. Keistučio
Draugystė Apšvietimo Brolių;
Draugystė L. B. ir S. Amerikoje;
Dr-stė Janu. Dainos Mylėtojų;
J. V. L. D. Pašelpinis Kliubas.

NEDĖLIOJĘ,

BirželioJune 30,1918
r • % /f I •* I t

G. CHERNAUCKO DARŽE
LYONS, ILL.

Pradžia 10 vai. ryto. Inžanga 25c ypatai.

PASARGA:—Valiuokite iš visų miesto daliu iki Ogden avė. 
Ogden avė. iki !8lh ar iki 52nd nyc.; iš ten paimkite Lyons karus, 
kurio nuveš iki daržui. . ...Kviečia Chicagos P. D. Susivienijimas.

Orkestrą J. Philipowitz.

tai, bet kad jau nuoširdžiai atsė
dėjai dvidešimt penkerius me
tus, lai, kaip geram kaliniui, pe
nki melai dovanojama.

Išdžiuvęs, sunykęs senelis, iš- 
klausęs činovniko dekretų, net 
tą popiergalį iš rankų išmetė..

Man iškarto pasidarė labai 
liūdna, bot atsiminęs, kad jau 
lik dvi dieni beliko iki teismo,

jis jau išeina laisvėn.
Tuo tarpu senas kalinys ne

bestigo. Ašaromis apsiliejęs ė-

pATRIJOTIZMAS
* Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

bendrakeleivis užsilaikė visai 
ramiai ir išreiškė man lyg užuo
jautų, kada mudu skyrė. Man 
kažin kodėl norėjosi ir toliau su 
juo pasilikti, bet sargas nieko 
nelaukdamas atidarė kameros 
duris ir, duodamas ženklų, pa
liepė eiti. Žengiau ketvertą žin
gsnių priekin ir atsidūriau tarp 
keturių kameros sienų.

Akyliai viską apžvalgiau, tar
tum kad bučiau pirmų kartą čia 
patekęs. Bet išliesi! čia buvo ir 
kaj-kas nauja: ant sa\o narų 
pastebėjau naują užklodę ir pa
galvis buvo daugiau šiaudų pri
kimštas. Lempa kerosino pil
na ir knatas gražiai aplygintas. 
Ant stalelio stovėjo padėta “por
cija” — koks pusvaris šaltos 
bulvinės dešros, kruopų be dru
skos dubinėlis ir dvi rickuti duo
nos. Dagi senas egzempliorius 
juodašimtiško laikraščio — “Bi
ržos Žinių”. Kadangi jau buvo 
pilnai dvi dieni praslinkusios,
kaip nieko burnoj neturėjau, tai fkties buvo rasta kažin-kieno 
žiūrėdamas į “porciją“ pajutau pjauti keli telegrafo stulpai, 
gerą apetitų ir rengiausi visa su
valgyti, kas lik buvo ant stalo, 
išskiriant seną laikraščio egzem-

Tesmas pabaigtas. Sprendi
mą pradėjus skaityti, laikrodis 
bažnyčios bokšte mušė šeštą va
karo.

Gatvės paplūdo miniomis 
žjmonių, tarp kurių apie treč- 
dalys buvo moters ir vaikai. Be
veik visų jų drabužiai buvo vie
nodi *— melsvo dažo ir pusėti
nai sutepti. Tai darbininkai gri

žo iš darbo. Man taip norėjosi 
sykiu su jais maršuoti, jog, už- 

’simiršęs, buvau jau bepradedąs 
Jeiti į duris, bet policistas paga
vo už rankovės ir pastalė vėl į

Sprendimas baigėsi šiais žo
džiais: “Kaltinamasai asmuo, 

| numeriu 122, yra visiškai ištei
sintas.”

Tai manęs nė kiek nesujudino 
nei nepradžiugino. Nesijaučiau 
jokio dėkingumo už išteisinimą, 
nes niekam ir niekuo nebuvau 
nusikaltęs. Buvau areštuotas 
tik už lai, kam anksti rytą ėjau 
skersai plentų, kuomet iš po na-

Išklausęs sprendimą, papn 
šia u tik, kad šią naktį leistų di 
man pernakvoti savo kalėjim 
kameroj.

12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 

s3514-16 W. 12th St, arti 
SL Louls Ava. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SL, Chicago, III.

f .'RUSSfAN
^TURKlSH^U»r7
W^ATh ' - 2
^Wt;WITH S<B4

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kkip Vokietijos audėjai, nebe 
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Bažnyčios bokšte laikrodis 
mušė devintą valandą. Jaučiau
si stipriai pavargęs, ir pradėjau 
snausti dar nepabaigęs valgyti. 
Visur vešpatavo kapų tyla, tik 
už storų kalėjimo sienų buvo 
girdėt kažin-kur slėpiningas, 
klaikus apuoko balsas. >

Nuėjau ir išsitiesiau ant savo 
narų. Bet miegas kažin-kur din
go* Stengiausi visokiais budais 
užmigti, bet veltui. Visokios 
minlįs pradėjo galvoj suktis: 
laisvė, visų sykiu paliuosavimas, 
tai vėl ilgas kalėjimas, kalinių 
kankinimas... Prieš užmig- 

jsiaut bijojau, kad kų-nors baisų 
nesapnuočiau užmigęs, lodei dė

V J ................1..—

Dr. B. H. SCHNEIDER
Gerai patyręs gydytojas mo

terų ir vyrų chroniškų ir ner
viškų ligų. Taipgi yra specia
listu akių, nosies, gerklės ir lt. 
ligų-

Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 
v.ikare. Nedaliomis nuo 9 iš 

ryt ■* iki 1 po pietų.
1553 W. 47th st., Chicago 

Kampas Ashland Avė.

Žemaites Raštai

Karės Metu

Ntepasižftdėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS > 

G. M. Chernaucko Darže.

Dlv. J. .1. V i/jUllviLio 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Motery ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santii'iko metodus. 
2401 So. Broadway St., SI. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
............................Kinlock'Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

L ■

įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

Garsinkis Naujienose



/

Mintis — žmonių 
valdytoja.

iena veido dalis

gų minčių bei palinkimų. Keikia 
taipgi priminti, kad tūlos veido 
dalįs, pačios savimi ženklinda- 
mos žmogaus vdas bei truku-

gražiimą nekuriuose atsitiki
muose. Gal būt tas yra lik to
dėl, ad veido gražumas yra

žmogaus individuali skonį arba

ma-

ti savimi reiškia perdidj šneku
mą didį žingeidumą, kuris kar
tais pasiekia tą laipsnį, kad žino

limuosna reikaluosna iš vienos 
pusės ir iš antros stoka 
lovimio. rimtumo ir vah 
vadovavimo pajiegų, prie 
moterų veidui gražumą 
švelnia išvaizda. Antra —

bei 
tru

putį pakilusi viršutinė lupa taip

'ma matyti porą arba trejetą 
priešakinių dantų, priduoda gra
žuma nuderu veidui, bet tuo 
pačiu laiku yra ženklu saumy- 
lyslės, pagyrunystės. Lupos su
dėtos pavidale bučkio taip-pat 
priduoda veidui gražumą neku-

DYKAI 

m) KENČIANTIEMS 
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie
kvienas Gali Panaudot he Nesmagu

mo ir be Sugalšimo Laiko.
Mc, turim Naujų Hudą, kuri* irydo <Iuhu!| ir 

mes n<>> oe, kad jų-t tai pamėgintumėte musų 
k«itni«. Nežiūrint, ar junų dusuli* butų jau 

en. . ar tik naujai iAsivynte*. ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir dhroniikaa dusulis, jų* turė- 

kalaut musų metodo* dykai iimėgi- 
Ježiurint. kokiame klimate jys gyve- 
afaant. ko’.amžiui, užsiėmimai, 
r <at dusulio varginami, musų būdas 
i.< «rc?t paliuonuot.
binuaiai norėtume pasiųst aiškiai ma- 
la-viįtiea. ’.UUU'MUU. kurie juų visas 

kv. nav mo, Švirkštimo, opiumo autai- 
s. "patentuotus rūkymus” ir tt. ii- 
ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 
vo kaltais norime parodyt, kad iis 
>udas yra pritaikinta* užbaigt visus 
lu.suviniuvisus iniokavimus ir vuus 
ius paiok-mmus karta ir ant visada.

pasiūlymus yra pergeras, kad j j at
virs ant dienos. Rašykite dabar ir 
I radikite bu<la tuojaus. Nesiųskite 
Tik siųskit* žemiaus esanti kuponą, 
te ta šiandien.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

CRONTIF.H ASTHMA CO.. Room 162 T
Nhi rara and Hu<L<on St»., Buffalo, N.Y.

Šių kitę savo budo dykai Umėginimą J:

nuošė.

bet savu laiku yra ženklu

išvaizdos

kiekvieno žmogaus supratimas, 
bet visuomet jie turi vieną bei

kurie veido ruožai gali teikti

kybėse ir tuo pačiu laiku būti 
ženklu ydų bei silpnumo. La
biausiai tas yra pastebėta mote
rų lytyje. Moterų veido dali- 
katnunias-švehuimas arba visos

ro ją gražia ja lytimi, yra vien 
lik atspindžiu jų švelnių jaus
mų. Veido išvaizdoje apsireiš
kia švelnumas, skiriantis vyrus 
nuo moterų, yra produktu gy
venimo aplinkybių, kuriose jie

džios žmonių veislės atsiradimo

toju, budavotoju ir savo šeimy
nos apgynėju ir mąstytoju. Ja
me yra išsivysčiusi dvasia spė
kos, ištvermės, šiurkštumo, ini-

gilaus mąstymo, rimtumo, atsi
dėjimo vien ant savęs ir sau- 
naudiškumo. Moteris, gyvenda
ma vyro globoje ir užsiimdama 
šeimynos rei’ alais, esti daugiau-

ja, taikintoja ir meiles skleidė
ja; lankiausiai ji esli pasišven
tusi kitų naudai, o ne sau liau
diška; jos pareigos ir jos prigi-

jimas kitų; retai ji tebaudžia 
spėka - daugiausia švelnumu;

veninio aplinkybėmis — tan
kiausiai skundžiasi savo likimu 
ir reikalauja kitų užtarimo. 
Kaipo pasekmė tokių moters

švelnesni, kaipo molinos, gai- 
ir užtarėjos, Moteris 
molina, šeimynos, pa-būdama

švelnumas, nuolanku- 
ir meilumas ir būdama

tybe yra
m

< liuosa bent dalinai nuo žiaurios 
kovos duonpelnystės ir kitokių 
žiaurių be i šiurkščių pareigų gy-

Tiesa,

Akių, Ausų, Nosies 
y Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
Gydmi kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
šl.os n< j vų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kįs, nt aiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gvdymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tų pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėių ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRlRINKIM/\ 
Valančios: 9 iki 219 S. Dearborn

W.M. Lawhon, M.D.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užscnėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
_ __ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,

I M DIpCC CHICAGO, ILLINOIS
_ _  _J« Ivla llVVV Room 506 ir 507 < ri||y Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panede- 
lyj, Seredoje, Pėtnycioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Dtf. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 VV. Madison st.
Suitc 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
l'hone Hayiuarket 2563

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Pbone Canal 4626

Nedėldieniaia tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

NAUJIENOS, Chicago, III
kurių veido išžiūra esti grynai 
vyriška, bet tai yra reikšme, kad 'vyriška, bet
savo jausmuose ji labiau yra 
vyru negu moterių.

Vyrų veidai, o ypatingai mo
terų, tankiausiai esti savo pilno-

(apie 20 metų senumo). Tame

ilgumoje esti globoje tėvų; jie' . * . . . , iesti aprūpinami jų visakuomi 
tėvų darbu; blogi papročiai, su
darkyti pasilinksminimai, blogi 
susidraugavimai daugelyje atsi-

darkyti jų sielų pasidėkojant tė
vų atsargumui ir rūpestingu
mui; rūpestis, vargas, nerimas
čiai ir kitokios jausmų audros 
dar nepalietė juos; jie dar gy-

ryje: jaunystėje,džiaugsme, sva
jonėse ir dar nepažįsta rūsčios 
gyvenimo naštos kovoje už bū
vį. Bet nuo to laiko jaunuoliai 
pradeda savistovį gyvenimą, tai 
yra “atsistoja ant savų kojų”. 
Jeigu jie nėra priderančiai pri
rengti gyvenimo kovai, jeigu jų 
dvasiškos ir fiziškos pajiegos 
nėra gerai išauklėtos, išlavintos 
ir jeigu jiems trūksta pažinimo 
savęs ir žinijos abelnai, tai jie 
tampa tik žaislu gyvenimo ju
roje: netikėti susidraugavimai, 
ilogi papročiai ir palinkimai 
iradeda veržties jų sielon; ru- 
icstis,vargas, ligos, nerimastis,
)aimė ir kitokios audros blogų 

. aušinu apima jų sielą. Ir taip 
lailAii bėgant tie visi žmogaus

traukli savo žymes ant žmogaus

Veidas netenka sa-

kšlėtas; jaunystės spalva išnyk
sta, veidas tampa veidrodžiu, si- 
los jausmų ir papročių, tai yra 
fokusu žmogaus minčių.

Visokį gražybė turi savo pra
džių mintyse, bet tikra ir nie
kuomet nevystanti, nenykstanti 
gražybė yra sielos gražybė jos

kumas bei meilė link kitų žmo
nių. Kad būti skaisčiu, kad pri
traukti kilus žmones linkui sa
vęs, “gražus veidas” nėra reika-

“skaistuolių” pasielgimai sunai
kina jų veido skaistumą ir jie 
atrodo it kokie kiminai, juokda
riai ir žmones jais priklinasi bei 
šalinasi jų. Kuomet “negražus”

džionės. Žmogaus būdas, žmo
gaus siela, o ne veidas pritrau
kia mus arba atstumia mus nuo 
savęs. Ar jums yra pasitaikę 
patikt “skaistų” žmogų iš pa
žiurus, “nuo kurios jus šalinatės 
iš pirmo pasimatymo todėl, kad 
jo būdas 
čiamas. 
jtųiis yra

buvo jums nepaken-
Iš antros pusės, ar

betinai “skaisti”, bet kuo labiau 
su ja susiartinote, tuo labiau

palą ne delei jos veido gražumo,

budo.
Daugelis jaunų mergaičių taip-

žymi veido gražumu, kurios yra 
paprastos grynos žmogystės, 
taip daug rūpinasi savo veido 
negražumu, jog tas tampa šalti
niu jų neužsiganėdinimo, liudė“- 
šio ir savęs neapkentimo. Jos 
jaučiasi nelaimingomis, šalina
si jaunuomenės ir melancholija 
lapipa papročiu. Jos mano, kad 
visi tyčiojasi iš jų veido “negra
žumo” ir pajuokia jas. Bet iš- 
tiesų jos nėra nei perpus taip 
negražios, kaip jos save įsivaiz-

savo akis

iliSS

naujienų pikniką
nedėlioję

liepos-july 14, 1918
g. m. chernaucko darže

lyons, illinois

pradžia 9tą valandą ryte

užuojautos, vilties, meilės ir ma
ndagumo. Mąstymas apie nu
duotą bei dirbtinę (kosmetišką) 
urnžvbe nedaug teflclbės. Kei

pyti jas gyvenimai!. Pamate 
sielos gražumo yra apsireiški
mas noro sėli viltį, sandarą, mei
lę ir giedrą tarpe žmonių. Vei-

Tula jauna mergaitėj kurios

vo ją, jog ji gyveno susikrimti
me ir net mėgino nusižudyti.

savęs visus tuos jaunuolius, ku
rie vengė bei šalinosi jos. Ji pa
siryžo laip mylėti kitus žmones,

dėjo išreikšti užuojautą nelai
mėje arba neprielankiose aplin
kybėse esantiems žmonėms, už-

patikdavo — ar tai nelaimėje 
esantį žmogų, ar tai sergantį, ar

tą žmogų, ji įsigilindavo jų bė- 
dosna, jų varguosna, išreikšda-

vo, suramindavo ir padrąsinda
vo juos; ji stengdavos pakelti
nupuohisią dvasią nusiminime 
esančio žmogaus ir lokiu bildu 
ji Įgydavo jų draugiškumą ir

meilę. Ji nejautė neapykantos, 
bei užvydo linkui nei vieno žmo-

sėjo sėklą vilties, meilės, links
mybės ir optimizmo visur, kur 
tik ėjo. Tokiu bildu ji išauklė
jo savyje prakilnią dvasią bei 
jausmus ir neilgai trukus nuste
bo, kaip jaunimas pradėjo spies-

ti. Pergalėdama saumylystę, 
saunaudiškumą ir pasišvęsdama

sas veido negražumo klintis, bet 
ir išvystė sielos gražumą, kurį 
nei laikas nepajiegęs išdildinti.

šavo gražumu ir taip buvo pa- 
godojama draugijoje, kad visos

“skaistumas
atsiekti tik

su gražybes principais. Nuduo-

nepriVcs žmogų prie tikslo, tik

je auklėjamus jausmus užvydo, 
neapykantos, keršto ir tam pa
našių dvasiškų įstovų nė vienam 
žmogui nepasisekė ir nepasi-

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS
G. M. Chernaucko Darže.

SUSIVIENIJIMAI LIETUVIU
.aMIERIKlKlE . ;i836 METAIS
v L -r”! •'•j' ■' '■ 'X »■ :»• .... 1 ■, ■ '

z _ • ■______ 2_________________________________

kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
' Pomirtinių ^išmokėjo .... $92.715 

eigoje pašalpų ................. $52.813

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

galėti savo jautrumą ir bailu
mą, jeigu jos suprastų tikra 
gražumą, jos galėtų tapti daug 
gražesnėmis negu daugelis “ma-

Įgyli gražumą galima tik mą
stant ir omenyje palaikant skai
sčias mintis, mintis gražybes,

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-, 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-‘ 

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ, Eipšvietai leidžia savaitraštį TĖVYNĘ” su ilius-j* 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau-*, 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY *

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje
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KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje^ Milvvaukee, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Detroit, 
Ne\v York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas ..

Adresas ..

Iškirpkite šį apgarsinimą ir

KING RAZOR MANUFACTUR- 
ING C()„

31 N. 9 St., Indiana, Pa.
Telefonas Lawndale 9321 

dėl pardavėjo 
Chicagoje ir apielinkėje

f JOSEPH C. W0L0N

1
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 6999

Dr, Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Ilaleted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Bouievard 9812 
ir Drover 8448

‘ DR. A. J. KARALIUS
3203 S. ilalsled St. Chicago

X - S 1» 1 N D U L I A I 
Valandos: Nuo 9 iki 12: ir nuo 2 iki 9

NeuŽsItikčkft savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apuekųnui .aiiksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui. nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
toms akinius tikrai. Darbą atlie

ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf -
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo k 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga (loma at
kreipiama i vai-

kas. Vai.: ___
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at

Telephone Yards 4317

nuo

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110.

VENIMAS: 8412 S. Halsted Street

Telephone Yards 5032

Moterišku, Vsrišku ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Tisų 

OFISO VALANDOS:

DR. G. &L GLASER
Praktikuoja 27 indai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

ir nuo 6 iki 8:30 v ak. Nedalio
mis vakarais ofisus uždarytas.

Telephone Yards G87

Dr. M. Siupnicki
3100 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Tel Yards 3654. AKUSERKA l|

=mMb.A. vidikas:
Akušerijos Ko- .

F ^agžlegiją; ilgai praktika-j 
£^|vu>ii Pennsylvanijos 
^mhospitalėse ir Phila-( 

,z z ratdelphijoj. Pasekmin-i i^ga patarnauju prie' 
*Jfigimdynio. Duodu rodą 

'flBvisokiose ligose mote- 
k^Mrims ir merginoms.

^4^g3U3 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

REUMATIZMĄ 
yra lengviau išgydyti negu ko
kių kitų ligų, jeigu tiktai jus 
palaikysite teisingus vaistus.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų.

šios gyduolės išsiunčiamos 
bite adresu krasa už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganč- 
diniiuą arba sugražinsim pini
gus. CARL 1’. WORM, 

3100 S. HaUted St., Chicago, III

Vyrišky Drapaną Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. •

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. G O R D O N
■1415 S. Hnlated 43U Chicago. III

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Į 3325 So. Halsted St., Chicago.

Tol. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Mlchigan Are. 

Roscląnd, 111.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyčia, Birželio 28, 1918.
T*" trytės korespondencija neva a- sekinės, pranešiu vėliau.

Chicago ir Apielinke
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

Eunkhouserio šnipai sėb
ravę su paleistuvėmis
fimę kyšių.

Tuoj po to, kaip užbaigė sa
vo liudijimus veikiantysis poli
cijos viršininkas Alcock, tapo 
pašaukia naujų'liudininkų prieš

sos namų buvusį pačto klerkų, 
Ered J. Nicholas’ą, už vogimų 
pinigų.

Žinutes rašytoja toli apsilenkė 
su teisybe, tatai matau reikalo 
pasakyti kaip ten ištikrųjų bū

linkus. Vakar išklausinėta ke
turios moters; tūlos jų — buvę

tnigų užlaikytojos. Jos liudijo, 
būtent, kad tūli maj. Funkhou- 
scrio pagelbininkai — moraly-

ję ylių artimų ryšių su paleistu
vėmis. Jie sėbraudavę su jo
mis. imdavę kyšių ir už “visą

ino į policijos rankas. I ulose 
vielose tie “doros reikalų da
botojai” tuo bildu susikolektn-

Kiek visi tie kaltinimia supuo-

ti, bent tol. kol neduos savo pa
siteisinimų patįs kaltinamieji— 
riinkhouseris ir jo pagalbinin
kai. Kaitinamųjų advokatas 
jau užreiškė, kad savu laiku ir 
jie turėsią ką pasakyti, būtent, 
kad ir patįs kaltintojai, L. y. Al- 
cock’as ir kiti esą “ne begric-

Kova su banditu.

siūdamas revolveriu stoties ka
sininkei negras kėsinosi ištuš-
tint stoties “regislerį”.

ištrūkt iš stoties, banditas pasi-

pasislėpė name 19 E. 29 gatvėj 
Policija ir čia jį užklupo. Įėjus

sužeidė. Detektivas pirm ne
teksiant sąmonės betgi spėjo iš
traukt revolverį ir vienu šuviu

Turįs apsivest
---------- O—1-------

Arba užsimokėt 25 tūks
tančius dolerių.

buli-P-lė Edith A. Stevens 
na i reikalauja, kad josios su- 
žiedotinis VValter Sutteris arba 
įstotų su ją “moterystės stonan”

čius dolerių už suvylimų. Jos 
“keisą” dabar turės nuspręsti 
ponas džiodžė. Panelė tikis, kad 
nuosprendis busiąs jos naudai, 
kadangi VValteris yra tutin- 
gas tabako firmos ddlininkas ir 
“gali užsimokėt.”

True translation filed with tbe post- 
mastei’ at Chicago, June 28, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Pašaukti kariuomenėn 
lietuviai.

Skelbiainuose sąrašuose nau
jokų, kur jau išvažiavo ar dar 
turės išvažiuoti iš Cliicagos į 
iems skiriains kareivių lavini- 

, no stovyklas, paduodama seka-

Krank No\vicki, 3851 School si 
Krank Januch, St. Charles III. 
lohn Linski, 126!) Mobile avė 
hidolph Malhis, 1827 S Ada st 
Villiam II Kasper 5036 S Barine av 
ieorge (iranskakis 1212 S VVabash a 
Pony Sahllis Cedar Bapids Iowa 
ohn Prushynski Louisyille Ky 
\!ex Bėginis 2037 N Licoln si 
\lex Jablonskį 123g XX’inchester av 
\lex Stamlcs 1608 XX’ Norlh av 
\Villiam Jogas 1513 N Calil'ornia av 
\Villiam L. Valanta 5440 S May st 
Ieorge J Koures 4643 Broadway 
\nton Andrijanski 1527 Larrabee st 
ohn Januchowski 4817 W. 281h St 
lohn Baltrusitis 1322 S 481h Ct 
'A’aller Kurzawski. 51!) XV'. XV. 23rd st 
ohn Jakaitis, 1417 S. 48 ct. 
itanley Baldyga, 282!) S. 50 ct. 
•'rauk Darelski, 3204 S. 52nd et.
•Ted C. (’asper, Cossit blv., Lagrange 
Francis Zdankus, 143!) S. 50 avė.
’aul Rvske, 2933 S. 48th ct. 
\ndrew Kiška, 4909 XV. 28 nl. 
ieorge Marazas, 1530 S. 49th avė. 
\nton Bakzitis, 414* S. Campbell av., 

Chicago.
■tanislovas Yashkunas, 1528 S 50 ct. 
Pony Matukas, 1347 S 48 ct. 
ioseph Stauk, 5311 XX’. 22 pi.
rauk Andryaskos, Valparaiso, Ind. 

Tank Zadikis, Michigan 
s’icholas G. Šankus, 2514 XX' Congress 
'eler Shudervis. 1329 S 50 et.

^oseuh Marazas, 4932 XX'. 14 st.
'tanley Shemkus, Granville.
dichael Mucha. 1508 Si 51 st.
‘eler Janitovich, 4419 S. Lincoln st.

Chicago
im Jannisis, 2 st., Argo

Migust Kaukas, 1107 Independence 
blvd., Chicago

’oseph Aceris, 1437 S. 49 ct.
taymond Harry Pilarski, 3109 S. 49 a 
harles John Budi'ecki, 1320 S. 48 ct 

šam Radavich, Iowa
uiton Mazelerskis; 1423 S 18 ct.
"rank XX' John Scheive, Lyons. 
\nton Rimcza, 1304 S. 58 avė. 
I'omasz Kucinski, 2132 S. 20 st. Chgo

p-ią Helen CoFwin jos name 601 ’ąltruskas Ignatz, 718 XV. 18 st 
i' - m i I -ilinski Frank 1976 Canalport avė.
Ix. (M) g. Blogadanai atėję patrau-l \hnanas Vincent K 2642 E 93 st 
kė sknmhnti ir kiiomet n-in C.nr-i kičas John 13.130 Brandon avė.

Pašautasai detektivas nuvež-

Pasikėsinimas
l>u nepažįstami

win rengėsi atidaryt duris vie-| _____________ ____________
nas jų paleido šūvį. Nepataikė.I NAUJIENŲ DISTRIKTAS

ma. Nelaimė.

“Staats Zeitung’a” nebeis 
eidinės.

|. Vakar, apie 8:30 vai. vakare 
18-tos gatves karas, ties Halstcc

v.. I )erskį ir jo žento, p. Pilkio, 731 Zmomasai vokiečių dienraštis I . » . . . , ,„ .... rW. 18 gat., keturių metų dukr$-
•taats Zeitung ir popietine jol, .. . .x. _..* * . I X • Motonnano neapsižiūrėjimas,

nebe-l « ■.laidu

kyli to dienraščio gyvavimų ne-
ištruko nuo mirties. Gatvekaris 
pagavo jų ant vidurio bėgių ir 
pa traukė po savim, bet nesuvaži-

Nubaudė privatinio banko
.a limitą I są nepavojingas. Kiek sunkiau

Teisėjas Sullivan vakar nutei-1 sužeistas p. K. Scberskis. Yra 
sė nuo vienų iki dešimties metų| lečiaus viltis, kad ir jis pasveiks, 
kalėjimai) iiusibankrutijusio pri 
valinio banko savininką, Ed- 
ward’ą Siuger’į. Buvęs banki
ninkas susektas darymų įvairių

CICERO
Draugijų delegatų domai

Ryloj vakare, M. Jankaičio 
svetainėje, 1837 W. 14th st. į-

Turės užmokėti už jos

Ponia Maud Du Breuit patrau
kė tieson kitą ponią — Blanche 
Pettit. Reikalauja 100 tukstan-

bininkų Tarybon, susirinkimas. 
Į šj susirinkimą yra,, kviečiama 
valdybos ir tų draugijų, kurios

są prisidėjus prie to, kad Maudė 
netekusi savo prisiekus Georgo.

Tarybos. Pradžia 7:30 vai. va
kare Org. P. Kaminskas.

• o----

Nubaudė pačto klerką.
Teisėjas Landis vakar nutei

sė keturiems mėnesiams j patai-

Petrytė kalba apie kokius ten 
moterų kuopos priešus-vyrus, 

kur suagitavę tūlas nares truk
dyti kuopos veikimui ir tt. Kaip 
tik priešingai. Nieks nevarė jo
kios agitacijos tikslu pakenkti 
kuopai bei josios įsteigtam cho
rui. Tatai darė kaip tik pačios 
choro organizatores. Juk ištik
rųjų, jeigu jos norėtų lavinties 
dainų, tai tam yra geriausia pro
ga L. M. Aido moterų choras. 
Kam tad daryti bereikalingų iš
laidų ir skaldyti musų daininin
kų spėkas? Penkiolika dolerių 
mėnesyje-lai visgi pinigas. Tuos

kitokiam tikslui - kadir įsteigi
mui moterims mokyklos. Tokia 
mokykla mums būtinai reika
linga. Juk kuopa nėra dailės 
draugija, ir ne tuo tikslu mote
ris joje priklauso. Musų narėms 
dar reikalinga išmokt kaip ge
riau vesti savo susirinkimus, 
deramai užsilaikyti, savo vaiku
čius išauklėti ir tt. Tatai mes 
privalome susipažinti su tais 
dalykais, kurie yra butini, o tik 
paskui rupiu ties kitais.

Priryto sako, ? ad tariamosios 
“trukdytojos” esą vaikščioję po 
slubas ir atkalbinėję daininin
kes. Netiesa. Ak, beje, po šlu
bas vaikštinėjo, bet tik pačios 
choro organizatorės. Jos darė 
pastangų “pertikrinti” neprita
riančias jų sumanymui. Ret kad 
pastarosios nesutiko, tai jas pra
dėta apkalbėti. Tai juk labai ne
deramas pasielgimas.

mes neardysime. Jeigu jos šali
ninkės pasistengė mus “nusik
ratyti” — dirva čia yra plati, iš-

trytė mano, kad “nepageidauja
mosios” gali būt be organizaci
jos, tai reiškia kad jos progre
syvumas netoli siekiąs...

—Poizon.

WEST PULLMAN
Arentai.

cija areštavo tris vyrus ir dvi 
moterį (kadangi jų vyrai pabė
go) visi lietuviai. Kaltinami 
dėl vogimo prekių iš vagonų. 
Padarius kratą policija surado 
apie už porą tūkstančių dol. į- 
vairių vogtų daiktų — čeverykų,

ir tt. Pasakojama, kad greitu 
laiku vagiliai butų atidarę krau-

Vagilius įkliudė gudrus “bur
dingierius” detektyvas. Buvo 
taip. Rodos, dienų prieš įvyku
sius areštus pas vienų “burdin-

Streikas.
Šiomis dienomis metė darbą 

Placn (?) Works dirbtuvės 
darbininkės, merginos, viso apie 
1(M). Reikalauja padidinti algas. 
Pirma tą darbą atlikdavo vyrai 
ir uždirbdavo po 5 dol. į dieną. 
Dabar dirba merginos, ir gauna 
vos po 24c už valandą.

Darbininkės neorganizuotos. 
Taigi kokios bus pasekmės jų 
streiko sunku pasakyti.

—Klo-nas.

KEIKIA •
DEL INGOT MOLD FOUNDRY

ČIPERIŲ
LEIBERIŲ

RAMMERIŲ
Atsišaukite į Bollinger Andrews Construction Co

VERONA, PENNA

Pranešimai

L.L.S.A. PRAKALBOS
LLSA. rengia prakalbas se 

kančiose vietose:

and James svetainėje, kertė 23 
ir Lake gatvių, Melrose Park.

vak. Kalbės trįs kalbėtojai, 
žangu tiktai 10 centų.

—Rengėjai.

I)r. Vinco Kudirkos draugijų susi
rinkimas įvyks subatoj, birželio 2!) 
d.. 8 vai. vakare, M. Mcldažio svetai
nėj. 2242 XV. 23 pi. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Nepamirš
kite. —Valdyba.

LSS. 4, LMPS. 9 ir LSJL. 1 kuopų 
komisijų susirinkimas reikalu bend
ro išvažiavimo įvyks subatoj, birže
lio 2!) d. Visi malonėsit susirinkti 
Aušros knygynai) kaip 8 vai. vaka
re. —Vienas Narių.

Cicero Lietuvių Kooperacijos vie
šas ščrininkų susirinkimas įvyks pa- 
ncdėlyj, liepos 1 d. S Žvibo' svetai
nėj, 1347 So. 50 avė., Cicero, III. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi dalinin
kai kviečiami atsilankyt, bus svar
bių aptarimų ir pranešimas kiek 
Bendrovė užaugo per tų laikų ir, 
belnai, visas Bendrovės stovis.

’ —Sekret. W. Stankus.

U-

LS.IL. 1 kp., ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks neda
lioj, birželio 30 d. 9:30 vai. ryto, Au
šros svet'., 3001 S. Halsted st. Prele
gentu bus d. A. Dvylis. Aiškins apie 
Didžiąją Francijos Revoliucijų. 
Kviečiam (atsilankyti.

</ —J. J. Januševičius.
‘ S? • ----- :----

LMPS. 25 ir 9 kp. rengia draugiš
kų* išvažiavimų į VVashington parkų 
nedėlioj, birželio 30 d. Bus puikus 
programas. Kalbės M. Dundulienė, 
dalyvaus Ateities Žiedo draugija su 
savo choru ir t h. Važiuoti reikia 
Cottage Grove. karais iki 57 gt. ir ei
ti į vakarus, kur ant kalnelio maty
sis raudona vėliava. Komitetas.

LSS. 4 kp. mėnesinis 
įvyks nedėlioj, birželio 
svetainėje, kaip 1 vai. 
nariai kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų. Beto, tie 
draugai, kur turi paėmę pardavimui 
buvusio presos pikniko tikietų, ma
lonės sugrųžinti neparduotuosius.

—Valdyba.

susirinkimas 
30 (k, Mildos 
dienų. Visi

Draugai ir pažįstami, kur turi ko
kiu nors reikalų su manim, teiksis 
dabar kreipties naujuoju mano ad
resu: 1436 — 48th Ct., Cicero, III. 

—K. Kaminskas.

Roseland, III. — LDLD, 79 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 30 diena, 
10:30 vai. rytų, Aušros Mokykloj, 
10900 Michigan avė. Draugai,'susi
rinkite laiku, nes bus išduotos kny
gos “Ant rytojaus po socialės revo
liucijos’’. —A. Grebelis, rašt.

SIUS areštus pas vieną “blirdin- L. s. S. aštunto rajono draugiškas 
gbosį” atėjo nepažįstamas vy- jęr?ei‘“on’ niL^c’,ltto<le?pra5,>nie<lge!-- 
ras, sakėsi tik ką atvykęs iš Chi- I himnų kuopų bei draugijų tą dieną 

.. . v . , .. . nerengti panašių išvažiavimų, kad
cagos. Jis pasiprašęs, kad j( pn- vieni kitiems rieužkenktume.
imtų ‘‘ant burdo”. Esą, jisai I _______ Komitetas,

čia dirbąs kaipo inspektorius, Rusų Socialistai rengia didelį pik- 
... . .. v. | nikų National Grove, Riverside, ne-
tatai norėtų apsigyventi arčiau dėlioti, birž. 30. Dainuos chorai ir 
darbavietės. Sutarta — padary- bl,s šiaiP ivnirių pramogų.
ta. Naujasis “burdingierius” LDLD. 1-mo Apskričio konferenci- 

I įvyks subatoje, birželio 29 d., M. tuoj atsimutino įr, sulig pn-I Mcldažio svet., 2212—14 XV. 23rd 
imtu spročiu, pakele “svodba”. I ,plaęe’ kaiP 7:30 va*- vak.—Kuopos, 
n j. . . . . I kurios dar neturite išsirinkę delega-
Burdingierius pasirodė esąs tų į konferenciją, tatai padarykite, 

‘‘smart” vxrru    ninimi nešinai- I s šioje konferencijoje bus svarsto- J 11 pinigų nt Sigai ina (Jaug svarblų k|ausinių naudai 1-
lėjo. “Burdingbosienė”, norėda- nidjo apskričio. Delegatai malonė- 

. i . <t, | kitę nesivėhioti ir atsivešti gerų suma pasididžiuot duosnuoju ‘bur manymų. 1-mo Apskr. Nut. Rašt. 
dingierium”, pasikvietė visas I Joe' Klikunas.
savo kūmutes. Vėliau, kada 

“svodbininkai” gerokai “įkaitę” 
prasidėjo “diskusijos”. Kažko
kiu bildu ant “programo” pate
ko ir klausimas apie įvairius 
“pasisekimus”, tariant vagonų

North Sidės Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, birželio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
N. D. S. svetainėj, 1822 XV. XVaban- 
sia a ve. Visi draugijų delegatai teik
sis pribūti j susirinkimų.

Sekr. W. Czepalewicz.

Ant rytojaus “burdingierius” 
paprašė įdėti jam “lončių”, ir 
išėjęs darban. Ret neužilgio at-*

LMPSA. 29 kp. ir Pirmyn choro 
draugiškas išvažiavimas į Jefferson 
miškus įvvks birželio 30 d. Progra
mas susidės iš kalbų, dainų, monolo
gų ir 1.1. Kviečia visus —Komitetas.

T. M. D. 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 30 
d., 1 vai. po pietų, Fellowship Hou- 
se, 831 W. 33 Place. Malonėkite at
silankyti susirinkimai) kuoskaitlin- 
giausia, nes .šis susirinkimas yra 

.svarbus; seimo delegatai išduos savo 
spravedlyvi” raportus ir bus naujų reikalų svars- 

Naujienų” nr. 138 tilpo Pe- žmonės. Kokios bus bylos pa- tvln’ kurlc pa,iečla pnČ1’,Zyafdyba.

surinko visą, kas reikėjo — vo-
ROSELAND
Teisybės dejąi.

jar sėdi kalėjime ir laukia teis
mo. Visi jie —

I’ARSIDUODA kriaučių šapa. Ge
rai įtaisyta, gerame padėjime, 14 ma
šinų. Parsiduoda pigiai jeigu grei
tai nieksite.
1513 Emma si., Norlh Side

Chicago

T ARSIDUODA puiki barzdaskuty- 
kla. Gera proga lietuviui.
3416 S. XVallace St, Chicago.

RAKANDAI

St. Charles, III. 177 kp. susirinki
mas įvyks nedėlioj, birželio 10 vai. 
rylo, Norkaičio svetainėje. Draugai 
meldžiami visi susirinkti, ir taipgi 
kurie norite prisirašyti prie mini
mos kuopos. —P. M. VValintas.

Dr. Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
susirinkimas bus pėtnvčioj, birželi j 
28 d.„ pradžia 7:30. Reikės aptarti 
kas link ateinančio pikninko, kuris 
bus liepos 21 d., Chcrnaucko darže, 
ir laip yra svarbių reikalų. Kurie 
nedal\ vaus, bus nubausti.

REIKIA LEIBERIŲ dėl statymo 
gelžkelio, tartoko, lumberyard’o ir 
medžio darbo. Pastovus darbas vi
sa metą, gera mokestis. Taipgi dar
bas pagal kontraktą. Už kelią su- 

..m.m....... .grąžinamu, jeigu išdirbsite devynias
—RaŠt. A. Gurskis.' dešimts dienų. Praneškite mums 
—o—. - laišku arba telegrama.

Lake Independence Lumber Co., 
Big Bay, Mich.ĄKRON, Ohio. — LSS. 244 kp. su

sirinkimas įvyks birželio 2!), 7 vai. 
vakare, 50 lloward si. Draugai, nesi- 
vėluokile atsilankyti. —Socialistas.

ASMENŲ J IEŠKOJ IMAI
Antanas Endruhiit is Kauno gub., 

Raseinių pav., Eržvilko parap., Tel- 
vekų kaimo, /Pelro Endrulaičio su
ims) jieškau K. Endrulaičio — savo 
brolio, A. Zdanavičiaus, Onos .Dainie
nės, K. Peckausko, dėdės K. Endru
laičio, Jurgio Laurinaičio Pranciš
kos Norkylės, Joe Beinoriaus, A. I)a- 
manškio, giminių ir pažįstamų Erž- 
vilkos. Turiu svarbų reikalų. Mel
džia alsišaukti arba žinantis praneš
kite šiuo adresu: A. Endrulaitis, 
942 XV. 33 Str., Chicago, III.

PA.IIEŠKAU gyvenamos vietos Ci
cero apylinkėj pas laisvus žmones, 
su visais patogumais. Praneškite lai
šku.

1VRH PARDUOTI 6 kambarių 
orr aa(I”s,X P,uver Piano ir Victrola 
Soa.OO. \artota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
m Ii Kedzie avė., 1-mas augštas.

I AUDI ODŲ labai pigiai 5 kainba- 
riu rakandus. Visus kartu arba at
skirai. Turi1 būt parduoti trumpu 
.. . ’ ... ............ . Atsišaukite |

>' I •! i . , * III
r laika dėl svarbios priežasties.

1853 Norlh Avė., Chicago

PARDUODU rakandus labai pi
giai, kurie užima 2 kambarių vietą. 
Geri dėl jaunos poros arba mažos 
šeimynos. Kam reikalingi meldžiu 
atsišaukti greitu laiku, nes aš noriu 
greitai apleisti miestų iš priežasties 
nesveikatos.

Joseph Shadis,
3215 So. Union avė., Chicago, III.

REIKIA moldcrtų ant gelžkelio ii 
gani laikui, pastovus darbas.

Missouri Mallcable Iron ('ompanv, 
East St. l.ouis. III.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus Supos da
rbo. Algos $12.00 į savaite ant pra
džios. 000 W. 18th St. Chicago.

įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Pcrcival B. Paliner Co.,
367 XV. Adams st., Chicago

10521 In(li\m^';?ve.?H,SRose avė.I M()TERV P>’>e tvarkymo

Pajieškau pusbrolių: Nikodimo ir 
Izidoriaus ir Jono ir pusseserės Mar- i 
cijonos Petraičių. Girdėjau kad gy
vena Mc Kees Rocks, Pa., apielinkėj. 
Meldžiu atsišaukti ar žinantis pra-l 
neškite. J. Petraitis, 
2024 Canalport Avė., Chicago, III.

I’ajieškau savo dėdes Jurgio Ste- 
niulio, Suvalkų gubernijos, Kroke- 
Jaukio parapijos. Girdėjau, kad ke
li melai atgal gyveno Mahano’jui, 
bet dabar nežinau kur jis randasi. 
Jis pats arba kas apie jį žino malo
nėkite atsišaukti, nes turiu labai sva
rbų reikalų.

Jurgis Jcnčiukas,
1840 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolių — Juozapo

cago, UI. Jie patįs ar kas juos žino, 
malonėkite man pranešti.

Liudvikas Savickis,
1121 Geneva st., Bucine, XVis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisui, naujam “Naujienų’’ name, 1739 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
į K. Janiontą,
1840 So. Halsted st.. Chicago

ATIDUODAMA randon kambarys 
vyrui arba merginai, su valgiu ar
ba te valgio. Rendos $1.00 . savaitę. 
2239 XV. 23 place., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIESKAU kambario; vienas vai

kinas, tarp 31—35 ir tarp Halsted ir 
VValhice gatvių. J. J.

Atsišaukite j barbernę.
3405 So. Halsted st., Chicago, III.

KEIKIA DAKBININKt
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employmcnt Service)

J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. VVABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST. 
-o-----

ti 6-122
524-526

105-107
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c i va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite i Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

NAMAI-žEMt

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

skudurų.
Pcoples Junk Shop,

632 W. 63 st., Chicago

REIKIA 10 prityrusių moterų prie 
tvarkymo skudurų. Pastovus dal
bas. Gera mokestis.

B. Goldman,
1820 XV. 11 st., Chicago, III.

REIKIA darbininko į keptuvę, kad 
ir nemokančio tą darbą, — mes iš
mokysime. Atsišaukite greitai.

XVarnis Bros.
3838 So. Kedzie avė., Chicago, III.

REIKALAUJU moteries arba mer
ginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas, 
1701 N. Artesian avė., Chicago

REIKALING/\S bučeris, kad mo
kėtų lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai.
1645 Wabansia avė., Tel. Monroe 2515

REIKIA gero kriaučiaus prie kos- 
tumieriško moteriško darbo. Užmo
kestis gera. Atsišaukite tuojaus.

XVm*. Pocius, 
3549 Ogden avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
DIDELIS paaukavimas. Bažnyčios 

,nuosavybe prie Union avė., kampas 
. 35-tos, susidedanti iš I lotų, 100x125.
Bažnyčios ir 7 kambariu murinės re
zidencijos. Taipgi $10(11) bažnytiniai 
vargonai, sėdynės, divoiiahir tt. Mu
su kaina už visų nuosavybę kaip ji 
stovi $10,500.00.

31 ir XVallacc gatvės. Chicago 
Išskiriamas agentas.

dirbtuvėPARDAVIMUI kriaučių 
valymo ir dažymo užvedimas'. Gera 
vieta dėl lietuvio. Atsišaukite laiš
ku. Naujienos No. 26.
1810 S. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI antieka, lietinių, 
čekų,/ir slavų apiehnkėle. Nėra ki
los apliekos šioje apielinkėje.

Klauskite: R. A. Cavanatigh, 
106 N. La Šalie St, Tel. Main

PARSIDUODA barzdaskutykla — 
(barber shop)—yra kambariai dėl 
gyvenimo. Gera proga vedusiam 
žinogtii, kuriam nereikia eiti į ka
riuomenę. Atsišaukite laišku j Nau
jienas, pažymėdami No 25.

PARDUODU salinau ar bučernę. 
Abudu bizniai yra mano paties na
me. Vienų iš biznių sau palieku. 
Priežastis pardavimo — negaliu ap1 
eit abiejų biznių kartu ir esu pavar
gęs abu bizniu varyt. Tai velyčiau 
kitam tokį gerų čenčių atiduot. Biz
niai randasi apielinkėj, apgyventoj 
leituyių, lenkų, vokiečių ir airišių. 
Parsiduoda nebrangiai, pigiausiai 
kaip galima. Šlako yra visokio už
tektinai abiejuose bizniuose. Jeigu 
pirkėjas nenori šlako, gali neimti, lik 
paimti kiek gali. Stakas yra visas ge
ras. Galima kreipties ypališkai arba 
laišku. Bučernė yra po num. 3651 
XVallacc st. Saliunas — 558 XV. 37 st., 
kampas Wallace st'., Chicago, III.

M. J. Peldzus, 
3651 XX’allace st. Tel. Drover 9751 

Res. Drover 6569.

PARDAVIMUI moderniškas 2-jų 
augštų mūrinis namas už pigių kai
ną, jeigu husite tuojaus už cash. Mor- 
tgage $2500.00. Be agentu. Atsišau
kite vakarais arba nedėldieni-’s. 
6216 Justine st., , Chicago

1-mas augštas.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, j 
Cahnnet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te i musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į . ____ _______

Elmers Labor Agency, 30 South Apgyventa lietuvių 
Canal st,. Chicago, III, į Priežastis pardavin

5-kių akorių farma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti į darbų. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1175 žiūrint į vietų. Reikia įmokėti 
8150, likusius gi Jengx’u išmokėjimu’. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra-

H. PORCERI
106 N. La Šalie gatvė, kaminu \ 1U

PARDAVIMUI gerai [steigtas gro- 
scrio biznis su namu ir lotu — la
bai gera proga bučeriui įrengti bu
černę su groserne. Parduosiu dalį 
įmokant, likusius ant išmokėjimo. 
2101 S. Peoria SI., Kampas 21-oN

6 kambarių muro namelis, maudy
nė, gezas, pečiu šildomas, ištaisytos 
gatvės, lengvos išlygos, arti 33 st. ir 
XX’estern avė. $170.00.

McDonnelI,
2630 XV. 381 h st., Chicago

Atdara nedėtomis ir vakarais iki 
9 valandai.

4 dideli ruimai, augštas hasemen- 
las, $300 cash, kaina .*1600.00. $15.00 
į mėnesį.

McDonnelI,
2630 XV. 38th st., Chicago

546 XV. 56th st. 7 ruimų namelis, 
visi pagerinimai, lengvas išmokėji
mas, $1800.00.

McDonnelI,
2630 VV. 38111 st., Chicago

Dviejų augštų, 4 septynių ruimų 
flatai, muro namas, ramios $130 j 
mėnesį. Vertas $13,000. Kaina lik 
$8,001). Išmokėjimai.

McDonnelI,
2630 XV. 38th st., Chicago

2 augštų, mūrinis 4—4, maudynė, 
gazo ir vandens šildytojas, užbaig
tas beismantas, $3300.00.

McDonnelI,
2630 XV. 381h si., Chicago

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius niokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldama po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

VALENTINE DRESSMAK1N.. 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wel)s St.

137 Mokyklos Suv. Valstijoje 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantm,- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
110. Phone Seele\ 1613

I SARA PATEK, Pirminink.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutystps amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokiniu gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar-

I parduodu greitai bučernę. Ge- bu. Ateikite ir pasimatyki- 
| rai išdirbta vieta per tris metus. įp tiinijiuc

j ir svetimtaučių. lUOjaUS.
-pui,,,u ‘ į BIIRKE BARBER SCHOOL

■1939 Baring avė.,’ E. Chicago, Ind. ^12 W. Madison St., Chicago.
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