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jos landtago pirmininkas.
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SUV. VALST.IŲ KARIŠKI 
LAIVAI FRANCIJOJE.

Tokią 
kitų mie-

BAISUS MŪŠIAI 
BELGIJOJE.

Taip sako kynų laikraščiai 
sekretorius Lansing tižgi 
nei j a tai. (

Rusu Ar 
siams 
jų .ir

Penki Luxemburgo iniestai 
atiduota vokiečių kavale
rijos malonėm

Pienuoja
kams
Suv. Valstijų pinigais

Atlydėjo didelį maisto tran
sportą del gen. Pershingo 
armijos.

karėn 
iais.
yra pa 
jos teritorijų pavergtų 
stro-Vengrija.”

REGISTRACIJĄ SEKS 
KONSKRIPCIJA.

Kad užsienio laikraštis išs 
pausdino nepatinkamą vo 
Riečiams žinia.

KAIZERIS1 NORIS 
TAIKOS.

žinios iš Washingtono 
skelbia, būtent, kad valdžia

pranešama, 
laike bombardavimo 

orlaiviais

Žareeba, Oost-
Viso per 

suėmė

TAUPO DIENOS ŠVIESĄ. 
Kanados valdžia nutarė pa
varyti į priekį laikrodžius.

OTTAWA, birž. 8. — Va
kar Kanados valdžia paskel
bė pavarysianti viena valan
da į priekį visus Kanados la
ikrodžius — kad sutaupius 
dienos šviesą bėgiu vasaros 
karštmečio.

Fremdenbladt išspausdino 
žinią, kur sakoma, kad šio
mis dienomis tapo išvogta iš 
Petrogrado užsienio reikalų 
raštinės didelės svarbos su- 
tartįs, padarytas dar 1913 
metais su “vakarinės Euro
pos valstybėmis.”

LONDONAS, birž. 8. — 
United Press žinių agentū
ra praneša, kad pereitą uta- 
rninką Petrogrado prieplau
koje kilusi didelė ekspliozija. 
Esą sunaikinta didelė dau
gybė prisiųstos iš Anglijos 
amunicijos ir pridaryta šiaip 
nemenkų nuostolių. Kiek da
rbininkų žuvo, telegrama ne
paduoda. Sakoma tik, kad 
jų skaičius, tur but, yra di-

ated Press 
>rie šito už- 
rengėsi per 

Gabeno 
, amuniciją ir visa, 
linga pienuojamam

vedusieji turės eiti kariuo
menėn *Kpusė užsiregistra
vusiųjų busią netinkami 
tarnystei.

Panaudota milionai svarų 
eksplioduojanačių medžia
gų išardymui vokiečių po
zicijų; į anglų rankas pa
teko penki Belgijos mies
tai ir virš 5,000 belaisvių.

ALZAS-LOTARINGIJA
NEREIKALAUJA LIUO 

SUOTUOJŲ.

Visoje šalyje rengiama pro
testo demonstracijos; 
Christianijoje uždaryta 
dirbtuvės ir kitos biznio 
įstaigos. į

SUMIŠIMAI NORVEGI 
JOJE.

čiaus, kaip jau minėjome, 
sudaro vedusieji, tai norint* 
nenorint prisieitų imti jr 
juos. ‘t .

Greitu laiku busią pradėta 
parinktinis kariuomenės 

verbavimas.

AMSTEWaM; birž. '8. — 
čia gauta pranešimas, jogei 
vokiečių karinė valdžia už
dėjusi didelę piniginę pabau
dą užimtosios Belgijos mie
stui Mons. Mat Monse su
rasta kelios kopijos belgų 
laikraščio, spausdinamo Ho- 
landijoje, 
kad 
Mons talkininku 
jame buvęs Bavarijos sosto 
įpėdinis, princas Ruprecht. 
Už tai miestas turėjo užmo
kėti dešimtį tūkstančių dol. 
pabaudos.

pirmininkas Bratiano tarp 
kita užreiškė, jogei Rumuni
ja ir vėl pasirengusi atnau
jinti mušius prieš Austriją 
ir Bulgariją. Premieras sa
ko, kad Rumunų armija da
bar yra prirengta geriau nei 
kuomet nors pirma.

Bet kad muštis, reikia ži
noti ir už ką. Klausykitės. 
Rumunija pilnai pritaria 

demokratijos obal- 
— taikai “be aneksi- 
kontribucijos.” Nes 
įsimaišė dabartinėn 
ne užgrobfmo tiksla- 

Vienintėliu jos siekiu 
liuosavimas Rumuni-

rinei tarnystei — delei silp
nos sveikatos ir kitų fiziškų 
ydų. Antra, valdžia — bū
tiname reikale — mano pai
mti tarnystėn apie pustre
čio miliono vyrų. Trečia,, 
bendrame užsiregistravusių
jų skaičiuje 45 nuoš. sudaro 
vedusieji. į

Vadinasi, imant atydžion 
tuos tris viršuj minėtus fa
ktus turės būti imami ka
riuomenėn ir vedusieji, 
norint turėti 2,500,000 
armiją, iš penkių milionų

Sunaikinta daugybė prisius 
tos iš Anglijos amunici 
jos; daug užmuštų ir su

Popiežius Benediktas per 
traukė visus “pasimaty 
mus”; “karės pakvaišėlis’ 
kėsinosi ant “jo šventeny

ROMA, birž. 7. — Atėju
si iš Romos žinia sako, jogei 
popiežiaus Benedikto įsaky
mu suspenduota visoks su 
juo pasimatymas. Vadina
si, niekam, apart “Vatikano 
gyventojų”, nebus leidžiama 
pamatyti “jo šventenybę.” 
Vatikane gauta daug grasi
nančių laiškų... Beto, šio
mis dienomis tūlas “karės 
pakvaišėlis” net atvirai kė
sinosi ant “jo šventenybės.” 
Jį betgi spėjo sulaikyti Be
nedikto sargyba. “Karės pa
kvaišėlis” areštuota.

WASHINGTON, birž. 8.- 
Žinios iš Washingtono sako, 
kad taip greit, kąip užsi
baigs darbas, surištas su ka
rine registracija birželio 5 
d., valdžia pradėsianti rink
ti kariuomenėn t.v. kareivį- 
nio amžiaus vyrus, užsiregi
stravusius birželio 5 d.

Sakoma, kad iš kiekvienos 
valstijos busią paimta tam 
tikras nuošimtis rekrutų — 
sulig gyventojų skaitliaus ir 
vietinių aplinkybių.

PARYŽIUS, birž. 8. — O- 
ficialiai pranešama, kad ke
tverge naktį į Franci jos pa
kraščius atvyko keli St Val
stijų kariški laivai. Jie į čia 
atlydėjo didelį maisto tran
sportą delei busimosios Suv.’ 
Valstijų armijos Francijoje.

Francijos laikraščiai sa
ko, jogei greitu laiku Fran
ci jos pakraščiuose busią įs
teigta visa eilė naujų prie
plaukų specialiai tik del Su- 
vien. Valstijų, kur busią 
siunčiama šios šalies kariuo
menė ir visi jai reikiami dai
ktai.

NEPAVYKO.
Koalicinės ministerijos pie

nas nuėjo niekais.
' OTTAWA, birž. 8. — Ka
nados ministerių pirminin
ko Bordeno pienas sudaryti 
koalicinę ministeriją tikėju 
atsiekti priverstino kariuo
menėn ėmimo nuėjo niekais. 
Verstino kareiviavimo prie
šininkai nesutiko priimti no* 
no Bordeno pąslulymusj

Pripažino laikinosios 
džios ąųtoritętą.

ST. PAUL, birž. 8. — Fe
derate valdžia areštavo pen
kis vietitnio socialistų sky
riaus narius. Nesiregistra- 
vę birželio 5 d. Areštuotie
ji įkišta kalėjiman ir. laukia 
teismo. /

CAMBRIDGE, Mass, bi
rželio 8. — Policija arešta
vo farmerį«J. Wakelin ir jo 
moterį Sarah. Kaltinami 
nužudyme savo šešių metų 
dukters Lobettos.
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PETROGRADAS, birž. 8 
— Kronštadto respublika 
“pasidavė.” Vakar vietinis 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos skyrius di
džiuma balsų pripažino Lai
kinosios valdžios autoritetą. 
Vadinasi, tuo tarpu užbaig
ta visi nesusipratimai, kilu
sieji tarpe laikinosios val
džios ir Kronštadto tvirto
vės įgulos.

sikalbėjime su vienu Pary
žiaus laikraščio koresponde
ntu Rumunijos ministerių

WASHINGTON, birž. 8.- 
Šiomis dienomis kynų spau
doje tilpo sensacinė žinia, 
būtent, kad Suv. Valstijų va
ldžia remianti Kynijos suki
lėlius, norinčius karės su 
Vokietija. Sako, tuo tikslu 
šioje šalyje esą sudaryta di
delės sumos pinigų ir tt.

Vakar valstybės sekreto
rius Lansing viešai užginči
jo pasklydusį gandą. Jis sa
ko, kad šioji šalis nei nema
nanti remti bi vieną dabar 
besivaidijančių Kynų respu
blikos srovių. Visa, ko ji 
trokštanti, tai kad Kynijo- 
je kuogreičiausia įvyktų vi
durinė ramybė.

tijos jungo, apie ką tiek daug 
prišnekėję Francijos diplo
matai. Visa, ko tų provinci
jų gyventojai nbrį, tai kad 
kuoveikiausia butų užbaig
ta dabartinė karė. Ir pil
niausia Vokietijos pergale.

Žinoma, tai vieno asmens 
išreikšta nuomonė, kurią ne
galima imti už gryną pinigą, 
bet jeigu ištiesų Alzas-Lota- 
r ingi jos žmonės manytų 
taip, kaip landtago pirmini- 
ninkas Ricklinas— kas tuo
met?

Londonas, birž. 8. — Pa
saulio rinkos, delei kurių di
džiųjų valstybių kapitalas 
iššaukė dabartinę tautų 
skerdynę, turės būti pama
tu ir sekamoms skerdynėms. 
Taip sako anglų kapitalis
tai. Didžioji Anglijos pra
monininkų korporacija, tu
rinti apie šimtą šešiasdešimt 
milionų dol pamatinio kapi
talo, rengiasi indėti naujų 
milžniiškų sumų į užsienio 
pirklybą tikslu išstumti iš 
ten kitų šalių kapitalus.

Vadinasi, kariaus ir po 
karės.

LONDONAS, birž. 8. — 
Associated Press praneša, 
kad Norvegijoje siaučia su
mišimai. Pereita utarnin- 
ką visoje šalyje buvo suren
gta eilė didelių protesto de
monstracijų prieš nepaken
čiamą dalykų stovį maisto 
klausimu.

Kad išvengus galimų riau
šių valdžia buk įsakiusi už
daryti visas- svaiginančiųjų 
gėrimų krautuves — trims 
dienoms.

Tas pats pranešimas, be
je, sako, kad Norvegijos so
stinėje uždaryta visos krau
tuvės ir kad veik visi gazo 
ir elektros dirbtuvių darbi
ninkai metę darbą — strei
kuoja.

Kad maisto klausimas No
rvegijoje tolydžio darosi vis 
opseniu, apie tai jau senai 
skelbia įvairios žinių agen
tūros.

te, kad Milwaukee darbinin
kai kovoja už pagerinimą 
savo būvio! Korespu

puoli m 
du mėnesiu laiko 
kareivius 
kas reik a 
užpuolimui.

Mušis dar pačiame indu- 
kime. Anglai be atodairos 
gula ant vokiečių, kurie po 
pirmo jiems suteikto smūgio 
dar nespėjo atsipeikėti.

DENVER, birž. 7. — Per
eitą naktį čia laikė ilgą pra
kalbą tūlas Dr. Newell Dwi
ght Hillis. Agitavo jis žmo
nes pirkties t.v. “laisvės bo- 
nd’ų”. Tarp kita Hillis ti
kino savo klausytojams, jo
gei esą žinių, kad nesenai 
Vokietijos kaizeris % siūlęs 
talkininkams trisdešimti mi- 
liardų dolerių. Vadinasi, to
kią sumą jis pasiūlęs tikslu 
padaryti su jais taiką ir pa
skui užpulti šią šalį, idant 
privertus ją užmokėti virš- 
minėtąją kontribuciją.

Talkininkai sako atmetę 
tokį kaizerio pasiūlymą ir 
išgelbėję šią šalį nuo užka
riavimo.

0 viMgi naršui® daktaras 
dar ne Francijoje!

GENEVA, Šveicarija, bi
rželio 8. — Gazetta de Lau
sanne išspausdino prisiųstą 
“aplinkiniais keliais” žinią, 
kurioje sakoma, kad Luxem
burgo kunigaikštystėje, ku
rią vokiečiai užėmė, prasi
dėjus dabartinei karei, šio
mis dienomis kilo eilė dide
lių streikų. Pirmiausia me
tė darbą penki tūkstančiai 
darbininkų Esche; vėliau jų 
pavyzdžiu pasekė ir kitų 
miestų darbininkai. Strei
kininkai reikalauja algų pa
didinimo.

Vokiečių karinė valdžia 
pasiuntė į streiko apimtas 
vietas kelis pulkus kavaleri
jos, kuri, sulig geriausiu sa
vo nusimanymu, turės pa
daryti “tvarką.”

ANGLŲ KARĖS STOVY
KLA FRANCIJOJ, birž. 8. 
— Pranašautasai anglų už
puolimas Belgijos fronte jau 
prasidėjo. Pirmą kruvino
sios kovos signalą vakar da
vė milžiniškiausia karės is
torijoj ekspliozija pirmoj vo
kiečių apsiginimo linijoj, kur 
anglai paaukojo virš milio
no svarų eksplioduojančių 
medžiagų. Ekspliozija bu
vo taip baisi, kad ją galėjo 
girdėti net atstume šimto 
trisdešimts angliškų mylių. 
Ekspliozija. sako, sukėlė vi
suotiną paniką vokiečių eilė
se. Pasinaudodami tuo an
glai pirmoje atakoje i 
virš 1,000 vokiečių belaisvių 
ir du vtin svarbiu militariu 

v

žvilgsniu miestu — Messi
nas ir Wytschaete. Sekamo
se atakose 
miesteliai 
ta verve ir Laufre 
vakar dieną anglai 
virš penkis tūkstančius ka
reivių ir daug kitokio karės 
grobio.

Pasak

AREŠTAVO 40 I. W. W. 
NARIŲ.

Atsisakė registruoties.
Pranešama, kad Rockfor- 

do policija areštavusi ketu- 
ria^dešimts vietinio pramo- 
niečių (I. W. W.) skyriaus 
40 narių, kur atsisakė regis
truoties birželio 5 d. ir už
vakar surengė demonstraci
ją reikalaudami, kad vely 
tegul juos areštuoja, o ne 
ima kariuomenėn. Pirmąjį

KRONŠTADTAS PASI 
DAVĖ.

Adr«*>:

NAUJIENOS. 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPMOIE CANAL UOI

AMSTERDAM, birž. 7. — 
Vakar prasidėjo Alzas-Lo- 
taringijos landtago-seimo po 
sėdžiai Strassburge. Land
tago pirmininkas, Dr. Georg 
Ricklin, tarp kita užreiškė, jų reikalavimą šerifas išpil 
būtent, jogei Alzas-Lotarin* dė 
gijos žmonės visai nenori sianti nuspręsti fęderąlė vą 
būti paliuosuoti iš po Vokie- Idžia.

veikiausia nedarysianti skir
tumo tarpe vedusiųjų ir ne
vedusiu t.v. kareivinio am- 
žiaus vyrų. Visi be skirtu
mo turėsią eiti kariuome
nėn. Tatai busią daroma 
delei sekamų priežasčių. Pi
rma, iš virš dešimties mili
onų užsiregistravusių vyrų 
pusė, t.y. penki milionai, ve-

sako, esanti priešinga a 
ieksijoms ir kontribuci 
ai, tik norinti “paliuo 
uot”,.. Transylvaniją.

Darbdaviai mat 
kai žmonės grie- 

reikalauja.
per savo organizaciją 
reikalavimu stato ir iš c
stų organizuoti (larbii
n tai New Yorko l1. G. W. of A», 
unijos, Joint Board padavę rei
kalu viiną, kad butų pakelta mo
kestis visiems darbininkams po 
$3 į savaitę. Apskritai imant* 

os šakose, kur

Keletas savaičių atgal su
streikavo Milwaukee’je Ad
ler Co. ir English Woolen 
Mills, rubsiuviai. Adler Co. 
streiką veda Amalgamated 
Clothing Workers of Ameri
ca, English Woolen Mills — 
United Garment Workers 
of America. Pastaruoju lai
ku minėtosios f i r- 
mos pradėjo siųsti darbo į 
Chicago. Kadangi Chicago j 
yra daugybė kontraktorių, 
tai r sunku sukontroliuoti 
streiklaužius. Bet Amalga
mated Clothing Workers of 
America unijos vietiniai 
skyriai visgi stengiasi tai 
atlikti. Šiomis dienomis su
rasta keletas kontraktorių, 
kurie dirba streikininkų da
rbą ir sustabdyta. Vienok 
tai dar ne‘viskas. Gauta ži
nių, tkad vis dar siunčiamas 
darbas į Chicagą. Vadina
si, yra dar nesusektų kont
raktorių, kurie priima dar
bą. Amalgamated Clothing 
Workers unija taigi rūpin
sis, kad suradus ir tas dirb
tuves, ir sustabdžius dirba
mą jose.darbą. Jeigu nebus 
galima geruoju, tai bus iš
šaukti streikai tose vietose, 
kur bus dirbama streikinin
ku darbas. Amalgamated 
Clothing Workers unija 
prašo darbininkų, kad jie 
suteiktų jai žinių apie tas 
skebų dirbtuves. Pranešti 
galima asmeniškai arba per 
laišką antrašu: Amalgama
ted Clothing Workers of A- 
tnerica< 1579 Milwaukee ave.
Pranešėjų vardai bus laiko- pėti užvis pirmiausia 
mi paslapty}. Neu^miršktJ

Pusk u tin hi laiku žmonės dau
giau kalba apie karę, negu apie 
savo gyvenimo reikalus. Dau
gumo jaunų vyrų stato sau kla
usimą: ar jie busią paimti į ka
riuomenę ar ne? Bet tuo pačiu 
laiku klausimas apie pagerinimu 
gyvenimo sąlygų visai atideda
ma. O tatai juk reikėtų išrišti.^. 
Prie dabartinio dalykų stovia 
darbininkų streikai greitu lai
ku gal ir visai nebus gali
mi. Kur darbininkai organi
zuoti, ten dar galima tikėties šį 
bei lą laimeli, gi be organizaci
jos jau nėra ką ir svajoti apie 
kokius nors pagerinimus. Pas
kutinis atsitikimas pilnai patik- 
r i n a (čia imu pa
vyzdį iš H a r t Schaffner ir 
Marx darbininkų) faktą, kad tik 
per organizaciją darbininkai ga
li laimėti. Hart Schaffner ir 
Marx darbininkai gavo pakėli
mą algų 10 nuoš., kuomet kitos 
firmos nei ncnuųio apie tokį di
dinimą 
duoda

retų būti paimtas kas antras 
kareivinio amžiaus vvras...

visose m
tik darbi
re i k a 1 a 11 j a m a pa k ėlii n o
kešnio.

Taigi stiprinimas darbininkų
organizacijų mums turėtų

suėmė. viešinti šioje šalyje italų ka- 
J’rinė komisija praneša, kad 

talijai .esą stoka anglių ir 
eležies. Delei tos priežas- 
iės valdžia rengiasi suma- 

paįmta dar trįą visokį “nereikalingą 
sunaudojimą” anglies ir ge
ležies. Didžiausia doma bu
sianti kreipiama tik į tinka
mą armijos ir laivyno aprū
pinimą. Su kitkuo — “kaip 
dievas duoš”...

j! a'l V -Ui Rž .-vO



Utarninkas, Birželio 5,1917

Laiškas iš Anglijos
K ■ ' —--------

CROYDON, Kovo 4, 1917.
Gyvenant dar Detroite, Mich.,i 

Suv. Valstijose, buvo paprasta 
peš ties su taip vadinamais krik
ščioniškais socialistais, kurių 
ten tuo laiku buvo. Aš patsai 
buvau daugiau Mockaus šaliniu- 
kas, nemėgdavau didelių rėksnių 
ir dar labiau politikanų, mylin
čių sėdėt šalia ant vieno suolo 
su c|avatkomis. Tarp tų plonu
čių švelniųjų socialistų buvo to
kių, kurie už bet-kokį menk
niekį, ypatingai už atvirą lais- 
vamanybę rėkdavo išsižioję la- 
biausiai ant to bėdinojo Moc
kaus. Kad jį užtarus, tekdavo 
irgi išsižioti... Tasai musų rik
smas būdavo toks skaudus, kad 
dagi visoj Sąjungoj buvo girdėt. 
Ir knr-gi nebus girdėt, kad ir 
vieni ir kiti barškindavome į 
Centro duris visokiais skundais 
ant vieni kitų.

Dėlto gal kai kurie ir pasakys, 
-kad aš jau ir esu toks peštukas, 
ir tuo įpratimu supykinau Rank
pelnio redaktorius. Visai ne. 
Dalykas štai koks. Pasisakysiu, 
kad man buvo nelabai malonu 
važiuoti į tą didįjį Londoną. 
Žinojau gerai, kad Londone tarp 
lietuvių viešpatauja amžina ty
la. Išskyrus tai, kad vietos ku
nigas pasikeikdavo ir pasibar
davo su savo parapijonais ir 
girtuokliais, šiaip visa kas šven
ta ir ramu: nė socialistų, nė lai
svamanių, nė anarchistų, nė ai- 
doblistų — visi vienos bažny
čios vaikai...

Atvažiavęs Brooklynan ilgai 
kalbėjomės su Laisvės redakto
rium dg. Pruseika. Londonas, 
sako jis, tai didelis centras lie
tuvių. Jų ten yra apsigyvenusių 
jau nuo 30 metų. Bet ten tik 
laikas nuo laiko buvo tokių 
šviesesnių žmonių, kurie sklei
dė apšvietę, socializmo idėją, 
platino darbininkų literatūrą 
etc. Kadaise buvo ten Lizdeika, 

' i>uvo~Audra, Pilėnas. Dabar 
nėra ten nė vieno tokio inteli
gento. Londone, sako, reikalin
ga daug ir kuodaugiausia pas
kleisti darbininkiškos literatū
ros — laikraščių, knygų. Mes, 
sako, padėsime londoniečiams, 
kad tik, draugui nuvažiavus, bu
tų pradėta ten kas nors veikti.

Vadi nas, mes, Amerikos so
cialistai, jau rūpinomės Angli
ja, Londonu.

Atvažiavęs Londonan, taip ir 
radpu visa tylu, ramu. “Peštu
kų” nėra. Nuvažiavau pas bro
lį į Croydoną (netoli Londono). 
Čia radau lietuvių viso labo apie 
14 žmonių. Laikraščių radau: 
Keleivį, Laisvę, Šakę — po vie
ną egzempliorių, Rankpelnio 
du ar tris egzempliorius. Kad 
pradėjau kalbėti apie reikalingu
mą organizuoti LSS. kuopos, 
visi pradėjo junk ties. Sako, jei 
parsiųsi baksą alaus, tai steig
sim kuopą, ir jei kiekviename 
susirinkime bus alaus, tai šinr 
mes busime pirmutiniai vyrai. 
—— Tečiaus tai tik jie juokavo.

Kad suorganizavo m e kuopą, 
iš sykio prisirašė 13 narių. Pra
dėjome darbuoties. Parsisiųs
dinome įvairios literatūros iš 
Amerikos, skleidėme ją, o kuni
gas Matulaitis tuoj gerai mus 
išgarsino “šliuptarniais“, “Šliu
po išperomis“ ir kitokiais var
dais. Kaikurie Lųndono žmo
nės prašyte prašė, kad negarsin
tume socialistų vardo, nes, esą, 
čia peranksti, tik žmones suer
zinsite ir niekas neišeisiąs iš tos 
socialistų kuopos. Relgi dabar 
pasirodė, kad Londone? sočia lis-

pas seną veikėją Lcvinską, jis 
patsai pavedė dabartinei LSS. 21 
kuopai naudoties. T. M. D. 

' knygų irgi buvo, bet didžiuma 
jų kažinkur išsimėtė, o likusios 
yra pas drą Martišių. Boto, 
daug persisiųzdinom iš Ameri
kos, nemaža paaukojo draugai 
ško t iečiai, ir pradžia buvo gana 
gera.

Vėliau, atvažiavus Londonan 
dg. Kapsukui, buvo surengta vi
sa eilė prakalbų, tik vargas bu
vo toks, kad neturėjom dides
nės vietos susirinkimams — tilp
davo vos apie 80 žmonių. Dg. 
Kapsukui išvažiavus, prakalbų 
rengimas apsistojo, nes stoka 
kalbėtojų. Buvome surengę 
koncertų, pernai du, šiemet vie
ną, ir visi gerai pavyko. Publi
ka lankėsi ska i t meilingai. Soci
alistams žmones užjaučia. Tai 
parodo faktas, kad daugelis ka
talikų, kurie pirmiau buvo ait
rus socialistų priešai — kol jų 
nepažinojo, — šiandie yra veik
lus kuopos nariai. Kaikurie jų 
gerai pasituri n lįs žmonės.

Motai atgal laiko, pačios tos 
bažnytinės draugijos, kunigo su
kurstytos, buvo pradėjusios mes 
ti laukan socialistus (mat kaiku
rie draugai nuo seniau priklau
sė į tas pašelpinės draugijas), 
kad jie “nepasėtų bedievybės.” 
Paskui pradėjo varyt juos lau
kan ir iš Parapijos Kliubo ir 
daugiau nebeįsileisti socialistų. 
Bet iš socialistų tarpo atsirasda
vo tokių jaunų draugų, bet vy
resnių protu, kurie vis, kur bu
vę-nebuvę, neiškęsdavo nenuė
ję Kliuban dereties su sekreto
rium, ar juos įleis kliuban, ar 
ne. Rudavo nueis vienas, ir ko
kį pusvalandi derasi su sekreto
rium, erzina jį. Tam nuėjus, at
eina kitas draugas ir vėl pusva
landį ar daugiau neduoda kliubo 
sekretoriui ramumo: prisimy
nęs derasi, erzina... Tas taip 
vargšą sekretorių įpykino, kad 
jis pagalios, kantrybės nebete
kęs, kartą kliubo susirinkime 
užreiškė: “Jeigu jus ir toliau ne
norėsite leisti kliuban socialistų, 
tai aš apsisukau nuo sekretory- 
bės. Man jau nusibodo su jais 
pešties!” Pasekmė buvo tokia, 
kad pradėjo vėl socialistus įsi
leisti, tik nuskyrė žvalgus, ku
rie žiūrėtų, kad jie nediskusuo- 
tų su kuo nors apie tikėjimą ar 
apie socializmą, kad kur slapta 
nepardavinėtų laikraščių ir lt.

Bet tai nieko negelbėjo. Lai
svesnė mintis leidžia visur savo 
šaknis, ir parapijonai slenka 
prie socialistų...

Dabar palis socialistai atidaro 
naują kliubą. Prie musų, so
cialistų, prisideda daugiau pro
gresyviųjų žmonių, ir vasario 4 
š. m. buvo tuo liksiu sušauktas 
didelis viešas susirinkimas. Su
sirinkimas pritarė, kad laisvas, 
be svaiginamųjų gėry m ų kliu
bas būtinai reikalingas, ir tuo
jau kliubo nariais užsirašė 40 
žmonių. Pinigų tuojau sudėta 

aukomis ir narių mokesčiais 
daugiau kaip penki svarai 

($25.00). Kliubas turės but 
toks: didelė salė koncertams, 
šiaip vakarams ir didesniems 
mitingams; kita svetainei© — 
atostogai, arbatai ir užkan- 
(’ižiams; dar vienas didelis kam
barys skaityklai, kur bus viso- 
kių knygų ir laikraščių.

Namai jau paimti ir kliubas 
bus greitu laiku atidarytas. 
Kliube galės susirinkimus laiky
ti visokių krypsnių draugijos ar 
kuopos paskirstytomis dieno
mis. J. E. Vasaitis.

(Bus daugiau

Iš Rusų Laikraščiu.
Mirties bausmės panaikinimas. 
— Protopopovas. — Apie šnipus 

ir provokatorius.

Vienijs pirmiausių Laikino
sios Valdžios išleistų “įsakymų”, 
kaip žinia, buvo įsakymas apie 
mirties bausmės panaikinimą. 
Russk. Slovo bendradarbis 
Grig. Petrov rašo apie tai šitaip:

“Kad pirmoji musų revoliuci
ja 19-ka šimtų- penktais me
tais žlugo, ir — atvirai pasisa
kant, žlugo del musų pačių kal
tės, del musų to prakeikto spėkų 
susiskaldymo, tai Romanovų 
carizmas, pasijutęs vėl beesąs

ti ant nugalėtųjų “savo priešų.” 
“Kas buvo tie “priešai”?
“Tai geriausieji Rusijos žmo

nės, karščiausioj i idealistai, di
džiausieji pasišventėliai — kad 
ir ne visa do: 
tingai veikti.

sugebėję išmin- 
Tai buvo: musų

kaimiečiai, kareiviai. Buvo 
daug čia jaunikaičių ir mergelių, 
užsidegusių ir nepakankamai 
(far subrendusiu. Carizmas ant

galėtojo šventę, kokią apgalėto- 
jai totoriai šventė prie upės Kul
kos, kada jie apveiktuosius rusų 
kunigaikščius suraišioję suguldė 
ant žemės, apklojo lentomis, o

vo, .m irti n traiškydami apveik
tuosius. Pradėjęs savo caravi- 
mą Chodinkos lauku, kame del 
nea t leistino žioplumo žuvo tuk-

sąmone surengė naują Chodin-

“Žmonių švietimui carizmas 
niekados neturėjo atliekamų pi
nigų. Bet ve naujiems kalėji-
mams statyti visados buvo mili- 
onai. Žmones dešimtimis tuks- 

pudė kalėjimuose. De
šimtimis tūkstančių varė Sibi
ran, katorgom Visuose Rusijos 
kampuose korė ne dešimtimis 
bet šimtais. Atsirado naujas žo
dis: “smertniki.” O tą žodį pa> 
gimdė Mikalojus Romanovas

PIKNIKAS
RENGIAMAS SUJUNGTOMIS SPĖKOMIS 

KETURIŲ DRAUGIJŲ

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

Vyrų Liet. Draugiško Pašalp. Kliubo”

Nedėlioję, Birželio 10t 1917

PUIKUS PIKNIKAS
Rengia

Lietuviška Tautiška Liuosybės Dr=tė

Ned., Birželio=June 10,1917
—— --------------------------------- —I—----

Rusijos justicijos ministeris, vos 
spėjęs pagalvoti, kas reikia pa
daryt su areštuotaisiais bude
liais ir žmonių plėšikais, tarė:

—Žudymų nebus. Mirties 
bausmę mes panaikinsime.

Kitais žodžiais: Bus teisiami 
visi tie, kur be saiko draskė Ru
sijos kūną ir sielą. Bet keršto 
nebus niekam.

Bus teisinas. Bus visų žmo
nių teismas, teisingas teismas. 
Bet keršto nereikia... Rusų 
žmonės bus teisėjai. Jie užmo
kės Vankams-Kainams ir Cho
dinkos carui “sulig jų nuopel- 
nais.

*

Buvusis vidaus reikalų minis
teris A. D. Protopopovas jaučia
si — “labai blogai”: prie kalėji
mo režimo jis nepratęs. Ir el
giasi jis “labai keistai”...

Vieną kartą — pasakoja R. 
Slovo — Protopopovas turėjęs 
šitokį pasikalbėjimą su nepap
rastosios tardymo komisijos na
riais:

“Protopopovas skundėsi, kad 
kalėjimo režimas (valdžia, tvar-

Vanka-Kain”, kaip ka) esijs sunkus, jis niekaip ne
galįs prie jo prisitaikyti, pri- 
prasti; kad valgis jam nepatin
kąs; kad duona negerai iškepta;Dabar Kainų, korikų ir žmo-

Plėšriųjų žvėrių “Tardomo'sios komisijos na
riai pastebėjo buvusiam minis-

Bergman’s Darže,
RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 25c.porai.

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

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

Leafy Grove,
WILLOW SPRINGS, ILL.

Daržas bus atdaras nuo 9 vai. ryto Inžanga 25c porai.
- I j_________ UU4^„1L_-_JLLJ-UU_I1-|I|- ----- r-------------------------------------■■ ----------------------------------------------------------------------------------------------- -

Kas mėgsta praleisti šventadienį ant tyro oro, tai turės progos 
vasaros Šiltame ore atsigaivinti šviežiu ir šaltu alumi ir parūkyti 
gardžių Havanos cigarų, o taipgi pasilinksmint ir pašokt prie gra
žios lietuviškos muzikes. Taigi nepamirškite atsilankyti, kaip seni 
taip ir jauni būti šiame piknike. Kviečia visus KOMITETAS.

PASARGA: Važiuodami imkite Archer-Cicero karus iki City 
Limit, o paskui Chicago-Joliet karus, kurie davės iki pat daržui.

ANTRAS PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ AMERIKOJE

Su trimis dovanomis: 1) $5 pinigais; 2) Moteriškas auksinis žiedas, vertės $; 3) Skėtis, vertės $3.00
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 10 d., 1917.

JAMES FIRTIK DARŽE, 40th St. ir Harlem Ave., Stickney, Ill.
Pradžia 9 valandą ryto. Kurie neturės dovanoms tikėtų įžanga 25c porai.

Didelis ir gražus daržas, kuriame bus dar pirmu syk lietuvių piknikas. Atvažiuokite visi, nes 
tyrame ore ir didelių medžių pavėsiuose galėsite pažaisti, pasikalbėti ir iki sočiai pasilinksminti. 
Skanus alus ir kiti geri gėrimai. Visus mielai užprašo KOMITETAS.
PASARGA: Važiuokit bile karais iki Ogden Ave. Ogden Avė. karais iki 48th Ave. Potam Berwyn- 
Lyons karais iki kampo Ogden ir Harlem Ave. Išlipę eikit į pietus iki daržui Daržas yra du blokai 
šioj pus0j Chernaucko daržo.

žimui, kurį jis, kaipo ministe-

kentėti tūkstančiai kovotojų už 
Rusijos laisvę.”

Apie “keistus” Protopopovo

“Tardomosios Komisijos na
riams atsilankius kalėj iman, 
Protopopovas pradėjo be atlai
dos žegnoties ir žemai lanksty- 
ties. Ilgai jis dėjos esąs tiky
biniu žvilgsniu pamišęs, kalbėjo 
žodžius iš biblijos ir evangelijos 
ir ncatsakinėjo į klausimus. 
Bet pamatęs, kad tokia jo takti
ka bergždžia, Protopopovas pra
šneko paprasta kalba1 ir ėmė lei
siu ties.

“Išskaitęs savo visuomeni
nius nuopelnus, jis ėmė pasako
res, kad kadaise jis patsai vos 
nenukentėjęs nuo Stolipino... 
už savo politinius įsitikinimus: 
tai buvę 1906 metais, kada jis, 
Protopopovas, norėjęs išleisti

Išlipę eikit į pietus iki daržui Daržas yra du blokai

Springfield, Illinois Bus Lošta

Teatras ‘Karės Nuotakos

Nedėlioj, Birželio June 10, 1917
Arion Hali

c

Pradžia losimo 7:10 vakare.

Prie įžangos tikieto kiekvienas gaus dovanai knygutę: “Kaip ku
nigai rūpinasi Darbininkų reikalais”. Tad visi bukite laiku.

Kviečia visus atsilankyti L.S.S. 29 Kp. Komitetas.

‘ INTERNATIONAL
Socialist-Press-Picnic

žiūrėkite, kokį kiltumą parode 
tie “mužikai”, kaip juos niekin
damas vadino Mikalojus Roma
novas, tasai kraujo ir kartuvių 
caras! Pirmutinis laisvosios

atsiminti, jog dabar jis jau ne
be augštas valdininkas, nebe

namųjų suolo arešlantas; jis tu
ri nusilenkti tam kalėjimo re

f---------- -~-------------------------v
Sveikatos Skyrius

Klausimai ir Atsakymai.
Laisvamanis klausia:

kalbėjęs apie tai, kokie pa
pročiai veda prie operacijos 
stalo. Amerikoje labai daug

1. Kodėl daug žmonių A- nereikalingų operacijų pa-

Bet reakcijai umiu laiku

popovas, — patekau ir aš į po
litiškai neištikimųjų eiles.”

“Tai buvo 1906 metais!” Pa
skui Protopopovas politišku 
žvilgsniu patapo “visai ištiki
mas”... Paskui patapo dar dau
giau nei “pilnai ištikimas.” Pa

? Nedelioje, Birželio-June 17, 1917 j 
| Riverview Park-Didelis Daržas i

Western, Belmont and Clybourn Ave., and Roscoe Blvd. T 
g ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲŠIES ŽAISMĖS • 
1 Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą. - £

Vaikaips žemiaus 12 metų įžanga DYKAI. t

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise. w

mas yra* taip indomus, kadjį

tų kuopa galėjo but suorgani- 
, zuota kokia dešimts metų atgal.
Buvo žmonių, kuriems tik rei
kėjo pradžios, ir jie butų mo
kėją darbą varyti. Buvo kadai
se “Aušros“ draugija, ir “Tėvy- 

-jnės Mylėtojų”, tuo laiku, kada 
Audra gyveno Londone. Dabar 
tos draugijos mirusios nuo lai- ; 
ko kaip jų įsteigėjai išvažinėjo.
Kaikurie tų buvusių draugijų j 
Dariai šiandie yra veiklus sočia- j 
ilsiai. Likusios “Aušros” dr-|į 

Jujygas, kurios buvo sudėtos I

merikoje serga tokiomis li
gomis, kad reikia daryti ope
raciją ir ko reikėtų saugo- 
ties, kad išvengus operaci
jos?

2. Kas daryti, kad veidas 
neblizgėtų?

3. Ar sunkus darbas ken
kia sveikatai?

4. Ar nepavojinga, kad 
barzdaskutis ant burnos už
kloja karštus skudurus?

5. Kaip žmogus jaučiasi 
turėdamas galvoj reumatiz-

TKI0XNG1AUBIA IM GERIAUSIA 
LIETUVI IKA

APTIEKA
Botai*** r*e*pt«* au didilau*!* atyda, 
seifo r lai t, ar ti* r*c«pt«l Lietuva* ar 
Amerika* daktar*. Tai vienatimi II*- 

trrrUka aptiek* Besta** Ir M*M*«k«- 
aatta valstijoj. Gyduolių galit g*at ko
kio* tik pasaulyj yy* vartojamo*. Ga
lit reikalaut per lalikvuų e *4 prisiv
yto per evprea*.

K. ^idlavuskie

ti. Ar teisybė, kad geriant 
citrinos skystimo po šaukš-
tu ką prieš valgį galima pra
šalinti maleriją (drugį)?

7. Ar kenkia sveikatai le
dai lice cream) valgant ka
da kibai šilta?
Atsakymai.

1. Tai yra labai platus kla
usimas, kurį negalima čia 
atsakyti. Aš daug kartų esu

daroma. Hygieningas gy
venimas, aplamai imant, 
stiprina žmogų ir atitolina 
nuo operacijos stalo.

2. Kito išėjimo čia nėra, 
kaip tik uždėjus truputį ge
rų miltelių. Aiškus dalykas, 
kad žibėjimas nieko nereiš
kia, bet tūli nori jj prašalin
ti. Skrobylas (stach) su bo
rine rūgštimi (smulkiai su
malta) yra taip geras kaip 
brangiausi “pauderiai.” Bo
rines rūgšties reikia dėti 10 
dalis.

3. PHklauso nuo kūno sti
prumo, dulkių, darbo valan-
dų ir t.t.

4. Nepavojinga.
5. Nėra tokio dalyko, kaip 

“galvos reumatizmas”.
- 6. Netiesa.

7. Nekenkia, Jei ledai yra

j jų suvalgoma.
Dr. Ą. Jį Karalius

•A *

*

Šnipai, provokatoriai, provo
kacija — dabar kiekvienam ant 
liežuvio.

Provokatorių esti, arba, ge
riau sakant, buvo, stambių ir

Tasai šaunus vyras slaptojoj 
policijoj skaitėsi tarp smulkiųjų 
provokatorių ir gaudavo algos 
40 muštinių mėnesiui, bet jo žy
giai, jo uolmpas buvo pastebė
tini. Jis įdavinėjo visus, kas tik

Stambieji provokatoriai gau
davo stambias algas ir įduoda
vo stambius revoliucionierius. 
Smulkieji provokatoriai “plau
kydavo seklesniame vandenyj”, 
algas jiems mokėdavo mėnesyj 
po 30—40 rublių “snukiui”, ir 
įduodavo jie revoliucionierius 
taipjau kažinkokius smulkius, 
mažyčius... Apie tuos smul
kiuosius šnipus Vlad. Azov rašo:

“Kasdien dabar tenka skaityti 
la.ikraščiuosę trumpų “ruožų iš 
gyvenimo” iškeltų aikštėn pro
vokatorių. Visa tai daiktan su
rinkus, pasidarytų didele kny-

, kurią butų galimą pavardy- 
: “Provokatorių gyvenimai.”

slapto j on policijai! kasdien ir 
žmones virtynėmis denuncijavo.

Ka čia reiškia Azefas, kur
metus praversdavo

žandarams! Ką reiškia Ccitlina, 
kuri pindavo vortinklius, kad 
įpainiojus kokį revoliucinės jau- 
nuomonės ratelį! Mitropolskis 
indavinėjo visus, kairėj ir deši
nėj. Pažįstamas jam gimnazis
tas leido ranka rašytą laikrivštė- 
lį — jis indavė gimnazistą. Pas 
jo šeimininkus, pas kuriuos jis 
nuomojo kambarį, pernakvojo

indavė studentą.C

kuopas žmoniiį nedalyvaujančių

šventųjų gyve 
nimai”, kurių kiekvienam liuli 
naudin ga pasiškailyti.

btų gyvenimų, provokatoriaus 
Arsenijų Milropolskio (slapto
sios policijos (te'purtumente ai

ibetinas žmogus! .lis denun- 
dagi savuosius drau- 
provokatorius!

Tokios energijos, tokio pasi
šventimo darbui neparodė ne

DIDELIS

Liet. Pasilinksminimo Drg. Kl.

Birželio-June 10,17

Pradžia 2 v. p.p. įžanga dykai

Kindel’s Grove/

Hammond, Indiana.

PIKNIKAS
Rengiamas

Hoisted
si. Drover 7179

| Dr. Povilas Žilvitis
I Lietuvis Gydytojas, Chirurgai

jos tėvų. Lai buvo provokacijos 
stulpas ir slaptosios policijos 
pažiba! (“Russk. Volia”).

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE
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Amerikos
Naujieniečiai, Rengkitės!

GRAND RAPIDS, MICH

Nedelioje, 1-mąd. Liepos July, 1917
AKRON, OHIO

Maliausko spyčiai

NAUJIENŲ BENDROVES
Didelis==Dideliausias

Geo. M. Chernaucko Darže
ROCKFORD, ILI

Lyons, Illinois

Pradžia 9:30 valandą ryte Muzika Griušo

nu

AKRON, OHIO
Prakalbos

Musu tautiečiai

MILWAUKEE, WIS

nori

SLA. 177 kp.
- LDLD. auga

SCHULZE'S
PRINCE HENRY
RYE BREAD

TIKTAI 
PAMĖGINK

Char
savo i

r 
PASINAUIOSIT

jonams*
armijos ‘

Laikas
via m s

Birž. 1 d
anglų sočia lis tųprakalbos. Pir
mininke, Mrs. Margaret Prevy,

Tuo darbu rūpinsis dd. S 
Dementis ir P. A. Žilinskas.

Kuopa nutarė prisidėti

Chronika: Paraginimas 
karas

Lermas klerikalų peludėj

sakomybėn tuos valkatas, bet 
teismo nebuvo ant paskirto lai
ko, tapo atidėtas ant toliau.

Matote draugai, ką daro akli

Nors juos 
nors kalėj i- 

jie mirė Sibi- 
ir bado, 

Jie ėjo 
aria-

Kiel 
tilpdavo kone kožnam numeryje 
korespondencijos iš šio mieste
lio, bet dabar labai retai galima

Birž. 3 d. atsibuvo susirinki 
mas SLA. 177 kp., kuriame bu 
vo nutarta

Draugijų dek 
rija įvyko gegužės 31 d.

Toj konferencijoj buv 
lomos kėlios rezoliucijos 
bama apie tautos 
nepatiko klerikal; 
leido svetainę.

Dabar taut iečiai ketina 
antra konferenciją, p 
j on visas o vi

nam nevalia buvo nė žodžio iš 
tarti, vienok akroniečiai priver 
lė raštiškais klausimais atšaki 
nėti. k

Aš jo klausiaus

sciau: vietoje
Nesupranta 

kai, kad ant jų pečių 
naują naštą, kurią jie t 
Vietoj kad reikalavus 8 v 
bo dienoj, jie dirbs, g 
prievarta, po 12—13 vai.

ir darbininkas neg 
Ii tos prekės atgal 
talistas 
kariauti jam naujų 
darbininkai mušasi, 
-kapitalistai tik džiaugiasi”...

Kalbėdamas apie konskripci

Juk 
reikės kelties nuo ryto 
mksčiau, beveik nuo 3 vai.

musų tautiečiaivado- 
Pe t renio, 
ngi: nors

riai eina dirbt kaip ir pirmiau, 
arba dar geriau, patarkite, kad 
jie ei tų J darbą nuo 8 vai. iš ry
to, iki 4:30 vai. t. y. kad dirbtų 
tik 8 vai. su užmokesčiu kaipo 
už 10 vai.

Pradėkite veikt ir jus del sa
vo labo, sykiu ir del visų.

rengė prakalbas. Kalbėjo A 
Siesarimas. Kalbėtojas gerai iš
aiškino publikai, kokie yra sie
kiai LDLD. Kaip tai: skleist

Publikos atsilankė 
ifelis. Visi ramiai 
‘ie kuopos prisirašė

aš greičiau sutikčiau stoti prieš 
šaulių zalpą švininę, negu 
kad eiti už dešimčių tūkstančių 
mylių ir ' užmušinėti žmones, 
kurių aš nepažįstu, nei barnių 
neesu turėjęs ir kurie man nieko 
blogo nėra padarę ! (Griausmin
gi aplodismentai).

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN
prez. Atlas

[Brewing Co

Programas Įvairių-jvairiausias, kuriame dalyvaus ir “Naujienų” par
davinėtojų Armija sti savo triksais.

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

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

pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Daugybė farmų darbininkų 
naktį buvo apsemti vandeniu. 
Jie bėgo į laukus ant kalnų basi 
ir vienmarškiniai.

Dabar potviniai apsistojo.
Meištų Tamošėlis.

lavini mos 
vakarėlį, kad supažindinus na
rius su visais organizacijos tik
slais ir abelnai, kad pakalbėjus 
apie opiausius šių dienų klausi
mus.

vamamus. Z
Pamačiau antrą būrelį para

pijom]. Klausiu, kaip einas? 
Kokis kunigas pamokslą sakė ir

vyčiai labai daž- 
pasilinksminimus 

mes norim pamaty- 
priklausa i prie vy- 
Ižia nei likielų no

kiau: jeigu tamsta man pavely
si, aš prirūdysiu.

A. M. atsakė: Tau čia nevalė 
kalbėti.

Pas mus juda, k ru
di, lodei 

visuomenei mu-

lenkas, o aš nesuprantu lenkis 
kai nieko ir nežinau ką sakė.

Antras parapijomis atsakė

smuiko 
Buvo ir 
Buvo renkamos aukos del 
vos 
pradėjo areštuoti įžymesnius 
cialistus. F. J. Zick

sų, einant iš šio susirinkimo na
mo pro tamsią gatvę, užpultų 
ant jūsų apsiniauka vęs bandi
tas, ir atstatęs revolverį lieptų 
iškelti rankas 
kos pakiltų n 
nukabinęs
Ant rytojaus jus jį sutiktumėt. 
Ir jis paprašytų jūsų paimti nuo 
jo tą patį, nuo jūsų pavogtą, laik 
rodėlį, ir nunešus jį į krautuvę 
parduoti... Bet krauluvninkas 
jo nenorėtų pirkti... jųs-gi siu-

mane sake, kad ne žmones esą 
labai blogi.

Aš paklausiau Maliausko, ar 
jis gali tai prirodyti. Paskui 
pasikėliau ir ėjau. Klerikalai P. 
ir T. mane Hies durimi sulaikė 
sakydami, kam “triukšmą ke
liu?’ Užsirakino duris ir nelei
dę išeiti.

Kažin-ką tie ponai butų man 
darę, jeigu nebūtų daugiau 
žmonių ėję. Su jais ir aš aplei
dau svetainę.

Padoriems žmonėms yra gė
da klausyt to kunigo blevyzgų.

Adomas Glodenis.

Visą pereitą savaitę laike 
prakalbas” kun. A. Makauskas
Nors jis buvo užsibarikada-

ta^ir veikia kiek 1 
reikia pa rod 
sų nuveiktus darbus 
vos surengta prakalbų, debatų, 
paskaitų ir kitokių naudingų da
lykų: rinkimas aukų Rusi josi re
voliucionieriams ir 11., bet laik
raštyje nieko apie tą nematyt, 
arba teigti kas ir parašo, tai lik

Mušeikos sužeidė drg. P. Sa 
gadiną.

veikimas

toj kad kovojus prieš maisto 
spekuliantus, kurie prispiria ba
dant Amerikos darbininkus, jie

čia .vyčių 'armija taip narsiai 
kovoja, kad net ir laisvamaniai 
turi jų disciplinos klausyti; bū
tų prastai, jei bandytų pasiprie-

kalbėtoją — dri
ker. Kalbėtojas savo gyrivniš- 
kia kalba, nuosekliai aiškino 
karių priežastis, jų bercikalin- 
gumą ir pra 
ninkams.

Kalbėtojas 
šiokį prilyginimą

imtumei muštis!... 
plėšikas lik juoktųsi 
mas.

Ne daug ką kitaip klojasi ii 
dabar 'mums, darbininkams.

Kapitalistas neužmoka darbi- 
darbo vertę 
iii J at alpirk 

Tada kapi 
siunčia darbininką už 

rinku. Ii

sutvarkymo Lietuvos. Aaiški- 
no, kad po karės ir Lietuva at
gaus laisvę politišką ir kultūriš
ką. Po programo buvo šokiai. 
Publikos atsilankė skaitlingai ii 
likos užganėdinta.

Birž. 2 d. Socialist Partijos 
lokalus parengė koncertą, kuria-

zinoma, ran- 
štyn. Plėšikas 

laikrodėlį išnyktų.

draudos ir sveikatos savaitės.
Tuo darbu rūpinsis šie drau

gai, A.Jankauskas, P.Matui is, S. 
A. Dementis ir J. šimkevičis. 
Tos savaitės paskaitoms skaityti 
manoma pakviest kurį nors 
pirmeivį daktarą iš Chicagos, 
A. J. Karalių arba A. Montvidą.

Man prisiėjo susitikti su ke
liais laisvamaniais, kuriuos pa
žinojau kaipo stiprius laisvama
nius. Dabar jau jie nešioja 
vyčių armijos titulą. Klausiu 
vieno, antro ir kitų, kodėl jus 
nieko neveikiai: netveria t drau
gijų nei kuopų?

Prakalbos.
Geg. 30 d. čia kalbėjo M. Du* 

scika apie registravimąsi ir ka
rių tikslus bei jų vertę.

Savo prakalboj jis išreiškė są- 
\ i iii niont link kapitalistines 
tvarkos ir kaip kapitalizmas val
do šią šalį.

Publikai 
liko.

—Kaip jus matele žmonių 
dūšias ir velnius, kad jus galė
jote nuimti jų paveikslus?

Jisai atsakė, kad kunigai tų 
paveikslų ųeėmė, tiktai tepi to
riai numaliavojo, o dūšia, tai 
žmogaus protas. . '

Dabar net katalikai sako, kad 
jeigu dusia tik žmogaus protas 
tat visi žinom, kad žmogui nu
mirus jokio proto nebėra, reiš
kia ir dūšia dingsta.

Jo kalba tai 
socialistu ir

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik* 
menis tiesiai už "wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuvifckaL

Žmonių buvo pilna svetainė ir 
koridoriai — apie 1,000. . 
3000 dar mėgino įeiti, bet 
buvo vietos. Buvo pats miesto 
majoras W. J. Laub su pulku 
detektyvų. Bet, anot pačių 
juodlapių, negalima buvo prisi
kabinti, nes jis peikęs lik prin
cipą, bet neagitavęs prieš “draf- 
tą.” Rafael Vargas.

mina publiką dainomis. L. Mu- 
zikališkas Benas taipgi palinks
mino publiką savo muzika.

F. J. Bagočius kalbėjo apie 
Lietuvos vargus ir aiškino, kad 

dės ir tu-

Potviniui 
daugybė darbininkų tiesė kitus, 
naujus ir drūtus tiltus. Vėl pa-

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ..

vaujami Simoškos 
giriasi, kad jie yra 
jie skelbia, kad nieko nebijo 
bet visai kitaip yra.

Jie, žinoma, sakys, kad aš ra
šau neteisybę, ir gal vėl protes 
tuos per Chicagos “Lietuvą” 
bet aš priveski vieną faktą:

Tautiečiai, išsikraustę iš Gedi 
mino draugijos namo į Glavec 
ko svetainę, sumanė sutveri Bo 

sąryši. C V t
du konferen

Birželio 3 d. iš ryto buvo la
bai graži pagada. Apie 8 vai. 
vak. ištiko audra su lietum, ku
ri tęsėsi lig 10 v. rylp.

Vanduo išsiliejo iš didelių ir 
mažų upelių ir užsėmė farme-

daugybė

Kaip nuvažiuot: Iš visų miesto dalių važiuokite iki Ogden Ave., nuo čia 
važiuokite aki 48 Avė.; nuo 48 Avė. imkite Lyon karus iki upes. Ant u- 
pės kranto Pikniko daržas.

“Tikėjimą griauna — sako 
kalbėtojas — kapitalizmas jau 
dabar, o ne socializmas, — ku
rio jus bereikalo bijolies. ‘My
lėk ai
kymai Dievo jau vaitoja karės 
laukuose sumindžioti po kojų! 
Kunigai nors žino tai, vienok 
laimina kareivius, — kad dau
giau užmuštų!... Socializmas 
gali tik išgelbėt tikėjimą nuo

Geg. 29 d. LSS. 51 kp. pa 
rengė prakalbas. Kalbėjo i: 
Boston, Mass. F. J. Bagočius 
Kalbėjo lemoje: Kas tai yra so 
cialistai ir kokie jų siekiai. Kai 
kėtojas perbėgo istorijos pusią 
pins. Nurodė, kaip praeity,

Pirmo- 
Abudu 

veikalu yra labai sujudinantis ir 
ne vienas apsiašarojo laike per
statymo. Lošėjai, socialistai, 
savo užduotis atliko gana pui
kiai. Publikos prisirinko pilna 
svetainė ir visi džiaugėsi ir gėrė
josi veikalų reikšmingumu ir 
lošėjų pasišventimu atlikimui

Draugai, imkimės už darbo 
energingiau ir atminkite tą: 
“Kas skaito ir rašo, tas duonos 
neprašo.”

veikli; ir mes nors nelikime į 
prietarus, ^vienok prie vyčių ar
mijos priklausom, nes priversti 
esam, — paaiškino draugai.

Juokinga, kokia jau jums 
ten prievarta?

—Žinai, čia 
nai visokius 
daro, lai ir 
ti, nes kaip ne 
čių, lai neįlcie 
parduoda.

Tai ką reiškia vyčių 
disciplinos” bijoti!
jau Rockd|alės lielu- 

kick nors labiau susipra
sti. Gėda, kad dagi vadinantis z4
save laisvamaniais lenda į vy
čių rankovę.

tų išnaudojami.
Čia norėtųsi pasakyt žoi 

molerims-gaspadinėms. 
jums 
daug 
o tuo pat laiku jus neisi 
kaip kad sako, sykiu su višto
mis. Žiūrėkite koks vargas ir 
neparankumas. Taip ir norisi 
pasakyt: nesikelkit gamini pus
ryčių anksčiau, kaip kad iki šiol,

me dalyvavo anglai, lietuviai ir 
žydai. Vienas anglas kalbėjo 
apie dabartinį darbininkų padė
jimą ir Rusijos revoliuciją. 
Aiškino, kad prie dabartinių ap
linkybių viso pasaulio proleta
riatas turės paimt pavyzdį iš 
Rusijos proletariato, nuversti vi
sus despotus karalius nuo jų 
krauju aplaistytų sostų. Anglė 
moteris turėjo paskaitą —Kokią 

irė neša proletariatui, 
moteris organizuotis ir 
stot p kovą su išnaudo- 
LSS. 51 kp. choras ir 

dainavo, 
ivo atlikta solo ant 
kompanuojant pianu, 
ei tokių pamarginimų.

tokie is- c.
taip aiškiai nupiešia 

klesinius 
lai rašau 

kad ir kitos

vien šmeižimas 
pirmeiviškų laik

raščių, o Naujienas tai kas mi
liutą keikė kaip beišmanyda
mas ir grasino, kad yra grie- 
kas skaitvti tuos laikraščius. 
Kun. A. M. kalbėdamas siūlė 
tuksiantį dolerių tam, kas pri- 
rodys, kad jis neteisybę kalba) 
o tą vakarą j,is kalbėjo apie ink
viziciją. Kad ne taip kalbėjo

nj Dr-ja buvo surengus persta 
tymą dviejų t rage
ji Gegužės-’ ir “F

Kad padidint kapitalistų pel
nus valdžia ir fabrikantai pri
traukė darbinipkus pradėt dar
bą kas rylas viena valanda ank- 

niio 6 vai. r. 
jai darbinin- 

krauna

Kode! taip, greit nusibodo ra 
šinėt, lavinlies, išreikšt mint 
viešai? Gal draugai manote 
kad viską žinote, viską supran

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
perviršis 
kapitalas

kaip jie kovojo už išsiliuosavi- 
mą. Nurodė, kad kovojant su 
šiandienine viešpataujančia k le
sa reik-alinga proletariato vieny
bė, organizacija, o vienintele or
ganizacija, kuri gina proletaria
to reikalus, — tai socialistų par
tija. Nes socialistai stovėjo, ko
vojo, už panaikinimą vergijos, 
už panaikinimą privatiškos nuo
savybės, už laisvę ir lygybę. 
Šiandie ir Rusijos proletariatas 
išsiliuosavo iš po caro geležinės 
letenos, tik ačiū nenuilstančiam 
socialistų veikimui 
rakino pančiais, 
rnuos pūdė, nors 
ro tyruose nuo šalčio 
bet ir tai jų negazdino 
tarp nesuslprafušlb prolet 
to ir skleidė, aiškino laisvės ide 
ją. Ir šiandie Rusijos prolcta 
rialas nustebino visą p<r 
parodydamas savo susipra 
savo galybę, Isavo vienybę 
versdamas, despotišką carą nuo 
sosto ir įsteigdamas demokratiš
ką valdžią — respubliką. Pub
likos atsilankė gan skaitlingai.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. Surinkta $16 su 
centais.

Jau buvo rašyta Naujienose 
apie siuvėjų streiką. Jis dar 
nesibaigia. Kompanijos kaip 
įmanydamos kovoja prieš dar
bininkus, kad sulaužius streiką 
ir panaikinus unijos A. G. W. of 
A. 151 skyrių. Pasisamdė val- 
kalų-mušeikų ir mano su jų pa- 
gelba streiką laimėti. Valkatos 
nužiūri, kurie darbininkai dau- 
giaūs pikietuoja dirbtuves, tuoj 

tves; Pastaroje 
sumušė unijos 
. P. Sugadina.

ie parengė Koncertą paminėji
mui penkių metų sukaktuvių 
nuo pastatymo savo svetaines.

Musų tautiečiai turėtų but 
švelnesni, tuomet gal kas non 
išeitų iš proponuojamo jų dnm 
gijų sarvšio.

tų pasninkauti, bet lik tiems, 
kurie supranta mano t. y. ku
nigo kalbą, kurie nesupranta, tie 
gali vti

Tlftros bėdos Rdckdalės lietu
viams, laisvamaniams ir pavapi-vją kalbėtojas šiaip išsireiškė

savo rolių.
Kadangi tie 

pudingi 
darbininkų padėjmą, 
reikalus' ir užduočius 
lik agituodamas, 
lietuvių kolonijos būtinai pasis
tengtų pastatyt tuos veikalus 
ypatingai socialistams tas pri 
klauso.

Pas klerikalus iškilo nemažas 
lemiąs. Paskutiniu laiku čia 
susiorganizavo vyčių “armija” 
iš kelių ypatų. Bažnytinis “Ai
do” choras sustreikavo: nenori 
įsileist tų “didvyrių” ir neina į 
bažnyčią giedot.

Dūšių ganytojas labai susirū
pinęs, kad jo paklusniosios ir 
paklusnieji pradeda savo protu 
gyvent, — nenori klausyt jo ko
mandos. S. Darginavičius.

Viena saugiausiųjų Bankų 
atidarykite tmJpymo SĄSKAITA chicagoje.

Bangioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Hanky (Clearing House) depoilti 

ir taupymo padėjimą.

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

pirklys . 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

Ice Co vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000*

KALB/kMA LIETUVIŠKAI

tų suprasti savus reikalus ir iš- 
siliuosuoti iš po kapitalistiškos 
tvarkos jungo.

Ragino, kad visi prisidėtų 
prie LDLD. ir tuo pagelbėtų iš
leisti darbininkiškos dvasios raš-

iesdami 
Rocliestcrio 

tautiškas, 
socialisliškas ir klcrikališkas. 
Tik vargu bau iš to kas nors ge
ra beišeis.

turėtų būti
d kas nors



Redakcijos Straipsniai

o pritardami

Laikas pagalvot

Na, ar ne 
“ anarchija

Truputis is 
istorijos.

va, bet visuomet dėlto, kad 
laiko begiu atsii’adusios vi-

Ims kalbėt 
“rusiškai”.

apie tai'ptautinę Stockholmo 
konferenciją, kuri, pasak jo, 
esanti Vokietijos kanclerio 
įkvėpta ir diriguojama, ir 
kritikuoja taikos sąlygas, už 
kurias stoja Vokietijos (ir 
kitų šalių) socialistai. Sa-

G. ZINOVJEVO 
PAŽVALGOS.

FALSIFIKAVIMO 
MEISTRAI.

“Humaniškoji 
Wilsono 
administracija

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

partijos vieną

Jo pozicijos pamate, va
dinasi, guli moralybė. Jisai 
sprendžia apie kares ne kai
po politikas, kuris mėgina 
atspėt,, kokias pasekmes at
neš dalyvavimas joje jo par
tijai arba jo atstovaujanti Švento Juozapo organas 

Darbininkas” pasiryžo iš*

Nesenai įsikurusioji New 
Yorke y Emergency Peace 
Federation” (Federacija 

Greitai Taikai Įvykinti) no
rėjo pasiųst Rusijos laikina
jai vyriausybei sekamo turi
nio revoliuciją

Negeri dalykai dedasi su 
musų viengenčiais anapus 
vandenyno. Musų draugų 
jiegos Rusijoje silpnos. At-

nucija 
kiekvienam kapialistui, kiek
vienai kapitalistinei valdžiai, 
kiekvienam kapitalistinio 
laikraščio redaktoriui, kiek
vienam kunigui, zakristio- 
nui, vargamistrai. vyčiui ir 
šv. Juozapo Sąjungos nariui 
—ar neaišku jiems dabar, 
kad Rusijoje eina baisiausia 
•‘anarchija’?

šešių valandų darbo dieną 
išgavo tie nenuoramos —kad 
jie supelėtų!

bet kaipo dorininkas, pamo 
kslininkas. Jeigu kuri vai 
stybė stoja į “teisingą” ka 
rę, tai socialistai turį pri 
tart jai 
jie, žinoma, turi balsuot už 
kreditus, imt ginklą į ran
kas ir eit “tėvynės gint.” Zi- 
novjevas tarytum nesupran
ta, jogei daugelis socialistų 
dabartinėje karėje_ dėlto ir 
pavieto “social-patriotais,” 
kad jie savo valstybės pusė
je matė “teisingumą.!’ Visas 
skirtumas tarp jų ir jo tiktai 
tame, kad jie rado “teisingu-* 
mą” ne tenai, kur jisai. Bet 
jų principas — kad “teisin
gai” karei reikia pritart — 
toks pat, kaip ir Zinovjevo.

Dar daugiau. Zinovjevas 
nesijaučia, kad su savo “tei
singumo” kriterijum jisai 
teoretiškai nupuolė žemiau 
ir už “sočial-patriotus.” So
cialistai, net ir dešiniausięji, 
karei priešinosi, o ne prita
rė, koliai ji nebuvo paskelb
ta. Tik kuomet karė iškilo, 
tai jie šoko “ginti tėvynes.” 
O pagal Zinovjevo kriterijų, 
socialistai, kurie laiko karę 
už “teisingą,” turi jau išan- 
ksto duoti jai savo pritari-

” aiškina, kad tai 
jogei socialistai esą 

visokiam “žemiu
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jas bereikalingomis arba ke
nksmingomis.

Iš to fakto, kad tos dvi 
žmonių pavergimo formos 
išnyko, galima padaryt išve
dimą, jogei ir dabartinė 
žmonių pavergimo forma — 
“alginė vergija” arba kapi
talizmas — anksčiau ar vė
liau taip-pat išnyks. Bet ne
galima sakyt, kad ji išnyks 
tokiu-pat budo.

Visi, kas studijavo darbi
ninkų judėjimą; yra įsitiki
nę, kad šių dienų proletaria-

Ne prieš Lietuvos tautinį 
savarankumą mes, žinoma, 
turime eiti, bet prieš atžaga
reivių pastangas užsirioglin
ti ant Lietuvos liaudies spra
ndo.

Mes nežinome, kas dabar 
dedasi vokiečių užimtoje Lie 
tuvoje, ir negalime todėl į- 
spėti, kiek talkos tenai turės 
“kramolos malšintojai”, kuo
met jiems atsidarys kelias 
Lietuvon. Bet mes žinome, 
kiek paspirties jiems galės 
.suteikti Amerikos atžagarei
viai.

Klerikalai prisirinko de- 
N 3
Rimtis tūkstančių dolerių au
kų į savo fondus, ir tie pini
gai didelėje didžiumoje bus 
suvartoti politikos tikslams.

Tautininkai pasiėmė Lie
tuvių Dienos aukas, siekian
čias iki pusantro šimto tūk
stančių dolerių, ir iš tų pini
gų vargiai bus bent kiek di
desnė dalis suvartota nuken
tėjusiųjų nuo karės šelpimui.

š tampri tartų plačiam darbui, 
kurio tikslu butų sustiprint 
Lietuvos demokratiją ir ap
gint ją nuo atžagareivių pa
sikėsinimų.

Socialistai galėtų tame 
darbe sulošt vadovaujamą 
rolę. Jiems to delei nerei
kėtų išsižadėt nė savo sava
rankumo, kaipo klesinės da
rbininkų partijos, nė savo 
principų. Rusijos pavyzdys 
rodo, kad socialės revoliuci
jos partija gali kartu būti ir 
vadovas bendrame demokra
tijos judėjime. Ji turi tokia 
būti, jeigu ji nori atlikt savo 
istorinį pašaukimą.

Reikia todėl sukrusti. Rei
kia nelaukti, kol reakcija Eu 
ropos lietuvių visuomenėje 
apsikas savo pozicijose. Tuo
met bus sunkiau ją iš tenai 
išmušti.

Dabar Revoliucija. Taigi 
musų .pareiga žiūrėt, kad 
“kramolos malšintojams” 
nedygtų ragai.

f Rmit LIiIdtI| Dienraštis Amerikoje
SjMtia NAUJIENŲ BENDROVE inc 

^Xasdien, išskiriant nedeldienius

Tai tokios Zinovjevo nuo
monės. Trumpai sutraukus, 
jas galima išdėstyt sekamais 
sakiniais: Zinovjevas neat
meta tėvynės gynimo prin
cipo; jisai nekaltina Antro
jo Internacionalo už to prin
cipo pripažinimą “naciona- 
lių karių gadynėje;” jisai su
tinka, kad tėvynės gynimas 
tam tikruose atsitikimuose- 
kada socialistinė valdžia ka
riauja prieš kapitalistinę 
valdžią ir kada pavergtoji 
šalis kariauja-prieš savo pa
vergėją —- if šiandie yra tei
singas; jisai principialiai 
atmeta tėvynės gynimą tik 
“neteisingose” karėse tarpe 
imperialistinių valstybių.

Šitas Zinovjevo mintis tu
rėtų įsidėt į galvą mūsiškiai 
“kairieji,” kurie Zinovjevą 
stengiasi kopijuot, vienok 
mano, kad kiekvienas soci
alistas, pripažįstąs tėvynės 
gynimą, esąs “oportunistas” 
arba “darbininkų klesos išda 
vėjas”. Jie ima už gryną pi
nigą ne pozitivę Zinovjevo 
nuomonių .pusę, o jo klaidas 
ir nenuosakumus.

Tų klaidų ir. nenubsaku- 
mų, deja, pas Zinovjevą la
bai daug. Vieną jų mes jau 
nurodėme augščiau: jo užsi
spyrimą kalbėt apie “impe
rialistinių karių gadynę,” 
kurioje buk socialistai turį 
laikyties vienodas taisyklės 
karės klausime, — kuomet 
jisai pats prirodo, kad toje 
“gadynėje” gali but labai 
skirtingo pobūdžio karių.

Dar stambesnis Zinovjevo 
nenuosakumas tai jo aiški
nimas tėvynės “principo”. 
Jeigu tėvynės gynimas yra 
principas, tai socialistai pri
valo vadovauties juo visuo
met (kuomet tėvynė yra pa
vojuje) ; o jeigu socialistai 
vienąsyk gina tėvynę, o kitą
syk negina, tai tėvynės gy
nimas nėra jiems principu.

Užvis stambiausia tečiaus 
Zinovjevo klaida yra tas kri
terijus (saikas), pagal kurį 
jisai nustato savo poziciją ; 
karės klausime. Jisai visas 
kares skiria į teisingas ir ne
teisingas, ir sulig tuo jisai ■ 
yienoms jų pritaria, antroms

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

Vokiečiai socialistai su- ** * '•U - •
tinka duoti laisvę Finlan- 
dijai, Rusijos Lenkijai, 
(tos šalys, mat ne Vokie
tijai prigulėjo), bet čia pat 
reikalauja, kad Galicija li
ktų po Austrija.

žodžiu sakant vokiečių 
socialistai paliko namie 

* teisybės jausmą, o atvažia
vo tik kaipo Vokietijos di
plomatai.
Smulkiai pekratinėti vo

kiečiu socialistų reikalavi- 
mus mes čionai neketiname, 
kadangi jie dar nėra taip ge
rai žinomi, kaip pasakoja 
“Darbininkas”. Mes neke
tiname ir apskritai ginti vi
są Vokietijos socialistų poli
tiką. Bet kas del pamatinių 
taikos sąlygų, už kurias sto
ja Vokietijos socialistai, tai 
m u sų k 1 e r ik a 1 ų lai kraštis 
negražiausiai jas iškreipia.

Vokietijos, Rusijos ir kitų 
reikalauja 

taikos be aneksijų, o “Dar
bininkas 
reiškią, 
priešingi 
prijungimui”. Tuo tarpu a- 
neksijos yra ne bile koks že
mių prijungimas, o tiktai 
priverstinas, ginklų spėka 
paremtas prijungimas, nesi
klausant noro tų žmonių, ku
rie gyvena prijungiamoje 
žemėje . Aneksija yra užka
riavimo, o ne tautų apsi
sprendimo, pasekmė, ir todėl 
sakyt, kad atmetimas anek
sijų nesutinkąs su tautų ap
sisprendimo teise, reiškia 
nežinot dalyko arba tyčioms 
iškreipt jį. Kaip tįį tas 
principas, kad kiekvienatau*

raštuose darbininkų klesa 
. yra dažnai prilyginama prie 
vergų ir baudžiauninkų. Ir 
ne be reikalo. Kaip kitados 
vergai ir baudžiauninkai, 
taip šiandie “alginiai” dar
bininkai yra žemiausia ir la
biausiai skriaudžiama ir iš- 
naudojafna klesa. Ir panai
kinimas “alginės vergijos” 
bus ne mažesnė geradarybė 
žmonijai, kaip buvo pirmes- 
niųjų vergijos rųšių panai
kinimas.

Bet kartais žmonės, men
kai apsipažinusieji su istori
ja , darydami palyginimus 
tarpe šių dienų proletariato 
“vergijos”, iš vienos pusės, 
ir praeitų gadynių vergijos 
ir baudžiavos, iš antros pu
sės, užmiršta apie didelius 
skirtumus, kurie -yrą tarpe 
tų vergijos rųšių.

Jie įsivaizdina, pavyz
džiui, kad senovės vergai ir 
viduramžių baudžiauninkai 
buvo tokie-pat kovotojai už 
laisvę, kaip ir dabartinė 
darbininkų klesa. Ir jie, to- 
liaūs, tvirtina, kad vergai ir 
baudžiauninkai savo jiego- 
mis įgiję sau laisvę, sukilda
mi prieš savo išnaudotojus. 
Tokiu-pat budu, kaip vergai 
ir baudžiauninkai, sukilsią 
ir nuversiu savo jungą dar
bininkai.

šitokie pasakojimai yra 
visai klaidingi. Su istorijos♦ 
tiesa jie nesutinka.

Nė vergija, nė baudžiava 
nebuvo panaikintos vergų 
arba baudžiauninkų sukili
mu. Vergai ir baudžiauni
nkai, tiesa, kartais sukilda
vo ; tiesa taip-pat, kad vergų 
.ir baudžiauninkų neapykan
ta prieš savo prispaudėjus 
buvo vienas didelių vergijos 
ir baudžiavos nepatogumų, 
kurį atjausdavo viešpatau
jančios klesos. Bet tų suki
limų ir tos neapykantos vei
kmė niekur nebuvo taip di
delė, kad jie butų padarę ne
begalimu tolimesnį vergijos 
arba baudžiavos gyvavimų.

Jos išnyko del kitų prie
žasčių. Jos išnyko tuomet, 
kai ekonominiai santykiai 
visuomenėje taip susidėjo, 
jogei jos pasidarė netikslin
gos, netinkamos. Vergiją ir 
baudžiavą panaikino pačios 
viešpatabjančio

Tikas, kuris mėgina surgst rodyt Vokieti jos 
k toto: Bres ^‘neteisiiurutoV

Peržiūrėkime vokiečių 
socijalistų reikalavimus 
žvilgsniu teisybės ir musų 
tėvynės reikalų.

Jie reikalauja, kad ne
būtų žemių prijungimo. 
Tai susiduria su pamati
niu reikalavimu kiekvie
nai tautai teisės susivieny
ti ir apsispręsti. Mes pa
vyzdžiui, reikalaujame su
vienijimo abiejų tautos 
dalių: Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos. Prūsų Lie
tuva turi būti prijungta 
prie visos Lietuvos.

Vok. socijalistai sako., 
kad nebūtų reikalaujama 
atlyginimų už karinius 
nuostolius. Tų nuostolių 
daugiausiai pridarė vokie
čiai: Belgijoj, Francijoj, 
Lietuvoj, Lenkijoj; ką-gi? 
beveik visam pasauliui, y- 
pae su savo submarinais- 
Kaizeris ir jo socijalistai 
nori pamiršti 7-ąjį Dievo 
prisakymą, pagal kurio 
reikia atlyginti padarytas 
skriaudas. Bet mes turi
me reikalauti tų atlygini
mų. Nieko nekalta musų 
tauta turėjo didžiausius 
nuostolius. Ji ir dabar v-< 
ra baisiai apiplėšiama.

Toliau vokiečių socijali
stai reikalauja, kad slavų 
tautos ineinančios į Aust
riją, taip ir pasiliktų. To 
nori kaizeris, to iiori visi 
vokiečiai. To nori ir vo
kiečių socijaįistaii...Bet ko 
kito nori visapasaulinis 
teisybės jausmas. Lai 
kiekviena tauta ingija lai
svę ir plėtojasi netrukdo-

]oms.M

Dalykas, žinoma, yra jta 
me, kad “humaniškoji” Wil 
šono administracija yn 
priešinga taikos judėjimui.

Sltotojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
įH rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Hr#u. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
friMant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
M rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina-

vo išvien su klerikalais.
Taigi Amerikos atžaga

reiviai turi didelius pinigų 
išteklius parėmimui savo 
vienminčių politikos Lietu
voje.

O ką turi pažangioji Ame
rikos lietuvių visuomenė ? 
Kuo įi galės ateit į pagelbą 
savo draugams Lietuvoje?

Beveik nieko neturi. Įstei
gėme mes revoliucijos rėmi
mo fondą žinomoje “kairių
jų organizacijų konferenci
joje“, bet nustatėme jo tiks
lus taip siaurai, kad jisai 
geriausiame atsitikime ga
lės sustiprint tik vienos re- 
voliuc

tas prieis prie laisvės kovos 
keliu. Jisai pats paliuosuos 
save, — ko neįstengė nė ver
gai, nė baudžiauninkai.

Darbininkų klesa yra pir
mutinė pasaulio istorijoje 
klesa, kuri, nors būdama že
miausia klesa visuomenėje, 
pati savo jiegomis iškovos 
sau laisvę. O kadangi ji yra 
žemiausia klesa dabartinėje 
visuomenėje, tai su ja turės 
pasiliuosuot kartu visos kle
sos, t.y. turės išnykt visi kle- 
sų prieštaravimai. Visuo
menė pavirs tuomet lygių 
žmonių-di'augi ja.

Tatai ir bus socialumas.

ur, ne Cihcagoje, metams $5.00
®i metų .......................... $3.00
ms mėnesiams.................... $1.75
em mėnesiam .....................$1.00
ladoje, metams .............. $6.00
ropoję, metams .............. $7.00

Telegramos praneša 
Rusijoje tapęs prašalintas 
streiko pavojus 140 amunici
jos dirbtuvių. Darbininkų 
reikalavimai, tarp jų ir še
šių valandų darbo dienos rei
kalavimas, esą išpildyti.

šešių valandų darbo diena 
Rusijos dirbtuvėse!

Kuomet Suv. Valstijose 
tik dalis gerai suorganizuo
tųjų darbininkų turi 8 va
landų darbo dieną, o kiti da
rbininkai dirba po 9, po 10 ir 
daugiau valandų dienoje; 
kuomet Anglijos ir Franci- 
jos valdžios tik dėlto susi
laikė nuo begalinio darbo 
dienos ištęsimo, kad tatai 
blogai atsiliepia ant darbo 
našumo,—tai Rusijoje, “bar
bariškoje”, “aziatiškoje” Ru
sijoje darbininkai savo jie
gomis iškovojo šešių valan
dų darbo dieną ištisoje eilė
je dirbtuvių!

štai kas dedasi Rusijoje, 
štai ką padarė Rusijos revo-

Ar neaišku dabar

Bet tas-pat gali įvykti ir 
kitose Europos šalyse. Jose 
visose kariuomenės didelėje 
didžiumoje susideda iš darbo 

Kaip darbininkų 
,aip ir kareiviuose 
labinus auga troš

kimas taikos ir neapykanta 
prieš savo valdžias, todėl jų 
susivienymas bendram vei
kimui tolyn darosi vis labiau 
pageidaujamas ir vieniems 
ir antriems.

Gal but nebetoli laikas, ka
da įsikurs visos Europos 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba ir ims diktuot 
atskirų šalių valdžioms taip, 
kaip šiandie diktuoja laiki
najai Ru 
pilie Dar 
Atstovų Ta ryt

Bėda, kad Zinovjevas, už- 
simaniusis sakyt pamoks
lus Antramjam Internacio
nalui, nemoka atskirt dvie
jų paprastų dalykų: socialis
tu atsiiiešimo link karės ir 
socialistų elgimosi karėje.

Kol ėjo klausimas, ar rei
kalinga dabartinė karė, ar 
ne, tol visi Europos socialis
tai vienu balsu smerkė ją ir 
kovojo prieš ją. Nė vienas 
jų nesakė, kad karė yra rei
kalinga* ir nė vienas jų ne
gynė to fakto, kad ji yra im
perialistinės valstybių poli
tikos iššaukta (nors, .žino
ma, ne visi jie vienaip manė 
apie tai, kuri valstybė kal
tesnė). Griežtas nuomonių 
skirtumas atsirado pas so
cialistus tiktai tuomet, kai 
prieš juos atsistojo klausi
mas: kas daryt dabar, kuo
met karė, nežiūrint jų prie
šinimosi, iškilo.

Čia vieni jų ėmė remt va
ldžias, o kiti stengėsi kovot 
su jomis, nors ir vieni' ir an- 
;ri jų buvo įsitikinę, kad jų 
pareiga yra gint savo šal*, o 
ne kenkti jai. Taigi ne tė
vynės gynimas arba negy
nimas. suskaldė socialistus, o 
jų atsinešimas link valdžių 
ir viešpataujančių klesų.

WWW

Laikas pagąlvot Amerikos 
lietuviams darbininkams ą- 

Nutarta, Jpie — Lietuvą.

kad Emergency Peace Fede
ration šiuomi išreiškia savo 
draugiškus jausmus linkui 
Rusijos demokratijos ir svei
kina jos pastangas pradėt 
naują judėjimą, kurio tikslu 
yra visuotina taika be pri
verstinų aneksijų ir pi'nigiš- 
kų karės bausmių.”

> s* v
' Taikos Federacija kreipė

si prie valstybės departame
nto į Washingtoną, užklaus
dama, ar siųsti tokią tele
gramą nebūtų priešinga į- 
statymams. Iš Washingtono 
gauta atsakymas, jogei val
džia negeidžianti pavest ini- 
ciativą politikos klausimuo
se privatinėms organizaci-

Termg of SabscrlptloBJ
I> Chloro, by carriers, per week.

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

Outside Chicago, by mall, one
year ................................  <1.00

Six months.......................    . .įl.00
Three months .........................11.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. 17.00

Nieko kita nepradedame, vienur staigu, kitur paleng 
Tuo-gi tarpu Amerikos lie
tuvių darbininkų minios 
kaip mažai jos interesuojasi suomenėje sąlygos padarė 

žagareiviai, įsigalėjusieji ka specifiškais partijų arba jų 
rėš metu, da ir dabar, kada frakcijų reikalais, taip kar- 
pergalėtoja revoliucija su
trynė reakcijos kirminų liz
dą, — tebesėdi visuomenės 
organizacijų komitetuose, 
tebelaiko visuomenės judėji
mo vadeles savo naguose.

Tik palyginkite dalykų 
stovį pas rusus ir lietuvius.

Rusiją šiandie valdo Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba, kurion įeina tik kai
riųjų, revoliucinių partijų 
atstovai.

O Lietuvą valdyt ketina 
Komitetas susidedąs iš 6 pa
rtijų, tarpe kurių tik dvi y- 
ra revoliucinės, atstovaujan
čios darbo žmones.

Rusijos juodašimčiai su
lindo į palėpes arba tapo iš
guiti iš visuomenės gyveni
mo (žiur. Apžvalgoje “Sie
los Žandarai”); o lietuvių 
“kramolos malšintojai” sva
rsto “tautos reikalus” ben
drose įstaigose su Požėla ir 
Januškevičium.

Rusijos pevoliucinė liaudis 
pastatė po savo kontrole ša
lies valdžią ir žadina iš apa
tijos viso pasaulio darbo 
žmones; o lietuvių liaudies 
vadai eina paskui jos nevido
nus ir mulkintojus.

Liūdnas kontrastas. Bet 
kas bus, jeigu toks dalykų 
stovis lietuvių visuomenėje 
pasiliks, iki ateis valanda 
Lietuvai tverti naujus gyve
nimo pamatus?

Aišku, kas: ta galinga re
akcinė jiega, kuri susiorga
nizavo Rusijoje, uždės savo 
leteną ant Lietuvos — vis- 
viena, ar pastaroji paliks tos 
ar kitos valstybės dalim, ar 
ji įsigis didesnį ar mažesnį 
tautinio savarankumo laip-

Kiek laiko atgal buvo pra
nešta, kad Švedijos socialis
tai nutarė organizuot, pagal 
rusų pavyzdį, Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybą. 
Šiomis dienomis išgirdome, 
kad ir Anglijoje nutarta tve
rti tokia organizacija.

Dabar ateina žinia, kad 
Canados darbininkai taip- 
pat steigs Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybą. Ca
nados unijų kongreso vice
prezidentas, James Simpson, 
paskelbdamas tą žinią, už- 
reiškė, jogei “darbininkų ir 
kareivių reikalai yra toly
gus.” Ir tai yra tiesa.

Knxijos revoliucija paro
dė, kokią jiegą įgįja darbi
ninkai, susivienydami su ka
riuomene. Ji parodė taip- 
pat, kad dabar toks susivie
nijimas yra lengva jvykint.

Dabartinė karė privertė 
valstybes pastatyt po ginklu 
liaudies minias. Darbinin
kai, paimti į kariuomenę iš 
dirbtuvių ir kasyklų, neper
traukė dvasinių ryšių su li
kusiais namie savo klesos 
draugais. Kariška discipli
na ir muštras nesuspėjo už
mušt juose klesinę sąmonę.

Todėl Rusijos kariuomenė 
veikia tokioje santarvėje su 
revoliucinėmis darbininku 
miniomis.
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MEILĖ ĮSKIEPIJAMA

Aš ŽENGSIU

Nuo jo

tunu

Jaunimo Dirvonai
JAUNIMO DIRVONAI

nes ga

mes

Nuo pikto likimo 
nėr atsigynimo.

Nors ledtai kris
Ant mano galvos
Perkūnas trenkę;
Niekad nesustos.

Čeverykai ii’ Oxfordai

$3.50 iki $10

tai va 
girnas

Ir ašarų stigo,
Yt šienas suvytau, 
Bet meiles tarp žmonių 
Vis viena neradau.

maras 
myn. 
davo.

no nematoma, nežinoma spėka 
tikit kad ne 
wMmtri. ’

Nors kelią išklos 
Jie man erškėčių 
Ir tinklus nupins 
Iš plieno retežių.

Daktaras 
s tarė:

OXFORDAI. Musų naujam san
dėlyje oxfordu mes turime viso
kių kokių tik galima pageidauti. 
Jeigu jus mėgstate šį naują Ra
jah Calf, šią Chocolate spalvą, 
mes turime kaip tik del jus. Mes 
turime taipgi daug puikių čeve- 
rykų, juodų ir rusvų, abiejų Vice 
Kid ir veršio skuros.

pasaulis — 
svečiuoja*- 

mal 
Jis visadps su

Puošnus Siutai 
$15 $18 $21 $22-M S

Myliu aš menulį 
Kuomet jisai spindi
Naktinėj tyloje

u o j ančių jūrių, 
let didžios vilnis 
nu lazuriu, e 

Nuogučiame vėjo 
šniokščia ir putoja, 
Liejasi ant kranto, 
Grįžta ir vaitoja.

Spėka, kurios musų laukiniai 
prabočiai labiausia bijodavos,

Jam neateidavo į galvą kad 
ikai mirdavo todėl jogei

Bei dabartiniu laiku perkūn
sargiu visi naudojasi. Jis žiūrė
damas į dangų, tarytum, sa- 

irba Dievo

visokie 
engė per 

• karės, o 
chiniečiai, 

kaleinos, kada 
Tokia Dievo va-

Aš žengsiu be baimes 
Pirmyn prie šviesos,

tikėjimas į fatalizmą laikė juos 
protinėj vergijoj per šimtme
čius.

Besėdė- 
viena, kaip 

savęs:
Pasisiu- 

nusižeminimas,

Žut-but bandysiu jieško- 
Eisiu pas daktarą.” 

išbėgo pas daktarą, 
gaspadorius užklausė: 

O ji tik mostelėjo 
tai mano daly- 
į laukiamąjį

Myliu kai žvaigždelės 
Bėry be j skrajoja, 
Tai krinta tai gesta 
Tai ramiai mirkčioja...

Laimutė

Atsirado burtininku, kurie pa- 
kj'davo valdonams, del kokio

Nežiūrint kaip stailiškai jysų 
puošnus siutas gali išrodyti, jei
gu audeklas nėra visas vilnonis, 
jeigu pasiuvimas ir darbas yra 
prastas—jųsų siutas praras grei
tai savo išveizdą, savo stailę, sa
vo tinkamumą.

Jei mirti reikėtų
Nuo kardo jų aštraus;
Ar siela gailėtų
Šio gyvenimo kariaus?

senai pasigirdo 
“Griausmas nėra 

Visa nelaimė tame,

°— Jis neturtingas. Mes abu 
du tarnaujam pas tą patį ūki 
ninku. • Bet aš, ponuli 
gražaus skatiko.

—Ar išgalėsi dvidešimt-pen 
kis rub.?

—- Tik tiek ponuli? Štai pini

Aprėdalai pasiūti iš vilnonių au
dinių ilgiau dėvisi ir geriau išro
do negu kiti. Mes užtikriname 
jųsų užganėdinimą.

Egypte ii’ Graikijoj atsirado 
dvasiškiai, kurie užsiiminėjo į- 
vairiais spėjimais.

Pusprotes, epileptikės moters 
buvo skaitomos dievų išrinkto
siomis. Jų nesąmoningi sapa
liojimai buvo skaitomi pranašy
stėmis.

kuri elgia- 
taip, kaip jai 

Ji baudžia juos arba 
laimę. Aš esu tik 

nemalonios spėkos

■k yti gal nereikėtų, bet ji
_ i

Joną 
sumą pinigų.

Daktaras paėmė Jono kraujo, 
sumaišė su vandeniu, hiskutj į- 
pylė į bonkutę ir paduodamas

įpasakojimus. Ii 
Jau penki metai, kaip mel

myneiga ėjo labai 
kad jie nežinojo, 
s, taip sakant 
kalviai, jogei

Bet pamažėl žmonių sąmonė 
pradeda liuosuotis iš pl’ietariškų 
žabangų. Daugiau ir daugiau 
atsiranda drąsuolių, kurie nebe
tiki į fatalizmą. Jie sako, jogei 
niekas nesirūpina žmonių 'rei
kalais; apart jų pačių. Kaip jie 
pasiklos, taip ir išmiegos.

Ir reikia vilties, kad nebe už 
kalnų, tie laikai, kuomet jau
nuoliai nebeis su nulenktomis 
galvomis į karės laukus. Jie pa
sakys: “Mes pažinome tiesą ir 
tiesa padarė mus liuesais 
dauigau netikime į fatalizmą 
Karė ųėra likimo rykštė, bet pa

ko: “Tai ne likimas 
valia, kad griausmas trenkdavo 
Tai tik žmonių nežinystė 
Griausmas, kaipo elektra apsi
reiškimas, yra spėl 
gus gali naudotis, 
vo tarnu.”

apsiimu, bet 
ne

nes jokios merginos ne** 
apart davatkos, su ku

li uo 
mo. 
“Dievo pateptieji” 
šimtmečius. Kildavo 
žmonės, kaip tie < 
laukdavo savo 
juos paskers.
lia — nieko nepadarysi

įpilk šio kraujo j vandenį 
— lai išgeria. Ji išgėrus pana
šiai apsirgs; reikalaus rodo*; 
tuo tarpu nepraieiijk progas.

Tūkstančius melų žmonės ti
kėjo į nežinomą spėką, kuri 
kontroliuoja viską. Jie manė 
kad jų laimė ir nelaimė, pasise
kimas ir nepasisekimas peikiau 
so nuo tos spėkos.

Žmonių pi r 
išlėto todėl, 1 
jogei jie patįs, taip sakant yra 
savo laimės kalviai, jogei nuo 
jų pačių priklauso jų pasiseki
mai ar nepasisekimai.

Sezonas del šiandienių skrybėlių 
it panamų yra čia taigi jus turi
te patįs apsirengti. Mes turime 
naujausias stailes.
Šiaudines Skrybėlės 

Panamos 
$2 iki $6

Ateikite ir apžiūrėkite jas.

jo va
buvo ne hygieniškai užlaikomi.

Kada perkūnas trenkdavo į 
medį, žmogus mušdavo į krutinę 
ir sakydavo: “Aš esu bejiegis, 
likimo žaislas; kas gali kovoti 
su perkūnu, kuris paeina iš 
dangaus?”

Žmonės neklausdavo savęs, 
kodėl perkūnas dažniau trenkia 
į bažnyčias, negu į kitus na
mus. Bažnyčių augšti bokštai 
greičiau pritraukdavo elektrą. 
Bet žmonės nulenkę galvas sa-

“SteWtinaSjjka^is

hysterijos arba kitokių kvailys
čių. ši liga apsvaigina žmogų ir 
tąsyk jis veikia beprotiškai. Iš 
dalies tu dabar jau turi to kar
ščio.

—Ar-gi? Juk jaučiuosi labai 
sveiku.

sir 
susirgęs 
daktarą.

Gydytojas atidžiai išegzame
ilavo Jonąrjteikė sustiprinančių 
gyduolių ir i 
“Ryto busi svei 
siėmiau tavo .kraujo ištyrinę j i 
m ui 
tau parodysiu tuos vabzdžius, 
kurie tave apsirgdino.

Nors rytmetyje Jonas jautė
si sveiku, vienok žingeidumo 
delei nuėjo pažiūrėti vabzdžių. 
Čia daktaras Joną ir vėl egza- 
menuoją. Ištyrinėjęs, palinga
vo galva, sympatiškai pažiurėjo 
į Joną ir tarė:

Tamsta turi pavojingą ligą.
— Nejaugi reiktų nuo jos mir-

Myliu augsią miški 
Kuomet jis žaliuoja, 
Ir su vėju dainą 
Slaptingą niūniuoja 
Myl iu takus miško 
Ir visus kvie t kelius 
Myliu aš čiulbančių 
Paukšteliu balselius.

z o- 
varpų

Į) r i traukia
mas metalu, nežiūrint į lai, kr 
ant jo užrašytum 
dokitės mano perkūnsargiu.

tuosyk žmonėse pradėjo aug
ti neapykanta link mokslo.

Perkūnsargių dirbėjai liko 
apskelbti velnio tarnais. Ir tik

—Gerai. Štai ve, imk, šitą 
gyduolę ir jam nematant įpilk į 
stiklą vandens ir paduok jam 
lai jis išgeria
gėrę jis apsirgs, tai yra nega
lės dirbti ir eis į L lovą gulti. 
Kuomet jis apsirgs ir reikalaus 
daktaro — pašauk mane.

—Gerai, ponuli, a jam patar
siu, kad tave pasišauktų. r

Davatkėlė bėgo namo su di
džiausia vilčia ir džiaugsmu, 
nes laimės žvaigždutė žvilgterė
jo, noras pildosi. Ir nelaukus 

ai, prie pirmosios progos, ap- 
gdino Joną. O Jonas urnai 

pasišaukė

Sakvsime, vienas stabas re v
prezentavo karės dievą, kitas— 
žemės drebėjimo, trečias — per 
kūno, etc.

Laikui bėgant tie stabai pasi 
darė kraugeringi 
reikalauti auki 
žmogaus gyvastis išgelbsti mus 
visus nuo pavojaus.”

Atsirado ir tam tikra kasta, 
tų dievų apgaulingi tarnai. Jie 
suprasdavo dievus, išreikšdavo 
jų valią. Ir dievų vardu jie im
davo nuo žmonių tam tikrą duo-

BACH BROS.
115-ta Gatve ir Michigan Ave.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikių Aprėdalų
Florsheim Čevervkai Stetson Skrybėlės

eidamas tarė 
esnis. štai pa

davinėti sau 
lizino teorija 

Vėjas i ši

’ myli, bei dar 
nes liga emrio- 
je. Kuomet iš

sivystys, tuomet pajusi, kad nu
garai karšta, galva sukasi yt 
bepročio. Ir, brolyti, ligai įse- 
nėjus, jeigu tavo jausmus nie
kas neužganėdins, prisieis sun-

mečių stovi eilėj ir 
vienas budelis 
Ivas. Jie nesi-

Tik nelabai 
mokslo balsas 
Dievo valia 
kad jus nesuprantate jo

tos misteriškos spė- 
pavadintos dievais.
statomi tam tikri

Jeigu Jus Pageidaujate Stailės, 
Jus Turite Taipgi

Būtinai Reikalauti Kokybės
Visų pirma musų puošnus siūlai Pasiuti Hari Schaffner & Marx ir 
lų gerai žinomų siuvėjų yra visi 
vilnoniai.

pasakodamas, kad 
niekis; mes čia 1 
inies; buk pasišventus 
riauk Dievo, 
teiks viską. Na, ir pradėjau gy 
venti pagal 
kas?
džiuosi, kad gaučiau vaikiną, 
bet kaip nėr taip nėr.

“Ve pirštai atbukę nuo ra- 
žančiaus; burna ir lupos dide
lės, kaip karvės nuo poteriavi- 
mo; sprandas nulenktas nuo 
škaplierėlių ir medalikučių; žo
džiu, — savo maldingumu pa
verčiau save į baidyklę.

“Daugiaus jiems netikėsiu, 
šis mano papasakojimas lai bu
na pamoka jaunuolėms, kurios 
dar nėra pakliuvusios jųjų 
tinklan.

“Ir kas pikčiausia 
karykščias jojo, p 
Mat nuėjau pas kunigą, kaip pas 
gerą, pasiklausti kokioms mal
delėmis lengviausia išmelsti nuo 
Dievo vaikinas ir kuris šventų
jų turi geriausią įtekmę pas Die
vą. Na, tu mano Jėzutėli, kad 
šoks jis ant manęs: Tu sen
merge. Pasenai ir dar vis kvai
la. Kas tave dabar ims. Yra 
gana jaunesnių. Tu esi Dievui 
neištikima, todėl ir neišklausė. 
Tavo poteriuose velnias sėdi’ ir 
taip toliau.” ?

Susigraudinus davatkėlė ver
kė per kelias Hienas 
dama kambaryj 
kalinys, klapsės pati 
“Kas dabar bedaryti.
lyti vaikinui 
negarbė. Bet kas, laukt, pa 
sent, meilės nėra gaut? — Ta 
perdidelis pavojus, pasišventi 
maą.
t i “rodos

Urnai 
Dar 
“Kur bėgi 
ranka ir tarė 
kas.” Įbėgu 
kambarį atsistojo pas duris 
stovi nulenkus galvą, 
simpatiškai pažvelgę 
“Prašom sėstis. Kame dalykas? 
Kuo tamstai pagelbėt galiu?”

Mergelė nė žodžio netaria, bet 
stovi nuleidus akis. Pagalinus 
pusiau burna pratarė:

—Aš atėjau...Ir taip dėjosi visur ir visuo
met. žmonės vis tebetiki į fata
lizmą. Jie vis tebemano, kad —Ponuli

—Taip.
—Ponuli, tu išgydai žmones, 

bet gal gali ir ligą žmonėms įva
ryti?

—Taip, aš gydau gana pasek
mingai, bet neatbulai, nors ir 
galėčiau tai padaryti.

—Taip, taip, * ponuli, aš ir 
mąsčiau, kad liga galima įskie
pyti.

— Bet mes taip nedarom, nes
l

butų prasižengimas. Kokios li
gos tu nori?

—<Aš nenoriu jokios. Aš sce
nai jau sergu, bet norėčiau, kad 
ponulis įskiepytum vienai ypa- 
tai, kad ir jis sirgtų.

—Ak, kad tave šimts... Kokia 
lįga tu nori, kad jis sirgtų ir 
kas ta per ypata?

—Ponuli, tokia pat liga, ko
kia aš sergu.

—Kokia liga gi tu sergi?
—Aš nežinau. Aš myliu jį ir 

iš to sergu. Norėčiau, kad ir 
jis taip sirgtų.

—Ha, ha, dabar žinau. Ge
rai. Pasikalbėkim.

—Ponuli, ar yra tokių gyduo
lių? Ir ur įskiepysi jam jąs?

—Taip, yra
kės? Ir ar ji

Jonas su nusiminimu žiūrėda
mas prabilo:

—Kur aš juos gavau? Toki 
dideli. Taip jų vardas?

—ši liga vadinasi amorinsa- 
nia. Nenoriu tave bauginti, 
bet pats matai koki bužiai tavo 
kraujuj randasi. Tai blogas ir 
pavojingas apsireiškimas. Jie 
apsėda tą ypatą, kuri pradeda 
mylėti kokią nors mergnlą.

—Ką-ą? Aš nemyliu jokių 
merginų.

—Juk aš ir nesakau, kad myli. 
Kas žino, gal 
gerai neatjauti

kuris išaiškino pasauliui griaus
mo paslaptį ir nurodė budus, 
kaip apsisaugoti nuo jo.

Jis tarė maldingiesiems žmo
nėms, kurie skambino varpus:

—Nedarykite to; metaliniai 
varpai pritraukia elektrą, 
sa, jus turite labai gražius 
džius, užrašytus ant

griausmas yra 
metalu

“Na, ir kas dabar iš manęs. 
Jau trisdešimt metų su uodega, 
kaip vyro negaunu, meilės ne- 
ragaunu. Ir kas žlino — ar ka
da gausiu ar ne. Vargiai, nes 
jaučiuosi, kad metai didinasi, o 
viltis — mažinusi. Ir nuo ko 
tas viskas ? — Ugi nuo klebono. 
Jis mane atkalbino nuo jauni
mo, kur taip labai buvau pamy
lėjus. Atmenu, kaip šiandie, 
vaikinai apie mane spietėsi, kaip 
musės. Bet dabar niekas nei 
pažiūrėt nenori.

Daktaras mato darbo pasek
mę;. rankas, trina ir nusiduoda 
labai simpatišku žmogumi. Jo
nas sujudintas, įbaugintas, ne
žino kas veikli; klausia patari
mų ir aiškinasi:

—Aš nieko nemyliu, nemylė
jau ir manęs niekas nemyli. O 
koks prakeikimas ant manęs už
eina. Kas daryti, kur eiti?

—Nesinervuok, nesibijok, — 
tarė daktaras, — del šito menk
niekio. Pilnai simpatizuoju ir 
duosiu geriausius patarimus. 
Tik klausyk: kad tu nieko ne
myli ir sakaisi, kad tavęs nie
kas nemyli — tai menkniekis. 
Tu pamylėti be keblumo apsiim- 
si, nes tavo gyvybė ant to kabo. 
Žinai, mes ttirim teoriją, kad li
ga išgydo pati save, jeigu ji 
tampa įskiepyta pas kitą ypatą. 
Nelauk ilgai, tark žodį 
Ii pasilikt bepročiu.

—Aš pamylėti 
kas mane galėtų pamylėti 
žinau, 
pažįstu 
ria sykiu tarnauju.

—Ot ir užtenka išsigelbėti 
nuo apsvaigimo. Aš taip pada
rysiu, kad ji tave pamylėtų, jei
gu tik duosi nors dešimts mb-

Copyright Hart Schaffner & Marx

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias čeverykų Namas

Pagonijos užbaiga nepadarė 
galą fatalizmui. Žmonės po se
novei skaitė save mažais nieko 
nereiškiančiais sutvėrimais. Jie 
vis dar tikėjo, kad jų laimė ar 
nelaimė yra iškalno suplenuota.

Visuomet ir visur, dagi ir da
bar, galima rasti žmonių, kurie 
yra linkę tikėti į fatalizmą: 
“Tokis jau likimas; nėra pras
mės kovoti.”

Maldingas žmogus matė, kaip 
jo vaikai vienas paskui kito mi
rė. Jis nulenkęs galvą sakyda
vo: “Tai likimas; tokia jau Die
vo valia.” Ir vėl

Bet šiuo momentu, kuomet 
milionai žmonių kariauja Euro
pos laukuose, d kiti milionai 
greitu laiku bus pasiųsti ten —- 
prisieina pasakyti:*^uo jp>Įktpw 
likimo nėr atšigynimo”..t K, A,’i»šjgydy^?

klausimus,—fata- 
jjimė pas juos.

uidavo iš šaknų di- 
džiaušius medžius, perkūnas 
suskaldydavo uolas, šalčiai su
naikindavo vaisius, užeidavo ba
das — lakinis žmogus žiūrėda
vo į tuos nesuprantamus apsi
reiškimus ir nulenkdavo galvą 
prieš likimą. Jo neišvystytame 
prote gimdavo mintis 
ka tvirtesne už mane 
si su žmonėmis 
patinka 
suteikia jiem 
žaislas tos 
rankose.”

Nuolatos 
kos liko 
Jiems buvo 
stabai.

Lyg vaikas nekaltas...
23-IV-1917. Tulelis

sakomą naudą.
Tuo tarpu senovėj griausmui 

užėjus žmogus drebėi 
kydavo: “Tai likimas 
negalima išsigelbėti.”

Gi musų laikų žmogus sako 
elektrai: “Tu esi mano tarnas; 
tu priverstas esi varyti dirbtu
ves, traukti visokias sunkeny
bes. Tu kadaise mane gąsdinai, 
bet dabar tu esi mano vergas.”

Griausmas yra laukinių žmo
nių tironas ir civilizuotų žmo
nių tarnas.

“Tu pažinsi tiesą ir tiesa pa
darys tave liuosu.”

griauna savo namus, bet tokia 
jau Dievo valia!”' Ir žmonės 
vėl statydavo naujas bažnyčias 
su dar didesniais varpais.

Tais varpais skambindavo, 
kada užeidavo peykunas. Skam
binimo tikslas buvo — nubaidy
ti velnius, kurie lėkė sykju^su 
audra.

Kuomet užeidavo maras, tai 
die vobai m in gie j i ž moriės m an y- 
davo, jogei Dievas juos bauijžia 
už tai, kad jie neužmušo užtCK- 

’d'ų. Ir tūkstančiai nekal- 
2 žūdavo. O tuo taiąn/l 
varydavo savo darbą pir- 
Ir žydų kraujas negelbė-

“Kalifo paliepimu tu turi bū
ti nužudytas,” — sako žygūnas 
“Likimas“, — ir auka nesiprie
šina.

Šimtas cbi 
laukia, kuomet 
nukirs jiems ga 
priešina likimui.

Kuomet kitos tautos be pa
liovos žengė progreso keliu, ma
hometonai stovėjo ant vietos, 
nes jie nesipriešino likimui.

Kadaise arabai skaitėsi labiau
sia apsišvietusiais žmonėmis pa
saulyj. Jie turėjo daugybę uni
versitetų, bibliotekų. Griuvė
siai Ispanijoj liudija, kokio 
augšto civilizacijos laipsnio bu
vo pasiekę arabai. Bet kaip 
greit arabai priėmė mahometo
nų tikėjimą, taip greit jįj pro
gresas sustojo. Jie pradėjo ti
kėti į fatalizmą, nesipriešinti li
kimui.

Ant žemes kamuolio yra pri- 
škaitoma šešiolika šimtų milio- 
nų žmonių ir daugiau, kaip pen
kiolika šimtų milionų tiki į li- 
kaną, tiki, “kadi viskas turi at
sitikti taip, o ne kitaip”, tiki,

—Tavo jautiniasis nieko ne
reiškia. Su tavim taip bus, kaip 

'sakiau. Netiki man? žiūrėk 
pats į savo kraoją ir persitik
rink, kad nemeluoju.

Čia daktaras paėmė nešva
raus vandens, pritaisė ant mi
kroskopo ir tarė:

—Žiūrėk koki bužiai tavo 
kraujuj randasi. Jų ten dabar 
randasi tik keli šimtai, bet iki 
rytdienai pasidaugins į kelis mi- 
lionus.

ogi
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Jonas atliko pagal daktaro į- 
kymą. Nors nenorėjo pači Lio

N A t N O 8, Chicago, ID,

Davatka nuo to laiko netikė

davo senieji

lės. Erdvėse randasi daugy 
žvaigždučių, kurių žmogaus

niano

į niais reikalavimais. Todėl jau

! niški socialistai: siuntėme širn-

saus žingsnio be sutikimo, be .

nes mes, šios šalies piliečiai, nic

ž mones-t birbini nkus

unerikiečiai.

ma 
du i

Mokslinin-

lain išma-

Moliutis. Apie dešimtas nuošim-

prie tik

imo trijų ar ketu-

arba nuo

ir mes nei- 
šios šalies 
nes Vokie-

nepaklau-

baisenybes visu smarkumu už-

valdžia

' temt', jog musų rezoliucijos, 
protestai maža ką gelbsti, tai 
mes nuo šio laiko turime būti 
revoliucijoniški socialistai, ne 
dvasios arba minčių — bet vei
kimo socialistai. Mes turime

nuversti dabartine

200 iki 1000 mylių kiekvienoje i

Bet tai tik vidutinis
zoliucioniškiems socialistams, iš ! 
valdžios absoliučiai nieko nega
lima laukt jokio nusileidimo.

planetomis, mėnuliais, komelo-

sekunda. Daugiau

i* k viename akimirksnyje mes 
•rsi kelia me i naujas vietas.

nius skrendame

tranomams jau pasisekė suras-

vieną sekundą. (Ireičiansioji
žvaigždute kėliau i a 2011/> my-
lios į sekunda 
lionė! Žmog

iciaus, negu jaunesnės.

ga, sykiu su jų amžių.

ne
it.;,

klausimas. apgai-

kia propozicija: laikui atėjus 
užsiregistruoti visiems, o tada,

vienam neiti į kariuomenę.

Ii šitokios propozicijos: Besire
gistruoti nė vienam, būtent, jei

sirodysime ištikimi valdžiai kas

me nors atsitikime turėtų jos

S. Pašulnietis.

Iš TOLSTOJAUS.

SKIRTUMAS.

faunų j u

apie tą konvenciją. Pažymėti
na, kad ji buvo sušaukta svar
biame momente, ir gvildens o- 
piausitis klausimus, iš kurių 
galima laukt geru pasekmių.

or-

nutarimais 
neatbūtinai

ir šis musų jaunų draugų nu
tarimas, atspausdint propagan-

t u o s

vių'ir po stubas. 
sime mes senos

pina

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues
Didžiausia Sankrova Apredalų ir Avalinės nuošaliai nuo Vidurmiesčio.

Madni Vasariniai/ Aprėclalai Uz 
Didelius Šutau py mus

DABAR daugiau, negu kuomet nors prieštai, kuomet viešpatauja didelis brangumas visokių varto
jamų daiktų, iš atžvilgio j taupymą, ATEIKITE PAS CONTINENTAL. Tuokart, kuomet žmo
gus trokšta, idant kiekvienas doleris siektų kuotoliausiai, svarbumas tos didelės, pinigų taupymo 

-•j sankrovos, aiškiai pasirodys. Pamatykite šias puikias 
vertes po $15.00 rytdien — nesulyginamas Chi'cagoje.

P Naujos stailės ir naujausios ma- • • 
|| terijos, pinch back, liuosi pečiai, 

su diržais, ant vienos ir ant abie- 
jų pusių susegami modeliai, tam- 91 H B 
šiai mėlyni ,žali, rusvi ir Įvairus H
maišyti. Nešiodami vieną tų 8SS ^^9
madinių CONTINENTAL aprė- S3 ■
dalų, sutaupysite neabejojamai Į Jy Kh įsg U 
nuo $4.00 iki $6 j savo kišenių. 9**^

Pilnas išstatymas apredalų ir apsiaustų, pasiutų 
Hart, Schaf f nerio ir Marr’o, Kuppenheimer ir So-

kantų. Geriausias sandėlis apredalų geriausių 
rusiu ir teisingiausių pasiuvimų—geriausi mode-

®l®: ženklų rankomis siūlų apredalų $20 iki $35.

Vėsus Drabužiai 
j^rlEKVIENAS norės vasarai įsigyti vėsius, leng
vus drabužius. Bukite prisirengę apsirėdyti vėsiais drabužiais. 
Kėdykitės pagal madų! Continental turi didelį sandėlį vasarinių 
apredalų iš Palm Beach, Mohair ir kitokių materijų už $4 fljS 
nepaprastai pigias kainas, kaip $7, $7.50, $8, $8.50 ir .. ■ U.VU

ATDARA Utaminko, Ketyergo įr Subatos vakarais, Nedėidieniais iki pietų.
Lietuviai pardavėjai: J. A. Douglas, S. JCuczis, J. G. Dailydis, C. Wallace, A. J. Tupikaitis, S. Malkewicz.

Apžvalga.
(Tąsa nuo 4 pusi.).

likimą, yra priešingas anek
sijoms.

Antrą pamatini Vokietijos 
ir kitų šalių socialistų rei
kalavimą — kad taika butų 
be kontribucijų — “Darbi
ninkas” išdėsto taip: sociali
stai sako, “kad nebūtų reika- 
laujama atlyginimų už ka
rinius nuostolius.” Toks ai
škinimas irgi yra melagin
gas. Po kontribucijomis rei 
kia suprasti ne paprastą ka
rinių nuostolių atlyginimą, o

ima pergalėjusioji valstybė 
iš pergalėtosios, kaip kad 
1871 m. Prusai paėmė milia- 
rda doleriu iš sumuštos Fra-Meluoti daug lengviau, negu .

sakyti teisybę. Bet už tai sun- ncijos. Kontribucija, kaip 
klausias dalykas pasilikti mele, ir aneksija, yra taip-pat ne 
nustoti melavus.

Pamelavai ir reikia dar meluo-

, ženklas Bankos Saugume 
Chicago Clearing House

Narystė. y
Bankos priklausančios prie CM* 

cagos Clearing House yra po Jo* afe 
sargia priežiūra. Laikas nuo lailM? 
bent sykį į metus, Clearing Bovflfe 
revizoriai nuodugniai ištiria MW, 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. VK 
si pinigai yra suskaitomi, notos, boa- 
dai, mortgage! ir kilos apsaugos jw-> 
žiuriamamos ir patikrinamos: pAarit* 
gai kituos bankuose patikrinti fe 
knygos ištirtos. Tiktai tikra ap***K 
gos vertė gali but knygose parodytit, 
Abejotina tvarka arba atsargumMt 
yra nedalei d žiamos. Jeigu banfefe 
nustoja savo Clearing House teiafe^ 
tai yra ženklas jo abejotino stovi**

Tiktai tvirčiausios ir saugiausi** 
bankos gali but Clearing Hous* Mh 
riais.

The Chicago Clearing House prfe*

ną Clearing House banka nesub*** 
kruti jo. Reikalui esant, Cleaifeft 
House bankos viena kitai pageltaMU

The American Stale Bank prikl**h> 
so prie Chicagos Clearing Houses B* 
ra po’ jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priftMfc, 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam* fe* 
kas metų išduoda penkias pilnai Mk 
skaitąs Bankiniai Valdybai Illinefe 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoj* Jnfež 
išmokami ant kiekvieno pareikidfe 
vimo.

Čia galima gauti pirmus A*Jtafe 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgafefcf 
Bondus po $100.00 ir $500.00

Šis bankas yra atšaka n čiausll fefe 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir LeaMfe 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,MMMQU

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loomfe 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvertai* fe 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE 
PINIGŲ! 

Jus galite juos turėti. Kiekviena* |
gali juos turėti. $5 iki $2(XMfe. Ji 

Moters ar merginos ,ar vedę ar | 
pavienios ,senos ar jauno*. Į 
Mes skoliname del SlockyaiMfe f 

i.šapos ir dirbtuvės darbininkų, g*- > 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i 9 ' 
J; minutes.

Paskola ant rakandų — i 2 va- ; 
landas.

i Mes taipgi suteikiame paskol* 
\ ant pianų, sankrovos įrengimu* 

; arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. M** 
nepaisome ką jųfr turite arba k* 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jų* tu
rite veikti su mumis. Mes kvfe> 
Čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street,

',—. .......................................
del lietuvių liaudis nepada
ro su savo juodašimčiais 
taip, kaip padarė rusų liau
dis su savaisiais?

Kodėl ant galo ne tiktai 
lietusių liaudis, bet ir jos 
vadai tebeleidžia juodiem- 
siems sielos žandarams užim 
ti Įžymias vietas visuomenės 
gyvenime? Juk, kaip pra
nešė pati “Naujoji Lietuva”, 
mūsiškiai' “kramolos malšin
tojai” tapo priimti j svar
biausias paskutiniu laiku su
tvertas Rusijoje lietuvių Į- 
staigas: Tautos Tarybą ir 
Laikinąjį Lietuvos Valdymo 
Komitetą! Ir dar kokiomis

■  II,     -J ■ ■ ■ ■    4 
sąlygomis priimti! Tose į- 
staigose klerikalai su savo 
artimais broliais užima dau
giausia vietų, o social-demo- 
kratai su socialistais-lraudi- 
ninkais tenai turi tik trečda
lį atstovų.

Mes, amerikiečiai, nesi
jaučiame galį davinėt nuro
dymų musų draugams Rusi
joje, nes turime permažai 
žinių apie tas aplinkybes, 
kuriose jiems priseina veikti. 
Bet jtas keistas pataikavimas 
lietuvių juodašimčiams pa
čioje revoliucijos pradžioje 
gali mus pagalios iš kantry
bės išvešti.

lietuvių - klerikalų atkak
lumu. Kuomet jų padėji
mo draugai juodašimčiai 
—rusai, kaip Markovas 
arba vyskupas Pitirimas, 
jau pirmomis perversmo 
dienomis išmesti yra iš vie 
šojo visuomenės gyveni
mo, tuo tarpu lietuvių de
šinieji klerikalai, su žino
muoju kun. Laukaičiu prie 
šakyj, pasitikėdami, kad 
musų liaudis dar neatsi
peikėjusi nuo caro despo
tizmo, išdrįsta lįsti prie 
tos pačios liaudies ir jai 
atstovauti, nors dar vakar 
gyrėsi caro tarnams jai 
(liaudžiai) į veidą spjau
džius. Ir kada prasiveržia 
žmogaus sąžinės balsas, 
kuris liepia pažangos pri
siekusiems trukdytojams 
klerikalams pasitraukti iš 
revoliucijos* kelio, šitie, 
mušdąmiąsi į krutinę, šve
ntvagiškai jungiasi prie 
revoliucijos džrbo. Lietu
vių liaudis, bestiprindama 
savo ekonominį bei politi
nį padėjimą, nepasakė dar 
savo paskutinio revoliuci
nio žodžio klerikalizmui. 
Tą žodį, žonoma, pasakys 
organizuota liaudis, nes 
sutikti ji senai jau yra pa
siruošę lietuvių klerikalai, 
pasinaudodami šventais 
nesusipratusios minios, ti
kybiniais jausmais.
Je, ištiesų. Kodėl lietuvių 

liaudis iki šiol daro ceremo
nijas su juodašimčiais ir sie
los žandarais, kurie prieš re
voliuciją ne' tiktai spjaudė

/Telephone Drover 2116. g f

X TELEPHONE YARDS 2721 1
| DR. J. JONI HAITIS f f Medikas ir Chirurgas J i 3315 S. Halsted St., Chicago j

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki n ryto, nuo ik j 4 pu 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards 687.

BUK PATS SAVO PONU
i

t

Nežiūrint kas iš karės virstų.
" H Karė ar ramu, turėk Ranger 

dviratį, tai laiku pribusi dar- 
■■*l...ban, bažnyčion, sutarus su*drau

gai s, mylimąja is giminėmis. Iš darbo va
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.

Pasirink iš 44 ruŠil], spalvų ir dydžio

kokiais-nors doros arba tei
sės dėsniais paremtas reika
lavimas, o tik kariškas gro
bis — apiplėšimas silpnes
niojo stipresniuoju.

Su teisybe, vadinasi, pra
silenkia ne socialistų reika
lavimai, atmetantis aneksi-

vąm dviračių paveikslai. Pilniau

ir. „
.pijąs ir kontribucijas, o falšy- 

šybę žmogui reikia mylėti žino- vi Kemėšio aiškinimai' tų

žmogui •-*- 
yra nuostabu,

nes, o 
nėms.

reikalavimų.

APIE “SIELOS 
ŽANDARUS”.

btnvės Kainas, nuo $15.50 augštyn.

30 men, iStandyifiiii
s i r i n k tą R a n gc r dvi ra t į sąvoką- 
štals, 30 dienų, bandymams, iš- 
važinėjimui, dykai.

Nesiysk pinlegu 7
delio katalogo. Pariuodan Dirbtuvės kaino-

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

“Naujosios Lietuvos” 
straipsnyje, kuris buvo va
kar perspausdintas ^Nau
jienose”, tarp kitko sakoma:

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO
DEPT. D 12

2121 V. Western Ave 
Cfticago, Ill.

Kįla pasipriešinimai ir 
juodiesiems liaudies siėlos 
žandarams - klerikalams. 
Tik čia reikia nusistebėti

tai liaudžiai į veidą, bet ir 
padėjo caro žandarams ant 
kartuvių tempti geriausius 
Lietuvos liaudies sūnūs ? Ko-

5is yra Arch
Reinas Ilangcr 

modelis
Vienas pagar
sėjusių <<44’*

IŠkiRprKUPOiį W SIUSKTUOJ j Mc«dA;ycl«^ Chicago III. Prisiųskit
---- —----i savo naują didelį dviračių katalogą dirbtuvei kainom, 30 dle- 

atsakomyb&s tame ant savęs neimu.

Miestas . Valst___ _ _____

LIETUVIŠKA APTIEKA
East St. Louis, III.

529 Collinsville Avenue

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje ajdelin- 
kėje, kad mes atidarėme vien* iž 
didžiausių lietuviškų aptickų Ame
rikoje. užlaikome amerikoniškus te 
europejiškus vaistus, kaip tai: žolttfe 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu s*-- 
kant» KO tik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau Indu 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ir 
susipaŽinti su mumis ir musų kaino
mis. D1 i L L A J ZGI RDAfiŲ

Aulit kos l z\ < izdėtoja*k
........-n: ...... ■****• • > I   W

REIK ALAI .! AMA vyrųt 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kė j i i n a i, m o k i n; 11 n a d i en omis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
.Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

*



Jis palietė sveikatos klausimą. [Neprigulmingij dailininkųCHICAGOS ŽINIOS etnyčioje ir Subatoje Specialiai Subatoje,

Degtinė, Vynai irGaila
DEGTINE VYNAIkitokį gėrimai nuoGalvosūkis ALUS IR KITOKĮ9 vai. vakare iki

12 nakties parsi
dtiods bonka po 25c

Skladas Visokių Gėrimų

Kazimierai GugisDar nėsusitaike

COFFEESveika del nervų

SOROC

kovos

AKINIŲ

Sugadino

ROSELAND, ILT

Telefonas Canal 87W.

Akušerka
3003-3039 S. Halsted St Chicago, IlL

Pavyzdys Persikėlimo Pranešimas
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Daktaras
Dr. Schneider

__ *TriC
Best

vakar 
viršuj

Už užkandžius .
Už garderobą ...
Pocius paaukavo

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c, ............................. .

Reikalauja saliuny 
uždarymo.

Nusibankrutijo priva 
tinis bankas.

Avė. 2hm 
iki v aka- 
po piatuj

1.90
1.00

1553 West 47 iii Street 
KAMPAS ASHLAND AVENUE

12th St. Tel Kedzie HS02 
Paulina, Tel Western 1.K 
3514-16 W. 12th St, Mil! 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago. IlL

Šiuo pranešu visiems savo pacientams 
draugams ir pažįstamiems, kad aš perkė
liau savo ofisą iš 1645 W. 47th st. i

švedai, lenkai 
darbininkams 

kaip reikia susiorganizuoti. Tai
gi savo unijos darbininkai netu
ri. M. Tarakaitis.

man primena 
tarė veteranas sa-

Ot tai 
epaprastas judė- 

Kaip šiandie

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

Nedėldieniais ir Seredomis pagal sutartį
Taipgi laikysiu ofise nursę.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IB PAVEIKSLAI

VodevHiaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge Ir Subate> 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas Sc.

Subatos vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas lOo.
HALSTED Ir 82-ra GATVEI

Meyer 
u to pati, reikalauja perskyrų. 
Jinai papasakojo šitokių isto-

ras.

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity BMg.

TcL Central 4411ir viena
nusileisti.
kams prisieis dar streikuoti

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijoj* Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise lie 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterimi* ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra
iniškei, lenkiškai ir slavokiškal.

173» S. HALSTED ST., CHICAGO,, 
Ant antri* Iub*|.

| PIRMA Nl'IiU PIRKSI (ĮAUK MUSU KAINAS ] 
f Ant Durų^ Lentų Renių Ir Stoginio Popleros

.H nugaroje,
> jus išgydyti.
ii per daugelį metų h

fidelioms iki 12 dieną
Ja. Tel. Canal 3263.

Viso išlaidų .... $41.15 
daigi gryno pelno liko $29:10. 
Puse pelno paskirta LSS. na

mo fondui ir pasiųsta į Kovos 
redakciją $14.55,.

Vakaro Komitetas.

spindulių. Ačiū ta 
jo visi plaukai nuo 
slinkę.

Junius H. Wood, 80 metų 
amžiaus, iš Easton, Colo., už-

Tegul badauja žmonės, bile 
kareiviai butų aprūpinti.

Laimėjo streiką be 
didelės

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

Tel. Havmarket 2434

Kodėl žmonės serga.
D r. John Hitter kalbėjo Chi 

cagos daktarų susivienijimui

Andrew Walsh, 107 N. Fran
klin, staigu parkrito ant gatves 
ir numirė. Turėjo širdies ligą.

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

I JOSEPH C. WOLON 1
J LIETUVIS ADVOKATAS Z
B Ruimas 002-904 National Life Bldg,, W 

29 So. La Salle St., Chicago, Ill.T Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- į 
m ninko, ketveiga ir subatos vakarais nuo W

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. (ft
9 - Tel. Humboldt 97.

Loebui, 
klos vail
ncipalu. Esą tuo

Užvakar nusibankrutijo pri
vatinis bankas, kuris priklausė 
Joseph Cerny. Banko vieta — 
21 18 S. Kedzie avė.

Kiek tikrai žuvo pinigų kol 
kas nežinoma. lėčiau, spėja
ma. jogei trūksta nemažiau, 
kaip $50,000.

Cerny nežinia kur dingo. Jo 
draugai daro įvairius spėlioji
mus. O policija neatleidžiamai
pesKO jo.

Cerny buvo politikierius 
priklausė prie Thompsono-Lu 
dino kompanijos.

Mathias Phiz, 0815 Sangamon 
, kontraktorius, užvedė bylą 
irs German Evangelical Dea- 

Dr. Jose Į) h 
uja $10,000. 

ligoninėj buvusi jam pada- 
operacija su pagalba X- 

operacijai, 
aivos nu- 

m fems

majoro 
užpuolimas neturįs jokio pama
to. (ii rd i, knygos pardavinėja
ma d'elei vaikų parankamo. Apie 
jokius pelnus ir biznius negali 
būti ir kalbos.

Morton McCormac, 6426 Ken
wood avė., praneša, kad vagįs 
bandę apiplėšti mokyklą. Įsi
laužė į vidų, bet nieko ten ne-

U. J. C. Co. darbininkai bir
želio 1 d. išėjo į streiką. Karų 
dirbtuves karpentoriai reikalavo 
35c. į valandą, trakiniai 31c., lei- 
beriai — 27c.

Visų darbininkų reikalavimas 
tapo išpildytas. Abelnai, darbi
ninkai reikalavo pakėlimo mo
kes ties 2c. į valandą.

Darbininkai stojo į darbą va-

čia dirba nedaug darbininkų 
bet jie įvairių tautų žmonės — 
lietuviai, vengrai 
— dėlto sunku

priežastis. Vyrai, kurie maiti
nasi pajais ir kava ir ruko ta
baką, o moters, kurios perka 
už $10 čcverykus ir blogai mai
tinasi, — yra geriausia dirva 
džiovai.”

sipažinusi Buchareste. Jis ten 
mokinosi medicinos. Jiedu įsi
mylėjo vienas į kitą ir apsivedė. 
Kada Meyer užbaigė mediciną, 
jiedu atkeliavo Amerikon. Mey- 
erui reikėjo čia tūlą laiką pasi
mokyti, kol jis liko daleistas 
praktikuoti. Visą tą laiką pati 
įlinkiai dirbdama rėmė savo

Clarence A. C n ine 
peticiją prašydamas, 
butų suteikta teise 
brolio turtą.

Jo brolis, Arthur Greiner, 
senai mirė Milwaukee’s san i t 
tune, palikdamas už $65,000 
ries turto.

vyrą.
Kada Meyer užsiėmė prakti 

ka, jųdviejų gyvenimas tuoj pa 
'erėjo. Jis uždirbdavo neina

RUS S 
TURKISH ei 
batu
TIML..

Exhibition of Paintings by the 
Independent Society Of Artists, 
Michigan avė., netoli Arts Insti
tuto, Chicagos Acts Club’e iš
statyta 49 paveikslai įžymiausių 
Chicagos dailininkų.

Dailę mylintiems žmonėms 
visgi verta pažiūrėt tuos paveik
slus.

Lankytojų dopąą labiausia at
kreipia į save reprodukcijos 
“The Rythm of Wind’* — John- 
sono; “Rescue” (Išgelbėjimas) 
— Jono Šileikos; “Stormy Eve
ning” —^Botke ir kiti.

Šileikos reprodukcija — sym- 
boliška, atvaisdinanti dabartinį 
gyvenimo periodą: nuo žiauraus 
drakono išliuosuojania auką. 
Aplinkui matos žmonių kaulai. 
Tolumoj šypsos šviesa* Parodla 
verta pamatymo. įžanga 25c.

Parodoje Buvęs.
Kaina Šileikos paveikslo 250 

dolerių. y yVu

Tarp gatvekarių ir elevatorių 
darbininkų iš vienos pusės ir 
kompanijos, iš kitos — kova ne-

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

visokius dokumentus ir pppie

Namų Ofisas:

3123 S. Halsted Si
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET 

Pel. Drover 5052

WISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS "VYRŲ IR MOTI t įL

NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfeJUSIOS IR NEIftGY .pjDS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pulllįr užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skini p nugaroje, kosėjimų, 
gerklčs skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negkQ? jos išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Prakti j 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va! 
1900 BLUE ISLAND A VE., kampas 19-tos gat.,

Rosenthal, Pre- 
\merikoj vice- 
bėjo užvakar tos 

Lygos nariams Mystic Athletic 
kliube.

Tarp kita ko jis pasakė:
“Karės ilgumas ar 

mas pilnai priklausys 
ant kiek mes galėsime 
savo kareivius gerais 
amunicija ir maistu, 
riems musu 
čioli basiems, idant musiy_kpL- 
reiviai turėtų čeverykų; neku- 
riems gali prisieiti nevalgyti va
karienės, idant musų kareiviai 
butu sotus.” C

Reikia manyti, kad ponui Ro
sen t balui negręsia tokis pavo
jus. Jeigu jam ištisųjų prisiei
tų vaikščioti basam ir nevalgyti 
vakarienių, tai, nėra abejonės, 
jis užtrauktu visai kitonišką 
giesme.

ji spauda nebežino nei kaip be
sukanti. Girdi, tai pavyzdis vi
soms merginoms. Jei studen
tės noriai stoja į Raudonąjį Kry
žių, tai tą patį privalo daryti ir 
kitos merginos.

Argumentas visai negudrus. 
Juk būti studente dar visai ne
reiškia buti protinga.

“Science may be learned by 
rote but visdom not”...

Moterų kliubai pradeda 
nytis daiklan, kad bendrai kovo
jus su saliunais. Jos reikalau
ja, kad karės metu saliunai bu
tų uždaryti. Esą tuo budu bus 
galima sučėdyti grudų, kurie y- 
pač yra reikalingi maistui.

Vagilių šaika papuolė 
policijos rankosna.

Vakar šiaurinėj miesto dalyj 
liko pagauti keturi automobilių 
vagįsr V ienas jų prisipažino pa
vogęs 14 automobilių. Vogtus 
automobilius jie siųsdavo į New 
Yorką, Indianapolį ir kitus di
delius miestus. Tten jų “kole
gos" priimdavo juos.

metai.
Bet staigu vyras persimainė 

Jis pradėjo nebepareiti namo na 
Ietimis. Ant galo, jis nebeparė 
jo 11 dienų. Pati rado jį su nur 
se. Jis pasigyrė, kad jiedu sy 
kiu nuogu maudėsi. Esą ta ta 
sustiprina jo nervus.

Nursė, pasak Elizos, buvus ne 
paprastai graži.

J Iš priežasties didelio gaisro, kuris sunaikino beveik visą namą, mes esame priversti greitu laiku išpar- 2 
g duoti visą tavorą. šiose dienose jau baigiame viską išparduot* "

Tiktai

Kada jį atvežė ligonbutin, jis 
atsipeikėjęs ištarė: “Kažin kas 
mane nušovė.” Ir daugiau nie
ko nebenasakė — numirė.

kelio s to tin. Pas ii 
jis laukė traukinio 

—Šios dienos 
civilę karę 
vo naujam pažįstamų! 
buvo laikai 
jimas visoj šalyj, 
tai buvo. Taip i 
akis mūšio lauką

Tuo tarpu pasigirdo perspėji 
mas, jogei greitu laiku traukiny 
apleis stotį.

— Well, labai gaila, 
senis, — kad aš negaliu 
pasakojimo. Man reiki 
traukinį.

Jis nuėjo pasiimti savo valizą* 
bet... jis dingo. Valize buvo 
taipgi $233. .

Kada veteranas pasakojo sa
vo atsiminimus, vagilius Įlaši
na tūloj o proga.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
AjHEHį K kuomet pranyksta re- 

/ gijimas.
vartojame page- 

vintą Ophthalmometer 
Ypatinga (loma alkrei- 
piama i vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare: nedčlle* 
mia nuo 10 iki 12 dieną.

d<549 0. ASHLAND AVĖ., kampan 47

Thompsonas primetė 
jei tas verčiąs moky- 

knyg 
keliu

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu , 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- 

skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, K I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
Bernas išdirbčju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLEHIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutų visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

« F. A». RICHTER CO. 
14—80 Washlastoa Street, BerYorih

oro
UTAISYTAS iš fprmulos- 
recepto; suteikto išftdptin- 
gu Egypto zokoninku,'

| Didžiausias
Ž ... taipgi parduodama galiūnui reikmenįs, kaip tai: stiklai, maži ir dideli, naujas registeris ir daugybė ® 
W kitokių galiūnui reikalingų daiktų už PUSĘ KAINOS. t

| Naudokjtea Proga! J
X šis išpardavimas tęsis tiktai dvi dieni, todėl norintis gerų, skanių gėrimų už nepaprastai PIGIA ( 
W kainą, kreipkitės šiuo adreaur . 11 t

|ThB Palace Liquor Store,
L -HI®* -P-Wi ■£• W -MSB 4-Ob -MO

Išlaidos:
Muzikantams...........$15.00
Svetaine............... .. 1.00
Įvairios smluk................ 1.97
Kendės .....................  . 6.88
Spauda ..
Užkandžiai
Režisieriui

Užvakar liko nušautas Carmi 
no Fusco. Vieta — 503 N. Tfal 
sted st.

X "elephone Humboldt 1278. ai

I M. S A H U D M. D. f
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgą*. A 

w Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir w
J* Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. T
f) OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 8
T VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; I

A Kampas North Ave., Kambarys 20$ A 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vnkrna. |į!

Vyriškų Drapaną Bargenai 
’Nauj i neatimti, daryti ant užsa* 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomi§ ir va-

REIKALAUJI
J Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
A Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, X
“ Jeigu Tau skauda akys, iį Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,0 Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
į Jeigu turi uždegimą akių, a
|į Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi T
1 reikalingas akinių. # ■
B Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- T 
X tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir ■ 
a akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. X
J JOHN J. SMETANA i
! AKIŲ SPECIALISTAS !
į TEMYKIT MANO UŽKASA. - i
į 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. j
X Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. I 
£ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. S 
y Tel. Canal 5335

trumpu
mu) to,

Aprūpinti 
ginklais, 

Neku- 
Į) r is i ei Ii vaikš-

Dr. Robertson, sveikatos de- 
i' portamento komisionierius, per- 

; spėja miesto gyventojus nuo 
į: raupų pavojaus.

John Me Mahon,v7 metą am- 
iį žiaus, rado nitroglycerino ir ėmė 

j žaisti. Nitroglycerinas . sprogo 
ir užmušė vaiką.

Areštavo už vėliavos 
įžeidimą.

P-lė Ruth Lightball, 880 Loo 
mis st., buvo areštuota už vėlia 
vos įžeidimą.

Tečiau, jinai išsiteisino. Gir 
di, nuėmimas nuo sienos velia 
vos dar nereiškia jos įžeidimą.

Dr. Ramsųr
AKIŲ SPECIALISTAS

įsom- mm

SVIESTAS
9
Geriausios

Smetonos ge- 
resnis, negu /j F p 
kur jus ga-L8..ll8 
lite gauti .. 1 w

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. 
vertes par-fLC 
siduoda už^*w

SVIESTAS
Geras

.UUva.

SV10S14EMI • •

ARBATA j
Priimn i au

sis, gvaran- a g* 
tuota, vertMu^IlA 
70c parsidu- ’*#Uu 
oda čU-PO..* w -Į

WEST SIDE
1378 Milwaukee Av.
2054 Milwaukee Av.
1045 Milwaukee Av.
1510 W. Madison St.
2830 W. Madison St.

v—...

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612 W. North Avi
1217 So. Halsted St.

1832 So. Halsted St.
1818 W. 12th St.

. ................11 1 ' 1 II < -

8102 W. 22nd Street.

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

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8413 N. Clark,



NAUJIENŲ AGENTŪROSNAUJIENŲ AGENTŪROSDRAUGIJOSNAMAI-žEMeSmulkus SkelbimaiPranešimai INDIANA VALSTIJOJ

WISCONSIN VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ

CONNECTICUT VALSTUOJt

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ*

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

MACBETH
PASKOLOS-MORGEČIAI

penkiuose aktuose.

William Shake^peare’o
REIKIA DARBININKŲ Versta lietuvių kalbon

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ
AMATŲ MOKYKLOS

Klcofo Jurgelionio
RANDAI

Rockford

PARDAVIMUI Administracijoje
NEW JERSEY VALSTIJOJ

apdarų

Business Ag
NEW YORK VALSTIJOJ

Iždinikas

D R. W. YUSZKIEWICZ
kasos globčjos

MARYLAND VALSTIJOJ

Bailini ore

Baltimore

Baltimore

IOWA VALSTIJOJ
EPSTEIN

OREGON VALSTIJOJ

RAKANDAI NEBRASKA VALSTIJOJ

OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio
Kedzle Avė.

Gramatika
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

ITA gramatika taip

be mokytojo išmokti NAUJIENŲ AGENTŪROSigumas ir
Kaina tiktai

nų” Administracijoje

Gran

prie 
gera

šiušieji Ba- 
r norintieji

i po vie- 
ryvenimo 
, arti 22-

Geras bi- 
del dviejų 
kambariai.

06 So. Albany ave?, 
greito pardavimo

naujus 
ano, Ca 

’rduosiu

REIKALAUJAME molderių ir mo 
kyties molderių darbo tuojaus. Ge 
ra mokestis ir pastovus darbas.

Chicago Malleable Castings Co, 
12000 S. Racine ave. W. Pullman, Ill

Lowell, Mass

Portland, Ore.: Omara News Co

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

Waterbury, Conn.: J. Pruselaith,

kad kiekvienas gali ir

SKAITYK IR PLAT 
“NAUJIENAS.”

L: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard 
.: J. Filipovicz, 

437 S. Pacu 
.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie-

skaito 
3 turi • • vi jies- 

' _ ’ i. Pasisakykite 
ko geidžiate ir ką Juri- 

pasiulyti. Kas turi

Pajieškau 
Tučiaus, 
pa v 
mo. 
s vai 
si.šaukti, 
kite šiuo

kiekvieno scenos

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
ly” savo miestuose arba diatriktuo- 
e. Pas juos galima gauti pirkti 
Naujienas” pavieniais numeriais.

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

TURIU paaukauti $16S seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 90 dienų. 
3019 Jackson Blvd., arti 

Chicago. Ill

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

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

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

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Ąve.

Cedar Rhpids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd Si 

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R<

KAS TURITE PARDUOTI cash re 
gister’į, malonėkite atsišaukti prie

K. Jamon t o,
1810 S. Halsted st., Chicago, Ill

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

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

nskaa,
452 W. Leonard »

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

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

KASARGA.—Draugijų pranešimus 
Kibiame be užmokesties. Praneši- 
feMd betgi turi but priduodami iš va- 

laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Įteoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
bainas dienraštis, nebegali but įdėti. 

“Naujienų” adm.)

no siuvamųjų mašinų 
ndų apmušimo 
j audinio

REIKALAUJAME merginų 
presso. Pastovus darbas ii 
mokestis. Atsišaukite tuojaus. 
UNIVERSAL CLEANERS & DYERS 
1328 Blue Island Ave., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys 
z 50 S. Hawland, Ave.

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

J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 
158 Main St.

PARSIDUODA pigiai trijų krėslų 
barzdaskutykla, r " 
palaukti, arba mainau 
liaus. Norintis gero 
kite pas savininką.

V. A, 
2011 So. Halsted st, 

Phone Canal

..PIRMA TOKIA PROGA
Mainome namus ir lotus, neskiriant 
ar hutų Chicagojc ar Gary, Ind. Tu
rime mūrinių ir medinių naujų na
mų. Labai geroj vietoj. Atsišaukite 
tuojaus:

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

Tel. McKinley 3354

Kenosha Wis.: K. Paukštis.
809 Park St, 

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

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon Ok

dalies pinigų galiu 
ant automobi- 

biznio atsišau-

PARDUODU 2 augštų murini na
mą, susidedantį iš sankrovos ir 5-ių 
flatų .taipgi atikos ir beizmento,. 
3321 S. Morgan St. Išmainysiu.

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

Phone Randolph 5042. Chicago

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISĄ DIRBTUVĘ. PASTOVUS 
DAR B A S. ATS IN Eš KITE O VE R- 
ALLS IR ATEIKITE PRISIRENGĘ 
DARBAN.

THE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVE.

CHICAGO.

niteto narys,
202 N. Hawland Ave

LSS. 81 kp. mėnesinis susirin- 
kianis įvyks pėtnyčioj, birželio 
8 d., Liuosybės svetainėje, 1822- 
24 Wabansia ave.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų.

Pranešu, kad dabar mėnesi
niai susirinkimai bus laikomi 
kas antra pėtnyčią kiekvieno 
mėnesio, Liuosybės svetainėje.

C. Lazarevičia, Nut. rašt.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirin 
kimus įvyks subatoje, birž. 9 d. 
8 v.v., Meldažio sv 
23 PI.

Seni nariai, prisit 
gočiau s prakalbose 
kovot už darbininkų išliuosavi 
mą, teikite. Komitetas

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 417 

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

Liberty Ave and Grant St 
Kulpmont, Pa.
Pittsburgh, Pa

PAJIEŠKAU darbo prie išvežioji 
mo visokių reikmenų ir turiu atsa 
kauti Ford’o troką, galima vežti vie 
ną toną. Kam reikia atsišaukite te 
lefonu: Drover 7468.

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas. Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicag&je ir kitur.

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

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis,
5016 Baring Av#«

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov*
3814 Deodor Si*

Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,
Box 122 Tolleston StatMl

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 594

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 BroadW«y<

PARDUODU arba išmainau duon
kepy kla, geras pirkliavimąs, geroje 
lietuvių apielinkėje. Priimsime auto
mobilių, Real Estate arba kitokius 
turinčius vertę raštus, kaip dalį 
mokesčio. 552 W. 37th St., Chicago.

pusbrolio Kazimiero 
Kauno gub., Vilkmergės 

Kupiškio parap., Puponių kai- 
Gyveno Roseland, III. 'Puriu 

rbų reikalą.*’Meldžiu jo paties at- 
arba kas jį žinote praneš- 

> adresu:
Frenkis Jokubka,

Box 207, Kenosha, Wis.
TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 

MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
ADMINISTRACIJA 1917 m. 

KENSINGTON, ILL.
D. Užgalis, prezidentas,

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

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

355 E. Kensington ave. 
Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 

-349 E. 115 St.
Antanas Enzbigelis, kasierius, 

352 E. Kensington ave.
Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 

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

PAGELBĖK1TE DĖDEI ŠAMUI. 
DIRBAME ŠĖTRAS, ANTKLODES 
DEL ARKLIŲ, DEL VALDŽIOS, REI 
KALAUJAME GEBU SIUVĖJŲ PRIE 
GARINIŲ MAŠINŲ IR LENGVAUS 
DIRBTUVĖS DABBO. GEBA MO
KESTIS PATYRUSIOMS MERGI
NOMS.— KREIPKITĖS j

J.’ W. JOHNSON 
1237 MACEDONIA GATVĖ, ARTI 
WOOD IR DIVISION GATVIŲ. 

CHICAGO.

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivii
286 Wallace

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei
kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St

J, Petrauskas, pirmininko pagelbin 
, 664 W. 18111 Street

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St 

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

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wentworth ave

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

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

prie musų 
nereikia 
maistą, 
grybai, 
puikumą krašto 
girną javų 
dė

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

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

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

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

Boumil,
50 Charles St 

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

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

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
-RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdahis. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

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

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

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

Socialistų Propagandos Mo
kyklos mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 8 d., 8 vai. vaka
re, p. Hašinskio svet., 731 W. 
J 8 th st.

Šiame susirinkime d. Budri
kis skaitys referatą temoje: 
“Etika.” Visi draugai malonė
kite atsilankvti ir atsiveskite na-

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Ave.
K. Paberelytė, finansų raštininke, 

1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted St.
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted SI.
A. Kubutienė, kasos globėja.

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

T. Varanavičius, prot. raštininkas,
202 N. Hawi an d Ave. 

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St. 

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
» 402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

St. Zeleckas, iždo globojas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės

REIKALAUJAME AGENTŲ, kurie 
gali padaryti didesnę “pėdę” bedirb
dami pas mus vakarais, negu kitur 
per visą dieną. Atsišaukite tuojaus 
del platesnių paaiškinimu.

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

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS

A. Misčikaitienė,
3500

M. Radzevičiūtė,

Januška,
1411 E. 59 SI

Cleveland, O.: A. Valenton.
2120 St. Clair Avi

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
Vylo, nuo 5 iki 8 vakare.

Nuo 10 12 pietų, ir 
Teiephone Canal ŠUO. 
3U2 S. Halsted Street 
8- 9 ryto, tiktai.

PARDUODAME smulkmenų sank
rovą, groserio, Ice Cream’o, saldai
nių, cigarų ir tabako. Randasi tirš
tai apgyventoje darbininkų klešos 
apielinkėje, South Sidėje 
zuis. Darbo užtektinai 
žmonių. Pagyvenimui 
Nereikalauju agentų. 
4018 So. Rockwell st.,

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

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

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago

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

Valandos 4—6 Ir 7—9 
Tel. Canal 3877.

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

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

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

— G. Bložis, 
3261 So. Halsted st.

— P. G ai skis, 
1327 N. Robey St.

G. Katilius, 
1685 Milwaukee Ave.

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis 6x6 kambariai, beveik 
nauji mūriniai flatai, ant 50 pėdų 
loto, po num^lpC^ 
kaina $4500, ant 
už grynus pinigus

McDONNELL, 
2630 W. 38-ta gatvė. Chicago 

Tel. McKinley 3543.

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

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

2005 W. Lake St.
K. Lagunas, 

atheny Ave.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas 
jums apsimokės patirti neŽiurint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipi 
ną. Atsišaukite tuojaus. ( 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave 
ros gtv., Chicago, Ill.

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertės $1000.09. Parduodu lik už 
100 dolerių. Pardavimo priežastis— 
važiuoju kitur. Kas nori pigiai j- 
sigyti gerus rakandus, kreipkitės ši 
tuo adresu. • (
5209 S. Halsted Si., vienais (repais. 

Chicago, 111.

ATI DUODAMA randon didelė san
krova ir 4 kambarių flatas, 3321 So 
Morgan St.,

BENJ. L MORRIS, savininkas, 
858, 29 So. La Salle Str., Chicago

Phone Randolph 5042.

Telephone Drover 9699

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

HpeciaHala* Molcriikų, VjrUką, Vaiką 
Ir virę chroniUę Hrę-

Valandom: JO 11 ryto, 4 5 po pietą, 7—8 va- 
kure. Nedaliomis JO 1 po pietą.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST^

CHICAGO, ILL. #

VALDYBA 1917m. 
pirmininkė,
So. Emerald Ave 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave 

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

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St 

O. Dobrovolskienė ir 
A. Pabarškiene

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis, turtų sekr.
1604 North ave.

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

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

Jos. Burauskaa,
F. Krasowski, 

2809 Penn Av<
J. Katkus, 

2204 Forbes
F. Tevlovich, 

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

306 Hamilton av< 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson SI

PR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas molerlšky, vyrišku, Ir vilią lifę.
Str.

PARDUODU Naujienų Bendroves 20 
serų. Reikalingi pinigai užbaigimui 
mokslo. Geras bargenas.

J. J. Bagdonas,

ANTRU ir trečiu mortgaa* suteikiam* pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 6 ir 6 pros 
apmokėjimui taksą, užmokėjimui intarasų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsą nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigą. Greitas ir manda
gu* patarnavimas, teisingas zreikalavimaa.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

I North La Salle Street, Ohieago.
Telephone Main 4841,

GVARDIJOS L. K. M1NDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 in.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m. 

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

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

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1948 String St 

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Wentwort

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

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

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

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

Bayonne, N. J.: A. Schwarizburg,
13 W. 23rd St 

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

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

J. Manelis, pirmininko pagclb., 
1533 S. 10th St.

S. Dambrauskas, protokolų rašt., 
1227 S. 8th St.

G. Mikelaitis, finansų rast.,
1128 N. 8th St.

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

J. Rutkauskas, kasos globojas
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka, 9
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 

Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 
1-mą pelnyčių.

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WI& 

Kaz. Bražcvičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, viče-pirmininkas, 
321 Middle St. 

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

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

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

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėtau nešis, 

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 90. 
Juųzas Žilius, durininkas, 

614 Market St.

LDLD. 19 kp. susirinkimas 
įvyks nedelioj, birž. 10 (L, 1:30 
v.p.p., Mark White Square sve
tainėje — Chib rjioni 
šaus. Reikalingas dal 
visų narių.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

K- JAMONTAS, 
1840 So Halsted St. Chicago.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W. 18th 
S(. netoli Fisk

VALANDOS
6 8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

BARGENAS 
Parduodama mūrinis narnąs labai pi
giai. Atsišaukite į savininką šiuo 
adresu:
3149 So. Halsted St., antros lubos.

Ofisas ir Gyvenimas: 
3600 S. Halsted St., kampas 36 

Telephone Drover 4974.
Ofisas atdaras iki JO vai. ryto, 

po pietų ir vakarais.

ChicagG Heights, Ill.: M. Remeika, 
1330—15th Ave, 

Spring Valley, Ill.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland St

Kewanee, Ill.: K. Valančiunas, 
506 E. 7 St

Pana, Ill.: W. W. Petraitis, 
210 W. Wash

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

459 Collinsville
Springfield, III.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Cicero, Ill. — Lietuvių koope
racijos direktorių nepaprastas 
susirinkimas įvyks pčtnyčiojc, 
birželio 8 d., 8 vai. vakaro.

Visi direktoriai privalot būti
na dalyvauti, nes krautuves kla
usimas bus galutinai išrištas.

sirašyti į korporacijų, nes ji 
yra nupirkta nauja krautuve 

Kviečia valdyba.

Springfield, IB 
1716 

DeKalb, Ill.: Mike Taruti, 
1148 Market St. 

Divernoori, HL: W. A. Žilinskas, 
Box 210.

Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave. 

Westville, HL: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St. 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 
x 801 — 8th. St

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

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

W. Pullman, IB.: W. Pilypas, 
720 W. 120 St

Harvey, IB.: Z. Putramentas,

MICHIGAN VALSTIJOJ:

REI K ALINGAS bučeris, mokantis 
gerai bučernės darbą. Mokestis ge
ra, atsišaukite tuojaus. H. Peldžius, 
4129 S. Sacramento ave., Chicago.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių vAį< 
rakandus, divonus, Player\ j 
bin et, Phonograph ir tt. H 
atskirai.

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

LMPSA. susirinkimas įvyks 
nedėiloj. birželio 1 ()«<l 
lo, Aušr

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Cas turi skaudamas arba silpna® akis, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas nous

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

U’xo 9 ryto iki 1 po pxeL

PRISIBAšYKIT
armijos. Musų armijai 

kariauti, bet reikės ganu n t 
Čia lietuviai dygsta kaip 
Atvažiuokit dabar pamatyti 

>, gerumą žemės, au- 
ir lietuvių pasekmę. Dė- 
ragina visus prisirengti, 

lai kodėl ne? Atvažiuokite šią va
sarą, apsirinkite puikią farmą, pri- 
sirengkite pradėti kitą pavasarį ga
minti maistą.

M. .1. AUGULIS, 
Lith. Colony “Gausa” Director, 

Sanborn Company,
Eagle River, Wis. *




