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Vokiečių orlaivininkai bom- 
mbardavo Rūsy laivyno

INTERNACIONALĖS OI) 
MINIŲ UNIJOS KON- 
VENCI7A BOSTONE

paklusnųjų unijistų vieton 
samdytojai pasiėmė streik
laužius.

GRAIKIJOS KARALIUS 
NETEKO SOSTO.

WASHINGTON, birž. 13. 
— Vokiečių submarina pas- 
kandinoMar vieną Suv. Val
stijų pirklybinį laivą, Petro
lite, priklausantį Standard 
Oil kompanijai. Pasigenda
ma 18 žmonių.

atsakąs 
- nes e-

JIS “IŠGELBĖJO 
VENGRIJĄ.

NEGALI IŠARDYT DARBI 
NINKU VIENYBĖS.

Chicago, Ill., Sereda, Birželio (June) 13, 1917

Namų savininkai nori pasi 
naudot dabartine kare.

WASHINGTON, birž. 13. 
— Anglijos valdžia sugrąži
na šios šalies vaisbininkams 
šešiolika milionų svarų vil- 
nų> kurios buvo konfiskuo
ta bevežant jas iš Australi
jos. Kaipgi čia užlaikysi ta
lkininkės gerą...

Wisconsino valstijos sena
tas priėmė bilių, įgalioja
ntį valdžią konfiskuoti 
maisto ir anglių sandė
lius.

Kad Kynijos prezidentas 
gali sutikt y* nesutikt pa
varyti parlamentą.

Kad darbininkai atsisakė pa
sirašyti po korporacijos 
patiekta sutarčia.

pilnai aprūpinama 
mijbs reikalavimai.

Mat* jis buk manąs pravesti 
radikales

nių nei kad savu laiku siū
lęs reakcionierius Tiša.

AMSTERDAM, Holandi- 
ja, birž. 13. — Specialis Chi- 
cagos Daily News ko
respondentas, Rene Feibel- 
iman; rašo, jogei Austrijos 
karalius Karolis išgelbėjęs 
(nuo'revoliucijos!) Vengri
jos pavarydamas atkaklųjį 
“reakcionierių, premierą Ti
są; ir paskirdamas jo vieton 
“liberalį Moritz Esternha-

WASHINGTON, birž. 13. 
— Asttovų butan busią įve
sta įstatymų sumanymas, 
draudžiau namų Savininkam 
kelti kainas už persamdomus 
darbininkams kambarius.

Kad visi naudojasi kare— 
kodėl to nedaryt namų savi
ninkams?

Anglijos jūreivių unija vis 
dar atsisako vežti Angli
jos Socialistų delegatus 
Petrogradan, nors valdžia 
suteikė, jiems pasportus.

Laimėjo 8 vai. darbo dieną 
ir algų padidinimą.

Ir padidino darbininkams 
M 

algas.

MADISON, birž. 13. —Wi
sconsino valstijos senats va
kar priėmė bilių; kuris Įga
lioja šalies gynimo tarybą 
konfiskuoti visus maisto ir 
anglių sandėlius — atsitiki1 
me, jeigu pristygtų maisto 
arba spekuliantams bandant 
kelti per nemierą jo kainas.

ZOOLOGINIS PATRIO 
TIZMAS.

Austrijos karalius Karolis 
“išgelbėjęs” Vengriją pa
varydamas premierą Ti-

NEWARK, N. J. — Ed
ward Maher Sons kompani
ja būtinai užsispyrė-išardyt 
savo darbininkų vienybę; 
Bet nepajiegia. Tos kompa
nijos darbininkai molderiai 
streikuoja jau nuo pereito 
rugpjūčio mėn. Reikalauja 
algų padidinimo ir geresnių 
darbo sąlygų. Kompanija, 
samdosi streiklaužių ir mo
ka jiems brangiau nei kad 
streikuojantįs reikalauja. 
Bet kadangi tas nenugąsdi
na streikininkus ir jie pase
kmingai atkalbinėja atvež-

NAUDOJASI RUMAN1 
JOS K E ROS INO ŠAL

TINIAIS.

nariams 
kandidatūras 

rinkimams. Kita

Reikalauja, kad valdžia pa
imtų j savo rankas maisto 
produkciją; smerkia Go- 
mpersą; sveikina Rusijos 
revoliuciją.

BERLINAS, birž. 13. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vokiečių orlaivių skadronas 
pereitą nedėldienj bombar-

PEORIA, III 
korporacija išvijo savo dar- 
bininkus-unijistus, atsisa
kiusius pasirašyti po varža-

Nereikalavę paliuosuoti 
kariuomenės.

OIL CITY, Pa., birž. 12.— 
Oil Well Supply kompanijos 
bosai “susiprato” — kuomet 
darbininkai pradėjo organi- 
zuoties tikslu pareikalauti 
algų padidinimo. Kompani
ja tuoj paskelbė, jogei ji no
rinti palaikyti draugingus 
santykius su savo darbinin
kais ir 
užmokestį 12Į/2 nuoš

Policija išvaikė susirinkimą 
Dubline.

viena kitai

Prancūzai užėmė 
sostinę Atėnus 
konstantinas busiąs nuve 
žtas Italijon.

Kad nenorėjo priklausyti 
unijon.

13. — Graikijos karalius Ko 
nstantinas atsisakė nuo so 
sto. Tokia žinia atėjo šia 
nakt iš Graikijos sostinės A 
tėnų. Ta pati žinia, beje, sa 
ko, kad Konstantino atsisa 
kymas buvo ne liuosanoris

CHARLESTON, AW. Va.— 
Aštuonioliktasai United Mi
ne Workers unijos distriktas 
visuotinu balsavimu patvir
tino savo atstovų patiektą
ją ir bendroje samdytojų ir 
angliakasių atstovų konfe
rencijoje . priimtą sutartį. 
Sulig ta sutartimi angliaka
siai laimi astuonių valandų 
darbo dieną, žymų algų pa
didinimą ir šiaip tūlų page- 
rinihaų kasyklose.

Tas laimėjimas paliečia 
dalle's (vakarinės) Pennsyl- 
vąnijos, visų Illinois, Ohio ir 
Indiana 
Siusi

sikvietė “tėvynės gynėjų- 
kareivių.

Centralis Newarko darbo 
unijų komitetas užprotesta. 
prieš tokį kompanijos elgi
mąsi. • Dalykas gal atsidurs 
teisme. Streikininkai gi ne
žada nusileisti ir pastara
jam samdytojų triksui. Jie 
žada dar energingiau tęsti 
pradėtąją kovą — iki ji bus 
laimėta.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
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field pranešė visoms laivų 
(kompanijoms, kad jos nepri
imtų ant laivų nė jokių sve
tur keliaujančiųpasažierių, 
ar jie butų Suv. Valstijų pi
liečiai ar ateiviai, jeigu jie 
’neturės reikalingo pasporto 
i iš Walstybes Departamen-

DUBLIN, Airija, birž. 13. 
— Sinn Fein, Anglijos prie
šininkų partija vakar bandė 
surengti, protesto mitingą 
prieš žiaurų anglų valdžios 
elgimąsi su suimtais airių 
sukilėliais. , Susirinkimas 
betgi negalėjo įvykti: polici
jos lazda atliko savo. Susi
rėmime sužeista ir pats poli
cijos inspektorius Mills.

^Sakoma, kad toks “neap
galvotas Sinn Fein’erių žin
gsnis” galįs pakenkti visam 
Airijos reikalui — Anglijos 
valdžia galinti supykti ant 
“nedėkingųjų” airių ir 
neduoti Airijai “Home Ru
le” — savyvaldos.

Naujienų Skaitytojų
domą atkreipiame į busimąjį nedėlioj, birželio 17 
milžinišką tarptautinį Socialistų presos Pikniką Ri 
Verview Parke.

Šis piknikas, t 
nias 
paprastuose piknikuose, -— 
žiniška darbininkų demolish 
kalančius vis stipresnius pančius

Visas šio 
naudai, 
draugus 
ką! Biletai gaunami Naujienų ofise

Konvencija, be to, pasiun
tė Petrogradan pasveikini
mą Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybai. Taipjau 
ir tarptautinei socialistų ko
nferencijai Stockholme. Tuo 
pačiu laiku konvencija kaip 
vienu balsu pasmerkė šios 
šalies “darbininkų vadą” 
Gompersą, kuris atsisakė pa
siųst delegatų į Stockhplmo 
konferenciją.

Pagalios konvencija pa
žadėjo visokią galimą pagel- 
bą pasmerktiems San Fra
ncisco darbininkų vadams— 
Mooney, jo žmonai ir ki
tiems.

Konvencija, beje, paskyrė 
200 dolerių parėmimui New 
Yorko socialistų dienraščio

CHATTANOGA, Tenn., 
birž. 12. — Vietiniai medvil
nės fabrikantai išvijo iš dir
btuvių apie tris tūkstančius 
d arbi n i n k ų, i n tari amų 4 ‘pa- 
vojinguose palinkimuose”, 
vadinasi organizavime savo 
d raugų darbiu inkų.

Išvytuosius darbininkus 
šelpia United Textile Wor
kers unija.

pramogai rengia- 
gražesnių ne kaip 

šis piknikas bus kartu ir mil- 
acija prieš šios šalies despotus, 

darbininku klestii. <L
pelnas eina darbininkiškos spaudos 

Tat paraginame visus Naujienų skaitytojus ir 
Važiuokite į Tarptautinį Socialistų Presos Pikni-

AMSTERDAM, per Lon 
doną, birž. 13. — OJicialė vo
kiečių valdžios žinių agentū
ra, Wolf .biuras, praneša 
kad turtingieji 
kerosino šaltiniai, kuriuos 
sunaikino besitraukianti Ru
munijos armija, jau baigia
ma atsteigti. Kol kas išim
tu Rumunijos kerosinu pa
tenkinama tik armijos rei
kalavimai. Toliau manoma, 
kad busią galima pasiųsti 
dalį ir civiliams Vokietijos 
gyventojams.

RAUJ1EM09, 1840 SOOTH HALSTEO STREET 
CHICAGO, HLJLJNOIS 

TELEPHONE CAUL 1S00

CHICAGO, briž. 13. - 
Šiąnakt, apie 10 vai. vakaro 
Chicagoje siautė stipri vie 
sula su griaustiniu. Vidur 
miestyje ponas perkūnas iš
kalęs keliatą langų.

Jį privertė atsisakyti “tautų 
liuosuotoja” Anglija padeda
ma savo talkininkės Franci- 
jos.b z<artu atsisakė ir Kon
stantino sosto paveldėtojas, 
vyresnysis jo sūnūs Jurgis. 
Konstantinas turėsiąs apsi-

Italijoje, kadangi 
taip nori talkininkai...

Karaliaus Konstantino at
sisakymas, kaip skelbia atė
jusios iš Londono ir Pary
žiaus žinios, įvyko prie seka
mų aplin^kybų. Talkininkai 
griežtai pareikalavo, idant 
Graikijos valdžia pavestų jų 
žinion turtinguosius Thes- 
salijos javų laukus, vieninte
lį didžiausią visoje Graikijo
je žemdirbystės apskritį. 
Statydami šitą reikalavimą 
jie, talkininkai, pradėjo ga
benti ir kariuomenę į Grai
kijos sostinę Atėnus. Ofici- 
alis Paryžiaus pranešimas 
sako, kad Francijos kariuo
menė jau panedėlyje buvusi 
pasiųsta į Athėnus. šiandie 
Graikijos sostinė faktiškai 
yra atiduota franeuzų armi
jos vadų malonei — nors ofi
cialia pranešimas ir sako, 
kad ji paėmusi į savo rankas 
TIK maisto kontroliavimą.

Graikijos karaliaus sostas 
patenka į antrojo Konstan
tino sunaus, Aleksandro, ra
nkas, kuris pilnai 
savo “pašaukimui” 
sąs “pro-English”..

Džingų spauda staugia, 
kad Konstantino rezignacija 
yra tai “crushing blow to 
Germany” — nustelbiantis 
smūgis Vokietijai. Pasiliuo- 
savusi nuo vokiečių intek- 
mės Graikija, girdi, suteik
sianti talkniinkams ytin žy
mią paspirtį. Nors tos ša
lies gyventojai, bent didelė 
jų didžiuma, yra priešingi 
dabartinei skerdynei.

Vadinas,eko neatsiekė tal
kininkų auksas bei jų dip- davo rusų laivyno bazą Ry- 
lomatai, tą dabar atliko spė- gos įlankoje. Pridaryta 
ka. - . |daug nuostolių.

BOSTON, birž. 12. — šio
mis dienomis čia laikė trečią 
savo konvenciią Internacio- 
nalė Odminių (kaili 
unija. Paskutinėje 
k o n vehei j a p r i ėm ė 
svarbių rezoliucijų, 
kad kongresas atšai 
imtąjį parinktinio (selective 
conscription) kareiviavimo 
įstatymą, kad valdžia paim
tų i savo rankas maisto pro
dukciją, kad butų daroma vi
sa atsiekimui ūmios ir pat
varios taikos, kad valdžia ne-

iinteresai.
Dabar tatai paaiškėjo. Po

ra valandų poTo, kai jis kal
bėjosi su Chicagos Daily 

IN e w s korespondentu Gile 
I ir bažijosi nesutiksiąs pava
ryti parlamentą, jis pasiun- 

Glas-|tė telegramą gen. Čang-Hsu- 
ngui, kuris stbvi šu savo ar
mija šalia, sostinės vartų. Ir 
užreiškė, kad \jis, Li-Juan- 

sųtihkąš' pavaryti 
Tuoj buvusi 

prokla- 
ameija, po kuria jis ir pasi
rašė.

Parlamentas jau butų pa
varytas, jei po prezidento 
proklamacija butų pasirašęs 
dabartinis Kynijos ministe- 
rių pirmininkas Vu-Tang- 
Fangas.

Dar daugiau. Radikalusis 
prezidentas net atsisakęs 
patvirtinti savo vakarykštį 
pasikalbėjimą su Daily News 

IMS Už PAKARPOS . korespon(lent„. Dejei tos 
MAISTOSPEKUUANTUS )riežasticsrc2igl,avęsvyl.ia. 

usias Kynijos prezidento se
kretorius bei Daily NeWfe 
'korespondento interpretato
rius Kvo-Tui-či. Jį pasekę 
ir kiti seni prez. draugai.

Dabar prezidentas tvirti
na, jogei parlamento pava- 
irymo reikalauja “bendri ša
lies interesai.”

Vokiečiai, sako,, labai ne
patenkinti naujuoju Vengri- 

betgi prastas paliudi- jos ministerių pirmininku 
didiemsiems^šios ša ~ 
patriotams-kapitalis- > šalyje reformų

lose ir marina badu. Tuo 
mėnesių 
u numa

usiąs, jei to reikalausią šalies budu-bėgiu trijų
1 • ■ vokiečių valdžia

inusi 500 belgų.

HAVRE, birž. 13. — Pu
siau oficialia Belgų valdžios 
pranešimas sako, kad vokie
čių valdžia marinanti badu 
išvarytus į Vokietiją belgus. 
Pasipriešinusius ar atsisa
kiusius dirbti belgus vokie- 

arlamen- ‘čiai.uždaro belaisvių stovyk-

LONDONAS, birž. 13. — 
Nežiūrint to, 'kad Anglijos 
valdžia atsisako ■ 
išduotus socialistų delega
tams pasportus į Petrogra
dą — jūreivių ir pečkurių 
unija vis dar spiriasi ir at- 
isisako Vežti juos. Jūreivių 
unija mat užsispyrė, kad de
legacija duotų jai raštiką pa
žadėjimą, jogei' ji stosianti 
už atlyginimą talkininkų jū
reiviams nuostolių, padary
tų vokiečių jūrių piratais- 
submarinomis. Negana to, 
jūreiviai reikalauja, idant 
delegacija viešai atsiprašytų 
jūreivių už tulus “įžeidi
mus.”

Šitoks jūreivių unijos pa
sielgimas iššaukė aštrų-pro
testą Anglijos darbininkų 
o r ga n i z a c i j o s e. P a v 
govo darbininkų Centralė 
Taryba pasiuntė socialistų 
delegacijos vadams, Macdo- 
naldui ir Jowettui užuojau- Hung 
tos rezoliuciją, kurioje. - nu- parlamentą 
peikiamą, netaktingus jurei- patiekta reikaling 
vi'ų unijos pasielgimus. Be 
to, panedėlio vakare ten pat

eilė viešų susirin
kimu, kur taipgi pasmerkta 
jūreivių žygiai.

Beje, eina gandas, kad de
legacija, jeigu jūreiviai neat
mainys savo- nutarimo, vyk
sianti Petrogradan — orlai
viais.

WASHINGTON, birž. 13. 
— Telegramos praneša, jo
gei iš dešimties milionų už- 
siregistravusiųj t.v. kareivi
nio amžiaus vyrų tik 2,750,- 
000 nereikalavę, kad valdžia 
paliuosuotų juos nuo tarna
vimo kariuomenėje. Tele
grama todėl sako, kad šioji 
šalis jau kaipi'r turinti 2,750, 
000 vyrų kariuomenę

Tai 
jimas

VIENNA, birž. 13. — Ofi
cialia Viennos pranešimas 
sako, jogei vąkar pradėtasis 
italų užpuolimas Trentino 
fronte jau sulaikytas — “su 
dideliais nuostoliais prie
šui.” *

SUSITAIKĖ.

PEKING, birž. 13. — Va 
kar buvo išspausdintą “Na 
u j ienose 
prieštaraujanlos žinios apie BELGAI STIMPA BADU 
dalykų stovį Kynų sostinėje. --------

panaikinti Ten buvo pasakyta, būtent, Atsisakančius dirbt 
kad Kynijos prezidentas jau čiy valdžia marinanti badu 
sutikęs pavaryti parlamen- 
tą, ir kad jau esą svarstoma 
klausimas uždrausti dabar
tinio parlamento 
statyti savo 
kitiems 
žinia gi tvirtino, jogei pre 
zidentas nieku , budu nesu 
tinkąs pavaryti-

< * i •... • .
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Jš rusu revoliucijos
Darbininkų ir Kareivių At

stovą Tarybos žygiai.

Prieš porą dienų telegrariios 
pranešė iš Rusijos žinią, kad 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai reikalaujant, buvusis 
caras tapęs perkeltas į Petro ir 
Povylo tvirtovę. Laikinoji Val
džia, mat, taip švelniai sir tuo e
buvusiu Rusijos budeliu apsiė
jus ir tiek jam laisvės davus, 

revoliucionieriai ėmė nujau
sti pavojų.

Viename franeuzų kairiųjų 
socialistų organe rašo rusų revo
liucionierius Steklov daug indo- 
miy dalykų apie pirmąsias revo
liucijos dienas ir apie tą rolę, 
kurią lošė Darbininkų ir Karei
vių Taryba. Tik ačiū tai Tary
bai ir jos veikimui pasisekė iš
gelbėti Rusiją, kad vietoj caro 
Mikalojaus ant sosto nepasodin
ta didkunigaikštis Mykolas.

Iš pranešimo dg. Steklovo, 
kurs patsai visame tame judėji
me dalyvavo, pasirodo, kad išti
sos dienos turėjo praslinkti, kol 
pavyko Laikinajai Valdžiai įsis
teigti.

Socialistai, kuriuos tuojau pa
kviesta dalyvauti valdžioje, at
sisakė visai . bendradarbiauti. 
Jie dagi nematė reikalo deleguo
ti sočia 1-demok ra tų frakcijos at
stovų į laikinąjį Durnos Komite
tų. Jie bevelijo pasilikti sau tei
ses neprileisti prie valdžios to
kių asmenų, kuriuos jie skaitė 
kaipo nepageidaujamus ir kenk
smingus. Tuo tarpu jie sutaisė 
devynius reikalavimų punktus, 
kuriuos pristatė Durnos Komite
tui ir kurie, su menkais tik pa
taisymais tapo to Komiteto pri
imti ir įdėti į primą jį naujosios 
valdžios programą.

Dar indomiau pažvelgus už 
kulisų į tą kovą, kuri ėjo tarp 
buržuazinės partijos atstovau
jančiojo Durnos Komiteto ir so
cialistų Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos del pašalinirho 
caro nuo sosto. Delegatų Atsto
vų Tarybos Pildpmasai Komite
tas, mat, visai netikėtai sužino
jo,‘kad Gučkovas, kur paskui 
bbvo kares ministerių, išvien su 
ftulginu, nacionalistų ir tikrųjų 
rusų vadu, gavę iš Durnos Ko
miteto įsakymą važiuoti pas ca
rą. Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba ant tų pėdų davė įsakymą 
geležinkelių stočių valdyboms 
neleisti išvažiuoti Gučkovui su 
Šuiginu, bet jau buvo per vėlu. 
Abudu tuodu pasiuntiniu spė
jo prasmukti ir nuvykti į Psko
vą ir ten išgauti caro atsisaky
mą nuo sosto. Bet kartu su ca
ro atsisakymu juodu pargabeno 
ir paskyrimą caru didkunigaikš- 
tį Mykolą.

Darb i n inkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybos Pildomasai Komite
tas tuojau pakele aštriausią pro
testą prieš tokią machinaciją, 
pareikalavo, kad Mykolas ant tų 
pėdų išsižadėtų sosto ir pagru- 
.  ■ — ——  t  i>

bėgiu Mykolo atsisakymas ne
bus Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos rankoje, tai bus naujas re
voliucijos sukįlimas.

Tai padarė savo. Ministerių 
taryba nieko nebelaukdama sku
binos in corpore pas didkunigai- 
kštį Mykolą. Tasai, išklausęs 
ministerių, pamatė, kad dalykai 
blogi ir kad jeigu jis urnai neiš
sižadės pretenzijų prie sosto, jis 
turės susitikti su revoliucionie
rių kareivių , durtuvais. O tai 
juk nelabai malonus dalykas. 
Ir jis atsisakė.

Mykolui atsisakius nuo sosto
— o tai įvyko tik dviem valan
dom praslinkus nuo paduoto 
ministerių tarybai ultimatumo
— Darbininkų ir Kareivių Ats
tovų Taryba paskelbė savo ma-

tam tikromis sąlygomis — rem
ti Laikinąją Valdžią.

Veikiai po to darbininkų Ta-

Dalykas buvo toks: Taryba su
žinojo, kad Laikinoji Valdžia 
užvedė tarybas su Anglija, kad 
Anglija priglaustų pas save carą 
ir jo šeimyną. Už dviejų dienų 
caras su savo šeimyna turėjo 
but pasodintas ant vieno anglų 
kariško laivo ir išgabentas Ang-

Pavojus buvo didelis ir reikė
jo veikti urnai ir energingai, kad 
šita užmačia neįvyktų.

Darbininkų ir kareivių Tary
bos Pildomasai Komitetas todėl 
kuoveikiausia mobilizavo ištiki
mą kariuomenę; telegrafu davė 
įsakymų visiems Carskoje Selo 
gelžkelių stočių viršininkams ir 
darbininkams, kad jokiu bildu 
neleistų carui išvažiuoti; pasiun
tė savo .komisarus į Carskoje 
Selo, caro rumus apsiautė šar
vuotais automobiliais — ir tik 
tada, kada visa tai buvo pada-

Tik šituo greitu ir energingu 
žingsniu pavyko darbininkų Ta
rybai sutrukdyti caro ir jo šei
mynos pabėgimą Anglijon.

Rusų revoliucija parodo dar, 
kaip lengva revoliuciją laimėju
siems darbininkams savo prie
šus — kapitalistus ir kapitalis-

pergalėirusiojo proletariato tar
nais. Pavyzdžiui, toks atžaga
reivis Rodzianko, Durnos pirmi
ninkas, kurs, kaip žinia, buvo 
taipjau laikinojo Durnos Komi
teto pirmininku, revoliucijai įsi
siūbavus buvo taip galvos nete-

darbininkų reikalavimui. To
mis dienomis į visa ką jis turėjo

mą:
—Savo garbe ir sąžine as nie

ko prieš tai neturiu.
Otfi aršiausias reakcionierius

kaitė savo reikalavimus Laiki
najai Valdžiai, nebęsusirado nie
ko k-ita atsakyti, kaip tik užreik-

man kas pasakęs, kad aš nesi-

dabartės darosi tarp spekulian
tų, iš vienos puses, ir valdžios, 
— iš kitos.

priešinsiu sušaukimui įsteigia- Petrapilio: 
moja seimo pamatu visuotino, 
lygaus, tiesaus ir slapto balsavi
mo; jeigu man butų kas sakęs, 
kad man teks vedžioti Mikalo
jaus Romanovo drebanti ranka 
kada jis rašėsi savo atsisakymą 
nuo sosto, — tokį žmogų aš bu-

šiandie aš jums sakau, kad jūsų 
reikalavimams sušaukti įsteigia-

pri tariu.
Pergalingoji darbininkų kle

sos jiega —- tegul tatai tiek Eu
ropos tiek Amerikos darbinin
kai pamato iš nišų revoliucijos

ogantingiausius kapitalistus ir 
didžiūnus. Dalykas mat visados 
priklauso nuo to, kas turi savo 
kišeniuj raktus nuo kalėjimo 
durių. Politinė jiega darbinin
kų klesos rankose paverčia bur
žuazijos lekajus palankiais dar
bo žmonių tarnais.

Laiškai iš Rusijos.
Naujienų skaitytojas F. F. 

Kiesilis iš Indiana Harbor, Ind., 
2401—137 St. mums prisiuntė 
laišką, rašytą jo sesers iš Pet
rapilio kovo 6 d., 1917 m. čia

Jaučiu 
broliška

“Brangus mano broliai Pran
ciškau ir Motiejau. Labai 
jums ačiū, kad manęs neužmir
šote būdami tolimoje šalyj. 
Sausio 2 d. iškarto gavau iš jus 
du laišku ir čekį ant trijų šimtų 
ir trisdešimts rublių. Pinigus 
atsiėmiau sausio 20 d. 
kad ir jumyse yra
meilė, kaip ir manyje prie jū
sų. Jeigu sveika busiu, steng
siuos jums atlyginti.

Gavus jūsų laišką užėjau pas 
gradonačalninką prašyti užru- 
bežinio pasporto. Ten man pa
sakė, o ir laikraščiuose buvo pa
skelbta, kad nuo sausio 15 d. 
vokiečių submarines skandina 
visus talkininkų laivus. Nors 
nėra uždrausta išvažiuoti iš 
Rusijos, bet del anos priežas
ties. ir aš turiu gyventi Petro-

naujienų

bininkai. Sustojo ne tik fab
rikai, bet ir skalbyklos. Did
žiausi streikai prasidėjo vasa
rio 25 d. Sustojo visi trauki
niai, tramvajai ir izvoščikai.

džios raštines sudaužė ir sudegi
no. Visą policiją išnaikino. Visus 
kalėjimus atidarė ir paliuosavo 
kalinius. Kalėjimuosna sukim-

mušėA Visą valdžią nuvertė ir 
ž m ones gavo laisvę: žmo
nes kasdien maršuoja gatvėmis 
su raudonomis vėliavomis ir 
dainuodami revoliucioniškas 
dainas. Darbininkai dabar 
Ii uosi. Patį carą nori paimt ir 
sunaikint. Kareiviai eina su 
darbininkais išvien. Dabar mes 
nieko nedirbam ir nežinia, ka- 
(įa bus koks sutvarkymas ir ka
da toji baisioji karė pasibaigs?

“Pinigus nuo jūsų apturėjau 
— ačiū. Dabar pas mus nauja 
tvarka stojo. Čia tiek daug 
naujo, kad jokiu budu negaliu 
aprašyt.

Dabar Rusijoje* jau neliko se
novės valdžios. Caras nulėkė 
nuo sosto.

Vasario 24 d. sujudo visas Pet-t 
rapilis: prasidėjo revoliucija. 
Buvo labai baisu, bet tuoj visom 
pusėm pradėjo cit žmonės su 
raudonais vėl ūkais.

Dainavome svoboda dainas. 
Atsiuntė daug pulkų kareivių, 
kad mus iššaudytų. Kuomet at
jojo kareiviai tai ir jie iškėlė 
raudoną vėliavą ir susivienijo su 
revoliucionieriais. Kazokai tai
pgi ėjo išvien.

Revoliucionieriai paleido iš vi
sų kalėjimų žmones, okružną 
sūdą sudegino, uČastkus išdraskė 
ir visas popieras sudegino. Vi
sus raudonsiulius kalėjiman su
kimšo. Vienu žodžiu, viskas la
bai greit pasiseki .ir tikimės, 
kad dabar bus geriau gyventi.

Dabar mums paskyrė dirbt tik 
8 valandas į dieną, žalavonės 
man moka 77 rublius į menesį.

Viską surašyt negaliu — tiek 
daug naujo, nepaprasto įvyko.

Sudiev mielas broli, linkiu 
kuogčriausios laimės. Sesuo V.

Valdžia losią to moralisto vi
rėjo rolę, o maisto spekuliantai 
— katino.

Kokių tik dalykų nepripasako- 
ja valdžios atstovai.

Esą maisto spekuliacija šian
die yra tolygi išdavystei ir žmog
žudystei, — pasakė Suvienytų 
Valstijų agrikultūros minister! o 
pagclbininkas, Vroomanas.

žodžiai, ištikrųjų, rustus. Ge
resnių negalėjo sugalvoti ir Kry
lovo virėjas.

Nežiūrint nuolatinio valdžios 
graudenimo, maisto spekulian
tai išnaudoja žmones visais ga
limais budais.

Jie, kaip tas katinas, klausosi 
ir plėšia žmones dienos viduj.

O valdžia vis traukia savo

—Taip negalima daryli, tai
priešinasi dorai...

Deja, jinai nesustojo ant to. 
Juk buvo skiriamos įvairios ko
misijos, kurios turėjo ištirti, ko
de! maistas brangsta.

Prakaitavo, tyrinėjo komisi
jos ir priėjo prie išvados, kad 
maistas brangsta ačiū karei ir 
spekuliantų godumui.

Tilo jų “misija” ir užsibaigė.

Laiškas iš kelionės.
Hotel Alcazar, 

Vancouver, B. C.

$ijon partijoje politiškų emi-

Gerbiami draugai:
Kaip žadėjau parašyt jums 

keletą eilučių, tai ir pildau.
Pribuvome į Vancouver birže

lio 6 d. Kelionė buvo gan įvai-^ 
ri: kur tik progą gavę darėme 
demonstracijas. Taip, St. Paul 
Minn. mainėme traukinį 
rengėm demonstrasiją. 
lėni raudoną vėl ūką, o iš 
nių išsiveržė 
“Marsalietės”; 
tik stotyje.
Žmonių būriai žiurėjo ir, progą 
gavę, klausinėjo, kas mes per 
vieni ir kur važiuojame.

Likosi išrinktas komitetas

nasi, valdžia! žino brangumo 
priežastis. Čia ir keliui galas.

Šitas pavyzdys kuoaiškiausia 
parodo, kas rupi valdžiai.

Ir po to dar tūli turi užtekti
nai gėdos, kad kalbėjus apie 
šios šalies “demokratiškumą.”

Kuomet gauja nenaudėlių da
ro, kas jai patinka, tai valdžia 
žiuri į tai per pirštus.

buk tie visi graudenimai, tie 
visi “stiprus’’ žodžiai yra nie
kas daugiau, kaip tik lėlių kome
dija d|cl nuraminimo suaugusių

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJEĮSTEIGTAS 1886 METAIS

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

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

ŠELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniu^ lietuviu tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
** trūotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauną dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. •

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra šeniaū- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros

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

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

Moksleivius, Politiškus Kanki

ir su- 
Iškė- 

kruti- 
balsai 

margavome ne 
bet ir gatvėmis.

Demokratinė valdžia yra tokia 
valdžia, kuri pildo didžiumos

bei kitų kokių pamarginimų lai
ke kelionės ant laivo. Į tą ko
mitetą ir aš likau išrinktas.

Kaip matyt, tai mano svajones 
pamatyt Filipinų ir Hawaii salas 
nueis per niek, nes agentas pa
sakę, kad jokių apsistojimų ne
bus ir kda musų laivas plauks 
tiesiog į Yokohamą.

Jeigu gausiu porgos, tai iš Yo- 
kohamos parašysiu daugiau.

Linkėdamas jums ir visiems 
chicagiečiams geriausio pasise- 
kymo, laukiu pasimatymo lais-

dudelę.
Multi-milionieriams užsinorė

jo karės, ir Washingtonas pas
kelbė ją.

Maisto spekuliantai išnaudoja 
žmones, o Washingtonas bijo 
nudaryti žingsnio, kad sustab-

Kur-giJ? Juk negalima kišti 
nosies į privatiškus kapitalistų 
reikalus! Aš tata.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaipkriminaliŠkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

1123 S. Halsted 51.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI. 

1111-13 Unity BMg.
Tel. Central 4411

Pranas A. Rakas.
Birželio 6, 1917,

P. S. Laivas išplauks birže-
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGO J ir BURNSIDE J

TJKIHINGIAVHIA IM GKK1AUBIA
LHCTUVJiiKA

Telefonai Canal 1717

Akušerka
MM M *W' r • 1 • 1Mrs. A. V idikas
Baignai Akutei I jo* Kolegiją; ligai prak- 
(ikavuni Penney Want Job Hoapnal^Be ir 
PMIadelphijoj. Panekmingaf patarnsw- 
ju prie gimdymo. Uždyk* dnodu rodį 
▼ juokiose ligone moferiftiB Ir merfb 
noniM. Kalbu ii ei u y inkai, anglikkaL r»- 
tikkai, Itukikkai ir glavokikkai

1731 a HALSTED 8T„ CHICAGO^ 
Ant antr^ lubf.

APTIEKA
RutnUtrnw mIjčb,
kkrlfnrlwt, ar t U r«*r4pt»l lAHuvas- »r 
Amerikon daktar*. Tai vienatini 

tuvlika aptieJh* ir MaMaelm-
aetta valstijoj. Gyduvtt* raut ka
klo* tik pasaulyj yra vartejamoa. Ga
lit reikalaut per laUJkmuK, e ai prhl*- 
aln per erpree*.

K. SicllaiuisRitt
AptlekoriuB ir Barini Akiui

SOUTH BOSTON, MASS.

"aky—IB

JOSEPH C. WOLON
LIETUVI H ADVOKATAS

Huimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, HL

Td Central 6390-639). Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir subatos vakarai* nuo 

G iki 8 vai. vakare, po numeriu:
)M.« MILWAVKKE AVE, CM«p, III. 

Tel. Humboldt 97.

PJRK SAU visas PlumbavojlmtH reik
menis tiesiai už ‘’wholesale” kaina*. 
Mes parduosime virielns.
Levinthal Plumbing Supply Co., 

1637 W. Division St, Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Kas Išganys liaudį ?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį?
2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

Nekaltybė bei Kūdikystė.
3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje. s
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

. Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų . 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

(CNT A TT T T T? XT n C”

1840 S Halsted St Chicago, Ill..
’LSsH
Ai®

patįs žinote iš laikraščių.
I T I > I ■> N .i , 1, „ ■ .M.......

Maisto spekuliantai
Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

2.
3.

5.
6.

8.
9.

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijali^ Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 S. Halsted St, Chicago, HL

luitils tos nelaimingos vėtros; 
gal užšvies saulės spinduliai; 
gal nudžius musų blakstienos; 
gal prašvis nauja gadynė; gal 
pasimatysime su savaisiais?

Brangus broliai, jeigu gausite 
šį mano laišką, kuogreiČiausia 
duokit atsakymą — kaip eina 
darbai Amerikoje ir kaip jūsų 
sveikatėlė, nes aš, ne tik aš bet 
visas Petrapilis, jau dvi savaitės 
nieko nedirba. Pabėgėliams čia 
vargas baisiausias: diena metais, 
metai amžiais pavirsta man čia 
gyvenant. Kad galėčiau su ju
mis pasimatyti, man rodos, aš 
bučiau laimingesnė už visą pa
saulį. Siunčiu šį laišką ir su 
nekantrumu laukiu atsakymo 
jūsų sesele —* Barbora Kiesilaii- 
te.” •

Pas Krylovą yra viepa labai 
indomi sakme. Jos turinys 
maz-daug sekamas.

Virėjas pagamino valgį: pri-

Naujienų skaitytojui A. Ba

kių Dievo sutvėrimėlių ir visa 
tatai sudėjo ant stalo.

Jam reikėjo tūlam laikui'išei- 
ti iš namų-

Namuose buvo katinas. Bet 
virėjas pasitikėjo jo dorumu ir 
paliko jį.

Sugrįžta namo. Žiuri ir neti
ki savo akims: katinas užsiriog
linęs ant stalo kerta viščiukus.

Bet virėjo nepaprasto butą. 
Jis pirmoje vietoje užsimanė 
perskaityti katinui doros lekciją.

“Tu paleistuvi, tu nedorėli, 
kaip drįsti taip elgties? Aš ti
kėjau į tave, aš maniau, kad tu 
esi ištikimas. Na, o dabar, žiū
rėkite, kokią kiaulystę padarei I”

m. Tuo tarpu Afinas klausosi ir 
ėda.

J. KLOWAS, 
Tel. Canal 7270 

Prof.
šokiai atsibuna kas panedėlj ir 

pėtnyčią, 7:45 vai. vakare.
Mes apsiimanie’ išmokinti šokti į 

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

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

Burnsidčj utarninkais ir ketvergais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161

Prof.

DR.W. YUSZKIEWICZ

LIKTUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ka« tari skaudamas arba silpnas akis, a 
galvon skaudėjimo, atsilankykite pas niuo

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
HviMtamia wu) 9 rvto iki 1 po pisi,

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.

Minties intekmS ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

t Kaina 15c.

1840 So. Halsted St, Chicago, M

Aukaukite L.S. Fondan
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Korespondencijos i Galutinas Pranešimas
TAYLOR SPRINGS, ILI

Darbai ir lietuviai

P. Norkus

Dieniniai Nuotikiai

828 W. 14th StŪko

mroc

HERRIN, ILI

RACINE, WIS
J. GRUŠO

Moralybes Išsivysimas

House) deposit^

Betvarkė 
Darbai.

eina 
susi-

Telefonas: Canal 
1527. Mes prisių-

Prakalbos, 
draugijose

Sime i jūsų na 
mus tą pačią die

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

ORKESTRA-BEN AS 
3147 S. Halstėd Street 

Tel. Drover 8674.

Katrė Rokiene . . . . 
P. Gudienė............
Ant. Butauskas . . . 
Ant. Gertauskas . . . 
Ant. Kunickas........
F. Binccvičius 
Mik. Mikionis........
Juozas Rasimas . . . 
Vikt. Stedelinskiene

iš Centralinio 
Komiteto.

Dykai šis puikus 
setas su kiekvie
nu galionu degti
nės.

žemės Dulkė

visuomenei,
Bielskio

-—Tai iš kur jus paeinate, jei
gu jau taip stebuklingu budu at
siradote Amerikoje, užklausiau

kares teksai bus priversta mo
Apsirūpinkite su gėrimais, tas bus paranku

Viena saugiausiųjų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Sereda, Birželio 13, 1917

Apvaikščiojimas 
vi m as

Išvažia- 
šalčiaus paskaitos
- Darbai.

ralinio Komiteto ir jo aukų iš
siuntimo reikalais, susirinkimas 
griežtai protestuoja prieš tokį 
elgimąsi minėtojo pono, nes jo 
netiktai neįgaliojo tais reika
lais rupiu ties, bet jis, tai yra 
minėtasis ponas JT Bielskis, tu
rėjo ppogos girties spaudoje, jog 
kenkiąs Ceiitrplįahi Ęomilęhn.ir 
išgriovęs jo skyrius, f ,

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. > Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, ^aip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. ?Kai- 
na 10c.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co

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

Dabar Racine darbai pradėjo 
lipniau eiti. Kaikurios dirbin
ės atleidinėja darbininkus.

. M. K.

luose
Raudoną jam 
nas 
ri su 
ir visa

Geg. 11 d., 1917.
Liet. Cent r. K-tui šelpimui nu

kentėjusių nuo karės.
320 Fifth Ave., N. Y. City. 

Gerbiamieji:
Gavome jūsų laišką iš 10 d. 

gegužio, kuriame pranešate, jog 
posėdyje jūsų komitetu, kuris 
atsibuvo geg. 7 d., jus. įgaliojo-

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymų.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį morž-

Iš dau 
kodėl nevisos aukos pasiunčia
ma Lietuvon. Iki šiol tylėjome, 
nes, paskelbus gali būti užkenk
ta reikalui. Ret dabar, kada jau 
tas-klausimas ir be mus spaudo
je pakeltas, 
menės žiniai 
romą

SCHREIBER BROS.
Deering Brandy ir Deering Rye $2.90
Fresko Brandy $3.25 už galioną

ambicijos? Ar jus turite skausmus 
skatidęjimą, sąnarių, drebėjimą, galvos svaigimą 
plakimą, nerviškumą,'užkietėjimą vidurių, sk 
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą,'uŽnuodijimą kraujo,

„ N
Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai. ?

Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare;
Nedčjdieniais nup 9, iki, 12 dieną. ' .x

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

į Miegok bile kur, bet valgyk
A METROPOLITAN |
J RESTORANE J
J • C. J. SMERLIN, Savininkas g 
X Atdaras visą naktį. Telefo- X v nas: Čanal 2309. A
t 22nd st. and Western Ave.

kalbėtojo keliones lėšų.
Antru atveju A. Mon tvidas 

kalbėoj apie Rusijos revoliuciją: 
kaip susipratę Rusijos darbinin
kai nuvertė žiaurią caro valdžią

Vfto labo ...............$5.00
\tikos pasiustos per L. Pri 
ką, R rook lyne.
Už a ūkavimą, atsilankymą

\ S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, IR

Birž. 5 d. prakalbos visgi įvy
ko, tik publikos susirinko ne
daug. Pirmu atveju drg. Mont- 
vidas kalbėjo ajpie darbininkų

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III

tamstą sugauti.
—Niekas manęs nematė, kaip 

pabėgau nuo 
bar aš ir bijau 
kio trubelio. I 
registraciją. Gal man prisieii 
pasisiūlyti liuosnoriu į karino

Turiu trubelį, — sako. z 
Kas per trubelis, ar neužsi

kus išnaudoja kapitalistai ir ku 
nigai, ir darodinėjo, kad darbi 
ninku išganymas socializme.

Yra čia ir keletas lietuvių. 
Nors šis miestukas sausas, bet 
eik nors į kiekvieną butą, visur 
rasi svaiginančių gėrimų ir pa
leistuvavimą. Tas yra ir pas lie
tuvius. Kunigo Broils.

Akyvaizdoje to, kas pasakyta 
Centralinis Komitetas laiko rei 
kalingu 
jog clgimąsis pono J 
Centralinio Komiteto reikaluose 
yra ne vietoje ir prašoma jo 
liauties vaikščiojus Raudoną j an 
Kryžiūn be Centralinio Komite
to įgaliojimo to Komiteto reika- 

Paipgi nutarta pranešti 
kad po- 

Bielskis nieko bendra netu- 
Lictuvių Dienos aukomis 

ką jisai tame klausime 
išeina iš jo kompetenci

jos ribų.

lai jus žinosite, kad aš tai padariau.
sutrukimą skaros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė 
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių 
ausų, nosies ir gerkles ligas, arba kitokią užsisenėjusią, ii- 
gai besitęsiančią ligą? ' -

Nors aš esu
praktikos, aš noriu
kviesti į savo ofisą
nuomonę.
stebėsi t, J

—Nugi iš Kauno gubernijos.
—Kokiu tat stebuklingu budu 

patekai tamsta į Ameriką?
-—Taigi, mat aš nušokau nuo 

laivo, per tai manęs nieks nė 
neužrašė.

vakare užsiregistravau...
Sutikau kitą, kuris dar dau

giau bijosi. Paklausiau, ar esi

mo- 
vienodai ga

bios dailėje ir tt. ir stoja už ly
gias su vyrais politinius moterų 
teises.

Puikiai sudainavo p-nia Ule
vičienė ir deklamavo mažos

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill.

P-as Lopą t to ir p. Šalčius buvo 
Washingtone vakar ir jums ra
portuos visus atsilikimus. La
bai gaila del mus ir jūsų Komi
teto, kad nebuvo galima siųsti 
šias aukas i Lietuva. Karė tarp

uždarė visas naudingas periokas 
del persiuntimo pinigų į Lietu
vą. Mes klausėme musų val
džios, kad stengtųsi padaryti ko
kį nors būdą del pasiuntimo šitų 
pinigų 
kymo.
prielankus, kaip tikimės, tai pi 
nigai

labai užimtas daktaras-ulcl mano didelės 
kiekvieną sergant j vyrą ir moterį pa
ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus misi- 

dp greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
lys vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

mų, kad man yra jau 33 metai.
—-Tai kodėl jus neturite jokių 

raštų iš Rusijos?
*

—Tai yra ilga istorija apie 
mano atvažiavimą. Bet, žodžiu 
sakant, nė Castle Garden nėra 
mano rekordų apie atvažiavimą 
į Ameriką.

Taip aš nusistebėjau išgirdęs 
apie tai, kad to žmogaus niekur 
nėra užrašyto. Tai žingeidus 
dalykas.

kių didelių maršavimų galvo
mis čia niekad nebuvo: dalyva
vo 8000 žmonių. Marša vo senos 
moters, merginos, vyrai ir mo
kyklų vaikai. Tame 
čiojime dalyvavo 110 draugijų 
ir kiekviena buvo kitaip pasi
rengus. Papuošimams daugiau
sia vartota amerikoniška vėlia
va. Iš lietuvių maršavo šv. Kaz. 
Draugija. Maršavime lietuvių 
buvo apie 200 ypatų.

187 kp. surengi 
prakalbas birž.

Išgarsinus prakalbas publika 
susirinko prie svetainės ir lauke 
ligi 9 vai. vak., o kalbėtojo su
laukt negalėjo.

• Atvažiavusieji iš kitų miestū
lių peikė rengėjus. Montvidas 
pirbuvo 11 vai. vakaro, bet prie 
svetaines jau publikos visiškai 
nebuvo.

Tokiu budu rengėm prakalbas 
birž. 5 d. Kuomet nuvažiavau j

Birželio 19 d. suvienytomis 
spėkomis kelių draugijų rengia
mos paskaitoi gerb. M. Šalčiui.

pono J. Bielskio pranešimą 
klausime siuntimo Lietuvon au
kų, surinktų Lietuvių Dienoje 
rupesniu ir priežiūra Centrali
nio Komiteto. Po apsvarstymui 
priimta sekanti rezoliucija:

1. — Reikale aukų siuntimo 
Lietuvon Centralinis Komitetas 
rūpinosi visokiais galimais bu
dais, kad pinigai butų kuovei- 
kiansia išsiųsti Lietuvon, nuro
dytiems žmonėms; Raudonojo 
Kryžiaus mums buvo prižadėta 
išsiųsti pinigus kuoveikiausiąi; 
tais reikalais važinėjo į Wash- 
ingtoną C.
Lopą t to, Dr 
V. Bartuška

2. Aukų išsiuntimas su
trukdytas del tūlų klinčių, ko
kias statė įvairus vietų komite
tai ir pavieniai asmens, kuriems 
rūpėjo kenkti nuosekliam C. Ko
miteto darbui; šilai bus paskelb
ta vėliau. ^Priežastis nepasiunli
mo visų aukų Lietuvon prižadė
jo paskelbti ir Raudonojo Kry
žiaus Direktorius p. Bicknell’is. 
Be to viso pertraukimas Suvie
nytų Valstijų santykių su Vokie
tija po kurios valdžia dabar yra 
musų Lietuva, ir vėliaus aps
kelbta karė taip-pat prisidėjo 
prie to sutrukdymo. C. K-tas 
pats'kol kas neskelbė to dalyko, 
nes iš Raudonojo Kryžiaus vis 
laukiama, kad jam pasiseks gau
ti Valstybes Departamento pavo

Nors sykį esmi laimingas, ne
reikės turėti trubelių: vienas 
mano pažįstamas, pasakojo apie 
lai, kaip jis bijojo eiti užsiregis
truoti. Sako:

—Rytmetyje atsikėlęs išėjau į 
miestą. RegistYuotis, vienok, ne
drįsau eiti. Tai taip išvaikščio-

Amerikos Lietuvių Centralinis 
Komitetas savo posėdyje, 4 d. 
birželio, 1917 m., svarstė pas
kelbtą laikraščiuose (“Darb.” —Tai, man visai nereikia: a: 

turiu jau 33 metus, bet kitas da 
lykas, aš atrodau perjaunas ii 
gali mane dar įvesti į trubelį.

—Tai kas jums gali įvesti 
trubelį?

— Mat aš išrodau daug jaunes 
uis negu kad turiu metų.

—Tai kas čia per blogumas.
—Mat aš jokių popierų netu 

riu nei amerikoniškų nei iš Ru 
sijos, lai, jeigu mane suareštuo

Trečias tai daug daugiau bijo
jo: visas nerimavo ir nežinojo, 
ką daryli. Paklausiau, kode!

tis. Nekuriems darbininkams 
atėmė daug darbo ir numažino 
mokestį 25c į dieną.

Čia dirba daug Austrijos len
kų ir ispanų, tai jie nesutiko ant 
tu salvgu. Kiti darbininkai su-

Vyriškų Drapanij Baronai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

įaskelbiame visuo 
kad yra viskas da 

kad lik išsiimtus aukas 
įbar dalykai stovi, lai pa

liudija sekamas laiškas rašytai 
iš Raudonojo Kryžiaus, kurį pa
duodame vertime:

čia yra viena cino išdirbystė i 
nesenai atsidarė anglių kasyk 
los, “American Zinc Co. of Illi 
nois.”

Prieš pirmą birželio tos dirb

nuo

Schreiber Bros.
Prisirengkitc ir taupykite pinigus pirkdami įvairios rųŠies deg 

tinę dabar. Pirma extra teksai 
keti ir kainos pasidvigubins,

Pirkite už dabartines kainas

1900
KASPAR 

prezidentas 
0TTO KASPAR 

vice-prezidentas 
WILLIAM GETTING 

ppez. Getting Bros 
CHARLES KRL’PKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 

KAPITALAS__

Kodėl jums nepasiaukąuti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų Atgal, turėti tą patį mitrumą ir 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ii’ fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus, žinote, kad jus nesate tas žmogus ir

Mano moksliškos- metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nu?vieči?i akis, padaro 
spėkos protui ir kūnui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos Anf patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti

Nežiūrint kas* atsisakė jus gydyti, aš užkvięčiu jus ateiti ir aš B/aiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsib 
sekmos teisingu gydymu. /

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad

X-RAY ir kitokios geriausios clektrikos mašinos, del 
pažįnimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda s 
ligas .nepatėmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir [| 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt z HK 
progą gydyti tam tikras ligas.
« Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 

širdies .
uismus nu- illiS

" — No ne, nė pirmųjų popierų 
neturiu. * s

—Tai gal dabar išsiimsi nors 
pirmas, paklausiau jo?

— Dabar man jau nercik, užsi-

•psireifikia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- Ik klės skaudėjimo, dusulio, galvos 

' skaudėjimo, nustojimo apetito, 
. ialčio galvoje, cct., ect., Sutai- 

į Bomas išdirbūju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje peV 'pusę šimtmečio—25c. 
už Jbonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AD. BIUHTER CO. 
14—80 Wavhlagtoa Street New York

iziuosune.
Čia kaltė ne rengėjų ir ne kal- 

t rajono, kad neapsi- 
g iš Springfield į čia 
ilvažiuot į tokį laiką, 

kokis išpuola pagal rajono pas
kirstymą.

oro
UTAISYTA8 iš fprmulos- 
recepto; nuteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

-’--’-i Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.' 

taurioje ir tikroje Rankoje. .28 metua teiaingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų I 

ir taupymo padėjimų

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

pirklys 
H. E. GTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. G. WILGE

Ice Co, Yice-Prez- T. Wilce Go 
JOZEF SIKYTA 

Ič sslerius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

X “NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.'

Dr. Layton
14. S. HALSTED ST., ARTI MADISON, CHICAGO, ILI

Birželio 17 d. rengiamas T. M 
I). 121 kp. šeimyniškas 
mas į Midway Parką, 
samdytas extra karas važiavi
mui. Norintieji važiuoti ateiki
te 11 vai. ryto gatvekarių sto
tim Sykiu važiuos Lietuvių Mu- 
zikalis benas ir Racino daino- 
riai. Toks išvažiavimas pirmu
tinis raciniečiams. čionai visa
da buvo rengiami piknikai, 
Piknikai vietoje naudos duoda 
žala, dėlto kad ten šinkuojama 
svaigalai, šįmet daržo savinin
kas pakėlė augsią kainą. Lietu
viai atsikrato nuo pikniku ir šią 
vasara visos
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Apžvalga
AR TAI GRAŽU?

Antra,

I Redakcijos Straipsniai

Sveikatos Skyrius

AKIŲ ĮTEMPIMAS

pienas

atsitikime 
klesos Lie-

Waterburyje,
gerbiamieji,

Opozicija 
prezidento 
politikai.

Gali 
ir tai 
Lietu

Lietuvos 
“perbudavoj imas 
ir darbininkai.

vartoja 
rba geria ko 

but per

są vo kun
namuose
jie kas
pia tada, kada per dieną nuvar

gai laikoma tyčiomis Bosto
no bankuose, idant paskui 
galėjus sunaudot juos pro
pagandai; 3) kad L. Prusei- 
ka yra paskelbęs tokį L. Š.

nymais negalite juk užtrinti 
tą faktą, kad nuo Lietuvių. 
Dienos jau praėjo daugiau 
kaip pusė metų laiko, o jus 
tiktai dabar išeinate su pasi
aiškinimais, delko tebeguli 
Amerikos bankuose apie pu
santro šimto tūkstančių do
lerių aukų.

Ar žinote ką, ponuliai: ka
da jus taip melagingai kalti
nate kitus ir taip netikusiai 
teisinate save, tai pas žmo
nes turi dygti mintis, jogei 
jūsų pačių sąžinė yra negry
na. *

Mažiau užsiimkite šmeiži
mais, o elgkitės patįs teisin
gai. Siųskite neatidėlioda
mi Lietuvių Dienos aukąsl

NAUJIENOS
Utihuanian Daily News

išsiuntęs pinigų į Lietuvą, 
kad sušelpus badaujančius 
savo brolius. Tat aš vie-

ikia atimti
Kūdikio “dari

kuotoliausia.
vakarą plauti akis salts’ 

rniii labai naudinga. Vaa- 
Labai gera 

masąžas, 
plau-

Kuomet Rusijoje įvyko re
voliucija, Lietuva buvo at
kirsta nuo jos, todėl Rusijos 
revoliucinis judėjimas nepa-

Be įvairių straipsnelių medicinos Jr higiėnos klausimais, 
gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimu, 

ausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. Ar J.

“Vienybėje Lietuvninkų” 
vienas žmogus cituoja “Nau
jienų” pastabą, kad klerika
lų ir tautininkų fondai turį 
kuogreičiausia išsiųsti savo 
fondų pinigus Lietuvon. If 
po tos citatos rašo:

Tas . “Naujienų” priera
šas yra labai geras ir aš su 
juomi pilnai sutinku. Bet 
kad “Naujienos” pamiršo 
paminėti šalę klerikalų ir 
tautininkų fondų dar ir 
socialistų fondą, tai yra L.

bonds’ų” jisai apibu 
isterišką” ii 
Wilsono pas 

gin

Mes matėme, kokiu atkak
lumu dalis senatorių ir kon- 
gresmanų priešinosi prezi
dentui Wilsonui, .kuomet jis 
reikalavo, kad butų paskelb
ta karė Vokietijai.

Ta opozicija prezidentui 
nepasiliovė.

Visai nesenai šioje vieto
je buvo nurodyta, kaip išti
ko “fiasco” kongrese Wilso- 
no sumanymas įvesti karės 
laikui cenzūrą. Ir mes tuo
met pasakėme, kad tas pre
zidento^ nepasisekimas yra 
nepaskutinis.

Prezidentas savo imperia
listine politika apleido tas 
vėžes, kuriomis jisai ėjo pir
ma, stengdamasis bent iš 
paviršiaus lošti , demokrati
jos atstovo rolę. Dabar ji
sai tą rolę metė atvirai ir 
ėmė tarnaut “Wall Stree- 
t’ui.” Trustinio kapitalo po
litikieriai tečiaus delei to ne
pasidarė jo draugais. Jie 
mielu noru pakištų jam ko
ją, kad suklupdžius jį.

Republikonų partija vis 
drąsiau stoja prieš preziden-

f Užsisakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 
B savaitėje. Pačtu siunčiant, 

oje metams $6.00, pusei me- 
0.

lUtur, ne Cihcagoje, metams $5.00 
| Fase i metų ......... ............... $3.00
Į trims mėnesiams..........  $1.75

Eem mėnesiam .....................$1.00
ladoje, metams .............. $6.00

Ihwopoje, metams .............. $7.00

SKAITYK IR PLATINK 
^“NAUJIENAS.” "

Red. Pastaba.—Šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu'vedėjo patar 
navimu. E. \ \ , \ " ” *-
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimu. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. Ar J. 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, “Ill.

šio
gazinč lempute, akis da labiau 
įtempti varčia. Laikui bėgant 
akįs palieka silpnos, ašaringos, 
net skaudančios.

Tikiuosi skaitytojai supranta,

prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
1, o ne Redaktoriaus 

ant vienos popieros pusės, be to 
Redakcija pasilaiko visas tei- 

etinkami spaudai raštai naikina-

škiai melagingus “savo žmo
gaus” rašymus, o ir dar pats 
nuo savęs prideda nepadorų 
melą. Jis sako, kad tautini
nkų kontroliuojamasai C. K. 
negalįs išsiųsti Lietuvių 
Dienos aukų del “socialistų 
skundų.” Vyručiai, ar nė 
gėdos neturite? Viena, se
nai turėtumėte žinoti, kad

suva- 
darbininkų, ka- 

ukininkų, politinių

valdybos, kam jus laikote 
visuomenės suaukautus 
pinigus Bostono bankuo
se. Kodėl jus nesiunčiate 
į Lietuvą, kur mus vienta
učiai badu miršta. Nejau
gi jus manote laikyti vi
suomenės suaukautus pi
nigus Amerikos Bankose 
iki išmirs tas 150,000 lie
tuvių, o paskui, kada jau 
nebus kam siųsti į Lietu
vą, tų pinigų, tada sunau
dosite savajai propagan
dai, kaip kad p. L. Prusei- 
ka yra pasakęs savo pra
kalboje dar pereitą metą 
laikytoje
Conn.
jeigu jus esate teisingi ir 
jeigu jums rupi artimo 
meilė, tai kada kalbate a- 
pie kitus ir kurstote vi
suomenę, kad paklaustų 
tų ponų, kur jie laiko au
kas, tat nepaslėpkite nei 
savųjų socialistų. Jeigu 
jus to nedarysite ir slėpsi- 

i tės, tai atsiminkite, kad 
visuomenė sugaus pirma 
tuos, kurie slapstosi ir 

, juos prikals prie gėdos 
stulpo. ' Aš pilnai tikiu, 
kad mano šitas balsas pa
sieks mus plačiąją visuo
menę, kuri ir pradės rei
kalauti iš visų Fondų val
dybų, kad pasiaiškintų de
lko jie nesiunčia pinigų į 
Lietuvą, kur mus broliai 

. badu miršta. *
Šitame rašyme tvirtina

ma trįs dalykai: 1) kad Lie
tuvos Šelpimo Fondas esąs 
mažiausia pinigų išsiuntęs į

lygsta* 
nuo pat pirmutines dienos jo gy 
veninio; vidurių su į rimo 
žastįs randasi maiste ir maitini 
me. Gal but motin 
kokias nors pile 
kius norš lašus; gal 
daug pieno jam duoda ir per- 
dažnai.

O jisai yra, be abejonės 
milžiniškas. Apie tai gali
ma spręsti iš tos didelės į- 
tekmės, kurią turi dabar Ru
sijoje demokratija, iš dabar
tinės Rusijos valdžios politi
kos, iš tų trumpų pranešimų 
kurie ateina nuolatos apie į- 
vykstančius Rusijoje 
žiavimus 
reivių 
partijų, kultūros draugijų, 
mažųjų tautų atstovų ir tt. 
ir tt.

Rezultate viso šito darbo

k Lietimų Dieoraitif Amerikoj*
NAUJIENŲ BENDROVE inc 

^Kasdien, išskiriant nedėldienius

kareivių oficierio uniforma; 
šiap visa politinė ir socialė 
šalies struktūra paliko daug 
-maž tokia - pat. Kada tai
ka prašalins iš Lietuvos ka
riškus vokiečių valdininkus, 
šalies vadeles stengsis į savo 
rankas paimti dvasiškija, 
stambieji ūkininkai su dva
rininkais ir miestų buržua
zija. Mažažemiams ūkinin
kams ir proletarams — dar
bininkams grūmoja pavojus 
negaut nieko — jeigu jie ne
sugebės “Lietuvos atbuda- 
vojimo” laiką panaudot sa
vo reikalų apsaugojimui, jei
gu jie neišsikovos daugi'aus 
teisių ir geresnio savo būvio 
užtikrinimo.

Kad Lietuvos darbo žmo
nės ateityje turėtų geresnį 
padėjimą, negu iki šiol, Lie
tuva turi but ne tiktai “at- 
budavota”, bet ir ■ nuodug
niai “perbudavota.” Visi jos 
vidujiniai santykiai ir reika
lai turi but kitaip sutvarky
ti, negu jie buvo iki karės.

Rusijoje tą “perbudavoji
mo” darbą atlieka revoliuci-

Pereitos savaitės gale jos 
vadai padarė dvi viešas ata
kas prieš jį. Illinois valsti
jos senatorius Sherman pa
skelbė Chicagos “Tribu- 
ne’os” špaltose laišką, kuria
me daroma Wilsonui aštria
usių priekaištų. Kitas sena
torius, Harding, aštriai kri
tikavo Wilsono politiką se
nato bute.

Pirmasis senatorius rašo, 
kad prezidento politika prie
štaraujanti šios salies kons
titucijai: kad jisai ardąs vi
sas demokratines praeities 
tradicijas ir mėginąs paver
sti kongresą į bevalį savo 
užmačių įrankį. Ir pastebė
tinas dalykas: laikraštis 
“Tribune”, kuris pirma ar
šiausiu budu niekindavo ko
ngresą už jo priešinimąsi ka
ringiems Wilsono sumany
mams, dabar ne tiktai spau
sdina tą Shermano laišką, 
bet ir giria jo autoriaus 
“dvasią.”
. Dar smarkiau užatakavo 

i prezidentą senatorius Har
ding, kuris yra pripažintas 
republikonų partijos vadas. 
Jisai vadina visą Wilsono 
administraciją netikusia. Ji
sai grasina iškelt aikštėn to
kias administracijos politi
kos paslaptis, kad visi šim
tas milionų Suv. Valstijų gy
ventojų netektų užsitikėji'mo 
prie dabartinės valdžios. Iž
do sekretoriaus sumanymą 
parduot $5,000,000,000 . “lai
svės 
dina, kaipo 
“nederamą: 
kelbtąjį karės tikslą 
klais įbrukt demokratinę 
tvarką Vokietijai — jisai at
randa esant prieštaraujan
čiu paties Wilsono pripažin
tam principui, kad “kiekvie
na tauta turi teisės pati nu
statyt savo valdžios formą.” 
Ir pagalios senatorius Har
ding užreiškia: “...Aš noriu 
pasakyt jums, kurie esate 
atsakomingi už valdžios da
rbus šiais bandymo laikais, 
kad jus negalite išteisinti 
šios karės.”

Kada šitokie balsai girdėt 
iš vadovaujančių politikos 
veikėjų tarpo, tai ne blizgan
čios ateities prisieina laukti 
naujam Wilsono politikos 
kursui.

R. D. J. klausia:
1. Jeigu moteris kūdikį žin

dydama pastojo ir už 3 menesių 
pasigadino, lai ar galima ir to
liau kudikį žindyti? 
nepasigadino?

2. Mano vaiko viduriai suge
do, labai liuosi; jam dabar dyg
sta dantįs. Gal dėlto viduriai 
sugedo, o gal del pieno?
Atsakymas:

1. Tai yra keistos aplinkybės. 
Reikia išegzamenuoti pienas ir 
tada butų galima pasakyti. Ap
lamai imant, motinos pienas y- 
ra geriausias kūdikiui maistas, 
ir jį nei

Terms of Subscription 1
In Chicago, 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 .............. • .$>.00
Th ree mon ths ................. ... 11.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

tų blogybių, kurias mums civi
lizacija suteikia. Visi tie, kurie 
daug į kg nors žiuri, 
arti: siuvėjai, laikrodininkai 
mezgėjos, mechanikai, audiny 
čių darbininkai, korektoriai 
etc. ilgas valandas laiko įtem
pę akių silpnus muskulėlius, ii 
laikui bėgant tampa trumpare
giais. Bet pirm to jų a 
visuomet yra “silpnos 
kankina amžinas galvos skaudė
jimas, svaigimas, koktumas ir 
galop vadinamas nerviškumas. 
Jie perka akinius tuzinais, viso
kias piles jie išmėgino', bet pa
sekmės, geriausiam atsitikime, 
būva vos tik laikines, labai 
trumpos. -

Akių, įtempimas yra užsiė
mimų liga. Jei apart didelio 
žiūrėjimo dirbtuvės šviesa yra 
netikus, tai visa bėda da grei
čiau sustiprėja.

sa ir ilgas 
arti prisikišus 
nereikia 
šviesa ir 
labiau h 
manes žmones klausia 
ti, kad jų akįs bijo saule' 
Daugelis tų žmonių yra 
kaitę beveik visas 
boj knygas apie 
ciją, biologiją, i 
jie nesusipažino su svarbiausiu 
dalyku žmogaus gyvenime: jie 
mokina kitus, tuomi didžiuojasi, 

nežino nė ABC apie 
ų. Jie pripažįsta savo 
turį prasčiausią šviesų;

dieną skaito, akis įtem-

Amerikos lietuvių 
kratijos keliai šituo 
niu yra aiškesni, kadangi ji 
čionai nėra pasidalinus į tiek 
klesų, kaip Europoje. Visas 
musų demokratijos kamie
nas čionai susideda iš darbi
ninkų. Atskiri elementai iš 
kitų klesų arba sluogsnių, 
kurie pas mus dalyvauja de
mokratiniam judėjime, soli
darizuojasi su darbininkų 
klesos reikalais. Taigi visas 
Amerikos lietuvių demokra
tijos uždavinys yra tiktai su
jungi į daiktą darbininkiško 
judėjimo jiegas.

Tatai, musų nuomone, ga
lima padaryt, suorganizavus 
Amerikos Lietuvių Darbini
nkų Tarybą.

Revoliucija yya ne vien 
caro nuvertimas nuo sosto. 
Carizmo panaikinimas yra 
tik revoliucijos pradžia. Ca
rizmas 
stovėjo tarpe senosios ir nau 
josios Rusijos. Tą sieną iš
griovus, Rusijoje prasidėjo 
naujosios Rusijos tvėrimas.

Apie jį mes girdime ne
daug. Kapitalistinės tele
gramų agentūros sulaiko vi
sas žinias apie tveriantį Ru
sijos revoliucijos darbą. Jos 
teikia plačių aprašymų tik
tai apie “anarchiją” ir “su
irutę”, kurios buk siaučia 
Rusijoje. Kapitalistų klesa, 
kontroliuojanti telegramų a- 
genturas, ir kapitalistinės 
valdžios nori palaikyti žmo- 
nyse tą seną pasaką, buk re
voliucija reiškianti tiktai 
maištus ir kraujo liejimą, ir 
jos uoliai slepia nuo žmonių 
akių viską, kas galėtų paro
dyt pozityvi revoliucijos vei

kia, negu-buvo pirma.
Panašų “perbudavojimo” 

laiką turės pergyventi ir Lie- 
I tuva. Jeigu pirm pasibai

giant karei įvyks Vokietijo
je revoliucija, tai jisai, tas 
“perbudavojimo” laikas, pra 
sides Lietuvoje panašiose 
aplinkybėse, kaip Rusijoje. 

, Bet jeigu Vokietijoje revo
liucijos dabar nebus, tai Lie
tuvos “perbudavojimas” tu- 

' res but atliktas i
linkybėse.

Pastaramjame 
viešpataujančios 
tuvoje turės daugiausia šan
sų tą “perbudavojimo” dar
bą paimti į savo rankas ir iš
vesti jį tai]), kaip jų reika
lams geriausia tinka, t. y. pa
liekant kiek galint daugiaus 
senosios tvarkos blogumų, 
kurie joms nėra kenksmingi.

Musų kunigija ir musų bu
ržuazija jau rengiasi prie to 
laiko. Amerikoje tiedvi kle
sos steigia “Lietuvos atbu- 
davojimo” bendroves. Ru
sijoje jiedvi organizuoja 
tautos Tarybą ir Lietuvos 
Valdymo Komitetą, priimda
mos į tas įstaigas “del svieto 
akių” ir keletą darbo žmo
nių atstovų. Lietuvos kuni
gija ir buržuazija (o gal kar
tu su bajorija) nepraleis pro
gos įgyti paramą Berline, 
kad pravedus savo pienus. 
Taigi kuomet ateis taika, mu 
sų viešpataujančiosios kle
sos bus jau pasigaminusios 
“kurpalį”, kad užtempus ant 
jo Lietuvą.

Lietuvos darbo žmonės tu
ri nelaukti, kol tatai įvyks. 
Jie privalo pasirūpint, kad 
Lietuvos “atbudavojimo” ir 
“perbudavojimo” darbe 
jiems tektų sulošti ne tik pa- 
syvės medžiagos rolę. Jie 
privalo pasirūpint, kad ta
me darbe jie butų veikiančia 
jiega.

Juo mažiaus Lietuvos dar
bininkai ir mažaturčiai bus 
tiktai medžiaga viešpatau
jančiųjų klesų rankose ir juo 
daugiau jie sugebės patapti 
tveriančia naujosios Lietu
vos jiega, tuo geresnis bus 
jų gyvenimas ateityje, tuo 
geresnė bus visos Lietuvos a- 
teitis.

Bet kad galėjus šitokią ro
lę sulošti, tai Lietuvos demo
kratija turi veikt savaranki
škai, o ne eit ant pavadžio 
paskui visokių rųšių kleri
kalus ir tautininkus. Lietu
vos demokratija turėtų ne 
vien dalyvauti tautos Tary
bose ir Komitetuose 
(jeigu jau be to negalima), 
bet ir organizuoties sky
rium;* ne vien turėt atskiras 
partijas, bet ir tverti organi
zaciją, panašią į Rusijos Da
rbininkų ir Kareivių
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Mes-gi užreiškiame, kad 
visi šitie trįs tvirtinimai yra 
melas.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
yra išsiuntęs beveik visus 
savo pinigus. Iš trijų deši
mčių šešių tūkstančių 
dole r i ų, kuriuos jisai 
įsurinko (neskaitant Lietu
vių Dienos aukų), kasoje be 
liko tik apie du tūkstančiu 
dolerių. Be to, penki tūks
tančiai dolerių, kurie jau ke
letą kartų mėginta išsiųst, 
buvo sugrąžinti atgal, kuo
met Amerika pertrauke ry
šius su. Vokietija. Bet čekis 
ant tų pinigų jau senai išra
šytas ir jie išeis, kaip tiktai 
atsiras būdas juos išsiųsti.

Vadinasi, L. Š. F. visai ne
laiko tyčiomis pas save au
kų. Jeigu jisai pirmais ka
rės metais nesiskubino su 
aukų siuntimu, tai del vienos 
tik tos priežasties, kad jam 
jbuvo sunku uzmegsi ryšius j kad aš noriu pasakyti, jog pra 
SU Žmonėmis Ąrba įstaigo- Sta šviesa akims labai kenkia

Labai daug. Pirmiausia, dar
bininkai turi reikalaut, kad dir
btuvėse butų geriausia šviesa; 
tokia-kuri nepuola tiesiai į akis, 
bet kambarį užtektinai apšvie
čia. Norėjau pasakyti, kad dar
bininkai pirmiau turi suprasti^ 
jog jų aki pis kenkia prasta švie- 

žiurejimas, ypatingai 
Vienok taipgi 

užmiršti, kad bloga 
imuose lygiai, gal dar 

Daugelį kariu 
kas darv- •z 
is, silpnos 

pers-” 
lietuvių kal- 

politiką, evoliu- 
digiją, etc. Bet

tą faktą tautininkų spauda 
nesąžiningai panaudojo tam, 
kad metus L. Š. F-ui apkal
tinimą, buk jisai norįs netei
singai suvartot aukas.

Kas del Pruseikos, tai mes 
geistume išgirst iš “V. L.” 
korespondento, kuo jisai he
rnia savo tvirtinimą; kad socialistai niekuomet jokių 
“Laisvės” redaktorius keti- skundų nedavinėj 
nęs L. š. F. pinigus panau- savo melagingais prasima 
dot propagandai. Mes tokių 
dalykų nesame girdėję. Ži
nome, kad kitąsyk buvo kas 
tokio skelbiama apie Prusei
kos prakalbas, bet tos pra
kalbos buvo laikytos Scran- 
tone, o ne Waterburyje ir, 
kaip paskui paaiškėjo, kore
spondentas buvo iškreipus 
kalbėtojo žodžius. Išrodo, 
kad “V. L.” rašytojas, dary
damas tokių skaudžių prie
kaištų L. š. F. šalininkams, 
remiasi tik prastai nugirs
tais paskalais.

Ar tai gražu šitaip elgfies ? 
Ir ar gražu^ 
tokius nepadorius rašymus 
spausdinti ?

Bet Brooklyno tautininkų 
organas ne tiktai skelbia ai-

Skaityt galima ir reikia: tam 
tikslui juk ir akis turime. Bet 
tik lai šviesa bus geriausia. 
Skaityti geriausia taip, kad 

iš į knyga butų gerai apšviesta, bet 
kad šviesa nepultų tiesiai į akis.

Antra, akįs geriausia pasilsi 
tada, kuomet jas įievartojaine. 
Labai naudinga keletą kartų 
dienoje užsimerkti kelioms mi
nutėms. Tiems, kurie nuolatos 
kur nors žiuri prisikišę arti, pa
tartina prie progos žiūrėti kur 
nors

Kas 
va m 
duo jas stiprina, 
prie vandens pridėti 
akis vakarais iš viršaus 
jaut šaltu vandeniu, išbraukyti. 
Tik nereikia bijo ties pilti vande
nį į akis.

Apart to, jei akįs taip subuda- 
votos, kad šviesa nepuola tea 
kur jai reikia, akiniai yni rei
kalingi. Tik jie turi būti tin
kamai pririnkti.

Abelria kūno stiprybė taipgi 
labai daug ant akių atsiliepia. 
Daugelis ligų stačiai gadina 
aids, todėl nereikia užmiršti hy- 
giena. Neretai kunui sustiprė
jus akių silpnumas pats pranyk

tai tiktai visai paviršium.
Iš Berlino žinios praneša, 

jogei Vokietijos valdžia pri
tarusi susiorganizavimui lie
tuvių Tautos Tarybos iš įžy
mių lietuvių veikėjų, ir jos 
praneša taip-pat, kad šau
lys, Kairys, Smetona ir balt- 
gūdis IAickevič nuvykę Vo
kietijos sostinėn, valdžios 
kviečiami, pasitarti apie bu
simą Lietuvos sutvarkymą. 
~- ,2Utte dalykai yra, be abejo- 

^usijos revoliucijos pa- 
Vokietijos valdžia 

ptu .to, kad tautų apsi
sprendimo obalsis, kurį pa
skelbė rei. bucinė Rusija, 
los labai kielę rolę taikos 
derybose. Pavergtosioms 
tautoms bus pripažinta dau
giaus ar mažiaus teisių, to
dėl valdžioms bus svarbu, 
kad tautos, kurias jos norė
tų valdyti, butų joms prie
lankios.

Berlino diplomatai 
lietuvių prielankumo, 
mas daiktas, kad jie 
kos derybose stos už 
vos teises — kad atskyrus 
Lietuvos žemę nuo Rusijos 
ir Lenkijos, kuomet jie ne
turės tiek spėkos, kad Lietu
vą be niekur nieko pasilai
kius sau.

Bet politiškas Lietuvos 
savarankumas — pavidale 
autonomijos, federatyvio su
sijungimo su kitomis mažes
nėmis tautomis arba pavida
le nepriklausomybės — ne-t 
gali but visas Lietuvos lais
vės judėjimo tikslas.

Daug dar svarbesnis daly
kas yra vidujinė Lietuvos 
tvarka.

Jeigu Lietuva pataptų ir 
visiškai nepriklausoma vals
tybe, bet jeigu jos viduje pa
liktų tokia-pat tvarka, ko- 
|^ia buvo ikL šiol, tai josios 
darbo žmonės laipiėtų labai 
mažai. Jie po senovei netu
rėtų jokio balso viešuose rei
kaluose, jie butų skriaudžia
mi ant kiekvieno žingsnio, 
jiems butų neprieinamas mo
kslas, jie butų viešpataujan
čių klesų tarnai, o ne laisvi 
piliečiai.

Lietuvą pirm karės valde 
rusų.činovninkas, kunigas ir 
dvarininkas. Vokiečiams at
ėjus, rusų činovninkas pra
sišalino ir jo. vietą užęme 
Prūsų junkeris, apsivilkęs Rusija pasidarys visai kito

1. Tai y
ik i a i šci



Jaunuomenės Skyrius Naujieniečiai, Rengkitės
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Didelis-Dideliausias

Geo. M. Chernaucko Darže

Muzika Griušo

Kvietkos

Darbininkų judėjimas

nia

Apleista

nuo čia
Ant u-

pamatų 
udurda- 
galu ir

Jos man 
. O, koks 
Kokie dai-

antakiais 
'jo ką paša 
nieko neiš-

Sereda, Birželio 13, 1917

būti. Milžinas

Dundena, bildena trūkis, 
Per kalnus ir klonius laisvai. 
Aš Sėdžiu prie lango nulindęs 
Ir žiuri u, kur plauk debesiai

Sudiev, tau, mokykla brangi 
Spinduly žibančios saules, 
Jau skrendu į kitą padangę, 
Kur siaučia tamsybe nakties.

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

Jeigu diena pasitaikytu 
sivėrusių debesų piltų, visti® 
mogos eis kaip iš rago 
Bendrovės, Naujienų Skaitytojų, Naujienų Draugų, Naujienų Rėmėjų, 
žodžių — Visų Naujieniečių Piknikas.

Taip liūdna! Suremtas skausmų 
Apverkiu mokyklos aš sienas.

—Mat, man yra linksma kai 
bėti, kad tamsta atidžiai klau 
sete, Aš myliu tokį žmogų, ku 
riš klauso.,, žinoma, paklM 
— gali ką atsakyti, ar tai patai

savo
tuos 
Bet

Sulinkę, išbalę mus žmonės 
Ten skursta ir kenčia vhrgą; 
Našlaites vaitoja ten gailiai 
Nešdamos priespaudos jungą

Kur mano auksiniai tikslai 
Kas diena svajota viltis? 
Jau dingo, pragaišo sapnai 
Nuilso kovojant širdis.

netyčia 
š atvirai kalbu, 

širdies kalbu, 
myliu” paliuo- 
, Nuritau nuo

šaulio pramones vaizbiniems 
tikslams, liko suvaržyta, tapo 
įrankiu kares cenzorių, kurie 
praleidžia tiktai žinias, nurody

mui,
man
Ir aš
pirma

Onyte labai mylėjo Pe trą 
Kartais Petras išeidavo pasišok

—Taip, aš sakiau, kad myliu 
kvietkas, todėl tankiai ir kalbu 

Aš myliu viską, kas

Jos akytės sužibo, kaip rytme
tinė Aušrinė, ir džiaugsmo ruo
žai perbėgo per josios veidus. 
Ji nrisižėrė plaukus nuo dešinės 
akies, 
turn, 
ranka

nebepajie- 
gia pasipriešint darbininkams ir 
jų reikalus kontroliuoti, o pas
kutinieji, atbulai, sustiprėjo. — 
Gal netikite. Pažiūrėkime.

Vokietijos soc.-dem., kurie 
pradžio j karės buvo tokie bailus, 
praeitose reichstago sesijose 
viešai ir aiškiai išdėstė netiku
sius valdžios darbelius, pareika
lavo, kad jinai nieko nelaukda
ma įvestų šalyj žadamas refor- 

savo pienus, 
karė. O jeigu

Vis bėga šniokšdanhas trūkis.
Širdyje skausmo vis daugiau.
Akte, aptemusi dalis
Kankina ir virkdo labiau.
21-V-1917. Tulelis

Kodėl 
aiškinote 

Aš labai norė-

bėgant 
ylejo j viens kitą, 
ikarą negalėdavo

norėčiau išgirsti nuo
užbaigą. Sakykite.

ir aiškiai...

Pasitaisė sijoną, ir tar- 
užsimąsčiusi, parėmė 

nuo saulės įkaitusį vei-

gręic 
reformas, sugrą 
laisvę, liuosybę 
šo, kad je nusima 
tokiame momente 
sutinka nusileisti ir papeda jai 

reikalų kontroliavimą il
ia i kui — tai gerai, o 
— tai ji turi urnai pa
ir jos tronas turi griu-

Tai bus kokie šeši ar septyni 
metai atgal. Viename Lietuvos 
bažnytkiemyj augo gražus jau
nikaitis. Jo vardas buvo Petras.

Nors Petro tėvai buvo netur
tingi: jie neturėjo nei ūkės nei 
bakūžės, vienok leido snnų į 
pradinę mokyklą, kurią Petras 
ir užbaigė.

Kartu su Petru mokinosi Ony
tė kaimyno ūkininko dukrelė.

Vakarais Petras nueidavo pas 
Onytę, kad pagelbėjus jai lek-

jiedu taip įsi m 
kad nei vieną v 
praleisti n epą si kalbėjusi u ir

ną dieną praneša, jog Rusija at
simeta nuo talkininkų ir daro 
atskirą taiką, antrą — jog ka
riausianti kartu su jais iki “gar
bingos pergalės”, trečią dieną 
pranešiu kad Rusija jau net ir 
susitaikius su Vokietija. Pana
šios telegramos lyg tyčia, lyg 
pajuokdamos dumia žmonėms 
akis, užslėpdaamos tikrąjį dalykų 
stovį.

Žinoma, kartais telegramos 
perduoda ir aiškią, teisingą ži
nią, bet tiktai tokią, kuri jau iš- 
tikro yra virtus gyvenimo faktu, 
Kurios cenzorius jokiu budu ne
begali užslėpti nuo pasaulio a- 
kių. Panašiai atsitiko ir su 
Rusijos revoliucija. Kuomet 
Petrogrado gatvėse per kelias

Bet lupos 
tai neištarė ir plunksna neparašė 
Bet dabar tie žodžiai 
ištruko!... Beta 
Tikėk man. Iš 
Aš sakydamas “ 
savan savo širdį 
sielos sunkią, sunkią šlėgą

Dabar, 
tamstos 
Trumpai

—Aš nemoku taip dailiai, 
aiškiai pasakyti. Aš jau sakiau. 
Daugiau nežinau, ką sakyti... 
Aš... Aš jau sakiau, kad... My
liu klausyti tamstos kalbą. Tai 
jr viskas, ką aš moku pasakyti.

—Aš ne to klausiu. Aš klau

syti, jei kas butų klaidingo
—Juozuk,

blogai nekalbi
—Ar ne? —• Ištikrųjų ne?!...
—Man rodos ištikrųjų. Neži- 

kaip kam tas patinka. Bet 
visada jūsų kalba patiko.

myliu tamstos kalbą. Ir 
kaip kalbėjote apie kviet- 
man labai buvo links-

siu: ar tamsta myli nujrfė? 
Kaip aš tave...

' —Myliu gyvenimą. Ir jau 
tą sakiau. -Tai ką aš galiu sa
kyti daugiau?!...

Jo akįs smigte smigo josios 
link. Tartum, jis norėjo iš
traukti tą žodį iš joį lupų —

J mažą sukniubusią grįčią,
J karčiuosius dirbtuvės durnus 
Tenai, kur likimas man’ siunčia

Ir man ten bus lemta kamuoties 
Drauge su pavergtais broleliais. 
Bendrai mes dirbsim ir kovosim 
Ir lauksim sužibant aušrelės.

Jis irgi tylėjo. Vėliau išsi 
traukęs sigąretą, pakaleno į kai 
rėš rankos pirštą. Ir atsiduso:

— Taip aš kalbu teisybę.
—Ką misliju, lai 

matau, tai sakau.
Išsiėmęs degtuką 

ir užsidegė sigaretą

—Taip, tu be žado. Tave au 
kauju Onytei — kalbėk j6s kr 
pomis. Padarykite mane lai 
mingu. ,

—Bukie laimingas!... Bet..
J. Rudaitis.

Programas įvairių-įvairiausias, kuriame dalyvaus ir “Naujienų” par
davinėtojų Armija su savo triksais.

Smulkmenos bus paskelbta vėliau.
ir ūkanota, jeigu ir lietus su krušomis iš pra- 
c važiuokite : užteks pastogės visiems ir pra- 

Atminkite, kad tai bus “Naujienų”, Naujienų

pabraukė 
Patraukęs 

kitą: linksmai sušu-

savo
gesinam 
jeigu ne 
si traukti

bet da norądania palaikyti savo 
griūvantį autoritetą, nusileidžia 
prieš darbininkus, prižada kuo

pusiai įvesti reikalaujamas 
in t i išplėštąją
ir geruoju pra- 

Išintų. Jeigu 
darbininkai

Jos veidas užsidegė. Akutės 
kaip giedros nakties žvaigždelėj 
spindėjo, po juodais 
Luputės, tartum, nore 
kyti-krutėjo. Bet 
tarė.

—Aš, myliu tave, 
jau savo mintimis.

Panašiai dalykai dėjosi Rusi
joj iki caras Mikė buvo nuo sos
to nenušluotas; panašiai dalykai 
dedasi Vokietijoj, Austrijoj, An
gį i joj,* Franci joj ir kitose Eu
ropos valstybąse. Taip jie gali 
atsikartoti ir šioje šalyje.

Augščiau buvo sakyta, jog 
pradžioj karės darbininkai ir jų 
vadai už mažiausį “prasikalti
mą” prieš valdžią buvo ąŠtriai 
baudžiami. Ir kuo jinai remda
mosi taip darė? Jeigu kas ne
tikite tam arba netėmijote visų 
tų apsireiškimų praeityj, tai 
meldžiu atkreipti jūsų domą į 
šios šalies valdžios žingsnius ir 
juos gerai tėmyti, nes ir šios ša
lies valdžia žengia pėdomis 
Europos valdonų ir, tiesiog, no
ir atsistoti į vėžes Rusijos cariz
mo.

Jog šiandie Europoj dalykai 
persimainė; jog tenai valdonai 
nebediktuoja darbininkams, ko
kių jie turi taisyklįų prisilaiky
ti, bet kad darbininkai jiems 
diktuoja, arba jei ir diktuoja — 
tai mažai kas jų paiso —r tai yra 
neužginčinamas faktas.

Klausimas — kodėl Europos 
valdonai tapo tokie malonus, 
nuolaidus darbininkams?

Todėl kad jie bekariaudami, 
beskersdbmi darbininkų minias, 
benaikindami kas dora, huma
niška

mis. Visos tos, perduodančios 
žinios, telegramos yra tokios 
neaiškios, taip iškraipytos, jog 
laikraščių redaktoriams pirma 
negu padarius iš jų kokį išvedi
mą, reikia gerai visapusiškai pa
galvoti, apsvarstyti. Pavyz-

tresnis: akįs žvelgė tai į jąją, tai 
į nežinomas fantazijas. Ant 
galo, nuskinęs kvietką, pridėjo 
prie krutinės, vėliau prie lupų, 
paskui prie nosies. Ir uostyda
mas džiaugsmingai sušuko: —

- 0, kvietkeli!... Tu esi sal
džiai kvepiantis!... Myliu tave ir 
kalbu į tave Norėčiau, kad tu 
padarytum saldžiu mano gyve
nimą. Norėčiau būti, toks lai
mingas, kaip tu. Norėčiau būti 
mylimu, kaip kad tu esi myli
mas. O mielas mano — mie
las kvietkeli!... Padaryk mane 
laimingu. Išklausyk mano pra
šymą.

butų nubaudus, 6 dabar mažai 
kas jiems ir tesipriešino už tokį 
išsireiškimą, kas reiškia, jog 
Vokietijos kaizerizmo pamatai 
jau baigia griūti.

Draugės iri draugai, ar jus 
visi žinote, suprantate, ką tai 
reišikia?

Tai reiškia, jog milžinas pro
letariatas, visų pasaulio gery
bių gamintojas, kuris per šimt
mečius miegojo letargišku mie
gu, šiandie pradeda atbusti, pra
deda kelti augštyn savo nuo 
darbo surembėjusį sprandą; 
pradeda permatyti, suprasti, jog 
šiandie dalykai pasaulyj yra 
tvarkomi ne taip, kaip jie tikre
nybėj 
proletariatas, kuris per metų 
eiles garbino nematomas dva
sias, tikėjo apgavingoms prana- 
štystėms įvairių vadovų, juos 
guodojo, didžiausio skurdo pri
spaustas laukė su nekantrumu 
geresnės ateities, svajojo apie 
“laimingąjį” užgrabinį gyveni
mą, persitikrino, jog tas viskas 
buvo tik sapnas, apgavystė, 
tuščia svajonė; persitikrino, jog 
pasaulyj laisvę, lygybę negali 
niekas kitas įvykdinti, o ir ne
mano vykinti, kaip tik jis pats— 
proletariatas.

l odei, šiandie Europos prole
tariatas, remdamosi šituo nesu
muša inu faktu, prieš kurį viso
kie užsipuldinėjimai yra bergž
di, pradeda savo valdonams dik
tuoti, kokios tiesos turėtų būti 
šalyj įvestos, kad laisvė ir de
mokratija joje viešpatautų; 
kad šalies turtai ir visi jos re
sursai prigulėtų ne saujalei 
žmonių-dylęaduonių, bet visuo
menei. A. Dvylis.

(Bus daugiau)

Valdonų Iromis gali nugriau
ti tiktai organizuoti, susipratę 
darbininkai, nes organizacijoje 
yra venybė, o vienybėj — galy-

sau...
—Ką taip sau? — Misliji“ 

Aa?...
—Šilta, tai nuo saulės priden

mas ir išdėstytų 
delko. tęsiama 
valdžia atsisakys tai išpildyti, tai 
jie pasakė: — mes patįs tą visą 
padarysime, pasekdami pėdo
mis Rusijos darbininkų su- 
kelsime šalyj revoliuciją. Rei
kėjo jiems taip išsireikšti pra
džioje kares, tai būtumėte ma
tę, kaip juos kaizerio valdžia ’nes man širdis tą liepia daryti

Dabartinis laikas yra toks 
svarbus, kokiu jis da niekad ne- 
l>uvo praeityj. Atmosfera pasi
darė tokia tiršta, tokia tvanki, 
kad mes laisvai ir kvėpuoti ne
begalime. . Visose pasaulio da
lyse apsireiškė tokis milžiniškas 
pavergtųjų tautų bruzdėjimas, 
kokio pasaulio istorija da nėra 
mačius. Viso pasaulio akįs yra 
šiandie atkreiptos’į tą judėjimą 
ir'visi su nekantrumu laukia 
kuomi tas viskas užsibaigs.

Nors šiandie pasaulis nau
dojasi puikaiusia kablegramo ir 
telegramų susinėsimo sistema, 
urnai perduodančia įvairius ap
sireiškimus, svarbius nuotikius, 
žinias iš vienos valstybės, ka
ralijos, kiton, iš vienos pašau 
lio dalies antron, betgi šiandie 
toji komunikacija, tarnaujanti

nemislijau...
—Nieko?... Aš mačiau, kad 

buvote užsimąsčiusi. Todėl tu
rėjai ką-nors mislyti. Bet ką 
— tai nežinau.

—O, aš kajp kada misliju a- 
pie savo ateitį, kuri yra man 
begalo svarbi... Daugiau nieko 
nenorėčiau, kad žinočiau, kaip 
aš gyvensiu toliau; koks bus 
mano gyvenimas. Ir..

—Kalbėkite toliau 
tamsta taip nedrąsiai* 
savo mąstymą
čiau žinoti, ką merginos svajoja. 
Ir kaip jos žiuri gyvenimo prie- 
šakyn. Tas man svarbu paklau
syti. Kalbėkite...

—Aš jau pabaigiau; ką turė
jau pasakiau. . Daugiau nežinau, 
ką kalbėti. Jei tamsta turite ką 
papasakoti: tai aš paklausysiu...

—Turiu. Ištik r ų j ų turi u...
Užtraukęs durnų, papūtė per 

nosį ir atsigrįžo į ją. Išsitrau
kęs skepečiukę apšluostė bėgan
tį nuo veido prakaitą

urgio — atėmė 
priemonėmis 

Toks žiaurus 
itlikti yra leng- 
kada jinai turi 

miniose,

Aš myliu kvietkas. 
labai, labai patinka 
jųjų saldiis kvapas!... 
lųs lapeliai: žali; rausvi, mėlyni 
ir balti. Ve, jau pumpurėliai 
auga: tuojaus jie pražydės. Jie 
labai gražiai auga...

Aš myliu ir medžius, kurie 
žali. Medžiai yra mano džiaug
smas. Aš kaip nueinu į musų 
didįjį sodną — ten randu daug 
linksmų įspūdžių: obelys žydi, 
verbos, liepos ir kleveliai žaliuo
ja. O, bičių dūzgimas — net 
dabar girdis mano ausyse!... 
Jos lapuoja apie cgrastas, renka 
nuo žiedų saldų med'ų ir krau
ją aviliuose — gamina ateičiai 
maistą, 
skubinas

O kokių dailių paukščių va
kar mačiau musų didžioje lie
poje!... Jų atlėkė būrys ir sulu
pę ant viršutinių liepos ,šakų. 
Jie margi: raudoni gurkliai, gel
toni sparnai, 1 žalios galvos ir 
raibi pilvai. Jie labai dailiai 
čiulbėjo — visą valandą. Pas
kui pakįlo ir nulėkė girios link. 
Aš ilgai žiurėjau, kaip jie lėkė.

žodžiu sakant, ji užpuola darbi
ninkus, visų šalies turtų išdir
bėjus, visų gerybių pagaminto- 
jus, su savo žiauria kariuomene, 
kuriai prisako panaudoti visą 

žvėrišką išauklėjimą, kad 
‘maištininkus” nuraminus. 
Jarbininkams visi tie val- 

žiaurumai iiau buvo se- N
nai žinomi; jau jie prie jų pri
pratę ir stodami kovon su jais jie 
gerai žinojo kuo ji juos pasvei
kins ir todėl jie jų nepaiso, ka
dangi jie gerąi žino, supranta, 
jog toliai ji juos kankins, jų 
konstitucijines tiesas laužys, 
draus jiems teisybę kalbėti iki 
jie jos tironiškos jiegos galuti
nai nesulaužys, bet da labiau jai 
priešinasi, da garsiau jie šaukia: 
šalin biurokratija, šalin despo
tizme, šalin žmonių prispaudėją!

Tas darbininkų balsas randa 
vis platesnį ir platesnį pritarimą 
miniose ir urnai išsiplatina po 
visą valstybę'.

Darbininkų minioms, priešin
goms valdžios didėjimui, pasip
riešinimui šalyj nuolat besiplėto 
jaut, valdžia urnai pamato, jog 
šalyj apsireiškia beveik visuoti
nas sukilimas — revoliucija, 
kurios jokia prievarta nebepa- 
jiegia sustabdyti. Tada valdžia, 
matydama jai gręsiantį pavojų,

apie jąs
dailu: Myliu kvietkas, žolynus, 
medžius, paukščius, ežerus, 
upes... Ir tą plačią erdvę, kur 
saulė keliauja, kur mėnulis, 
žvaigždės ir rytmetinė Aušrinė 
šviečia
kuri rodosi visai paprąstu daik
tu, bet aš myliu. Ir jaučiuosi 
laimningu, kada mintįs mane 
atsuka prie tokių kiltų svajo
nių. Jei bučiau poetas, aprašy
čiau bei apdainuočiau savo re
gimus įspūdžius...

—Bet aš dar ką myliu...
—Tai ką?... Pasakykite...
—Mylių../ Ir jau pasakiau: 

Onytę!... Nes ji ir man rodosi, 
kaip Aušrinė šviečia prieš ma-

dienias darbininkai narsiai ko
vojo su žiauria caro policija ir 
kariuomene, kuomet jie tenai 
liejo savo kraują, aukavo savo 
gyvastis už laisvą Rusijos demo
kratiją, mes apie tai nieko ne- 
žinjome. Cenzoriai tvirtai ti
kėjo, jog tas viskas vėjais nu
eis ir todėl nepraleido jokios te
legramos. Bet taip staigu, kaip 
caras Mikė tapo nuo sosto nu
šluotas, ir jo sostas amžinai su- 
triuškitnas, ir visi jo cjvaro ber
nai, ministerial areštuoti, tele
grama pranešė — RėVOLIŲCI- 
JA RUSIJOJ ! ir puste išpūtė visą 
dalykų stovį, .pirm to per kėlės 
dienas įvykusį.

Remdamiesi šituo faktu, mes 
galime eiti toliau, galime spė 
illoi, jog dalykai Europoj netaip 
stovi, kaip Amerikos kapitalistų 
didlapiai, kad skelbia mums.

Mes bevek visi žinome (jei 
bent tie nežino, kurie netėmįja 
bėgančių gyvenime apsireiški
mų), jog karės laike kiekvienas 
yra už mažinusį “prasikaltimą”, 
už mažiausi valdžiai pasiprieši
nimą sunkiai baudžiamas: ki
šamas kalėjimai!, sušaudomas 
arba pakariamas — tai yra tik
rai neužginČinami faktai. Kas 
atsargiai tėmijo svarbiausius at
sitikimus, žiaurius valdžios žin
gsnius pradžioj dabartinės ka
rės, ths atmena, kiek nekaltų 
žmonių kaizerio valdžia 
dė, sugrudi 
caro valdžia išgrūdo į Sibirą 
korė, k i(*k
žiauriausiomis 
jiems gyvastį, 
darbas valdžiai 
va tiktai tada, 
užsitikėjimą žmonių 
kada darbininkų minios pries 
ją, dreba, žodžiu sakant, kada 
vidiujinė šalies politika yra taip 
sutvarkyta, ant tok ii 
pastatyta, jog liaudis 
ma, šiaip taip, galą i 
nematydama didelio reikalo val
džiai priešinties, laikosi kantry
bėj ir ištikimybėj, laukdama 
įvesti šalyj žadamų i*eformų, 
kurių aktai džiugina liaudį ir 
apie kurių įvykinimą valdžia 
visai nė nemano. Bet kuomet 
liaudis jau nebegali galo su ga
lu sumegsti; kuomet ji pamato, 
persitikrina, jog valdžia tik du
mia jai akis žadamomis refor
momis, jų visai įvykdinti ne
manydama; kuomet jį pamato, 
jog valdžios vidujinė politika 
veda ją stačiai į pražūtį, tada ji 
pradeda susiprasti, pabunda, nu
traukia nuo savo akių tą val
džios uždėtąją kaukę, pei^ kurią 
ji į dalykus guirėjo, kaip per
miglą, drąsiai pakelia savo bal
są prieš valdžią, pareikalauja 
k negreičiausiai įvesti žadamas 
reformas, išdėstyti savo vykina
mus darbus — kaip tai karės ir 
tam panašius netikusius kitus 
visus darbelius — kokiems tiks
lams visa tai yra daroma, 
žodžiu sakant, liaudis griežtai 
pareikalauja valdžios išdėstyti 
savo pienus ir kuomi remdamo
si ji juos vykina.

Toks ‘drąsus liaudies valdžiai 
pasipriešinimas pastato jos au
toritetą į pavojų: vidujinė poli
tika pradeda irti, miestuose ap
sireiškia milžiniškos demons
tracijos, darbininkai apskelbia 
milžiniškus streikus, kurie su
paralyžiuoja visą šiilies išdirby- 
stę. Tada valdžia pasijunta už
klupta galingo vidujinio priešo, 
priešo, kuris nebijo pralaimėti 
jokios teritorijos, kadangi jis 
neturi jos. Ir tuomet, jeigu 
valdžia nori varyti šalies politi
ką, kuri tarnauja vientik val
dančiosios klesos interesams, 
tomis, pačiomis vėžėmis toliau, 
visupirmiausiai turi numalšinti 
tą priešą, užgniaužti jo burną, 
teisybę minioms kalbančią.

Valdžia taip ir daro. Ji pas
veikina darbininkų minias su 
kulkosvaidžiais, su durtuvais;

—Pranyko?! Kaip tai?...
— Pertoli buvo nulėkę, tad 

akimis negalėjau matyt.
—Tai jie vėl atlėks...
—Nežinau. Aš tik sykį juos 

mačiau musų sodne. Gal atlėks. 
Gal ne...

—Aš labai norėčiau pamatyti 
tuos paukščius. Pasėdėkime il
giau; gal jie ir šiandie atlėks.

—Galima sėdėti, jei tamstai ne- 
nusibodo, ant tos kietos sėdynės.

—O, man labai gerai!... čia, 
nekieta.

—Slinkis ir tamsta į šitą pusę.
—Ačiū... — Gal bus geriau sė

dėti.
—O, kokios gražios apielin- 

kės! Matai...
—Taip matau, matau. Man 

patinka...
—Patinka?!... Ar labai?
—Žinote, kad aš kvietkas be 

galo myliu.
—Mylite... Ar labai?...
-—Labai, labai, kaip, tam- 

s-ta!...
—O, jus juokaujat tiktai...
~Niekuomet.o Niekados ne

daryčiau juokų. Ką myliu — 
atyirai sakau: myliu ir mylėsiu,
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ti su kita kokia mergina, tai O- 
nytė net apsiverkdavo iš pavy
do,* mat ji bijodavos, kad nepa- 
vyliotų jos brangaus Petrelio.

Petras buvo vienturtis sūnūs 
- tai jahi nereikėjo eiti į ka
riuomenę. Petro tėveliai neno
rėjo, kad jų sūnūs išvažiuotų į 
Ameriką. Jie išmokino Petrą 
kurpiu amatą. Jam tas amatas 
sekėsi gana gerai. Onytė irgi iš 
to džiaugėsi — manė, kad už Pe
tro ištekėsiu, nereikės naci
nių nešioti, vaikščiosiu visuomet 
čebatuota. Nekurtais atžvilgiais 
Petras daug vertesnis už ūkinin
kų sūnūs. Taip Onytė sau ma
nė.

Bet, deja, kuomet Petras nu
ėjo pas Onytės tėvą prašyt jos 
rankos, — tai jos tėvas kone iš
vijo iš stubos Petrą.

Leisiu mat aš savo Onytę 
už kumečio vaiko tekėti, pas
kui ir su giminėmis sarmata su
eiti. Kaip atvažiuos pas tave 
mano gentįs, tai nebus nei ark
liams pastogės.

“Še tau, Jurguti, ir devinti
nės” manė sau Petrelis.

Vieną gražų vakarą Petrelis su 
Onyte šnekučiavosi sodne sėdė- 
darni, ant suolelio. Onytė krei
pėsi į Petrelį:

- -Važiuok tu į Ameriką, o 
paskui už kokio pusmečio ir aš 
atvažiuosiu. Kaip užsidirbsime 
pinigų, tai parvažiuosime į Lie
tuvą tuomet ir tėveliai nieko ne
besakys.

f Ameriką? Ne, ne Onyte, 
negaliu aš nuo tavęs atsiskirti.

Kaip gani išlijo apie persisky
rimą, tai abiem ašaros pradėjo 
birėti.

Bet kur pinigų ga’usiu? — 
klausia Petras.

Mano mama tave myli, tai 
ir <kios pinigų, tėveliui nežinant, 

atsakė Onytė.
Petreliui apleidžiant Lietuvą 

abudu jaunuoliai prisiekė nesi- 
ženvti nors ir tris dešimts metu •/ v
reikėtų laukti.

Atvažiavęs į Ameriką iškarto 
labai\ražų gyvenimu vedė Pet
relis. Laiškus tankiai rašyda
vo, pinigus taupydavo. Taip 
gyveno per keletą mėnesių. 
Paskui ’kaip susipažino su drau
gais, tai pradėjo krypti iš kelio. 
Patarlė sako— “paskui ką sek
si, tokiu ir pats tapsi.” Taip ir 
su Petru atsitiko. Pradėjo ger
ti, vaikščioti į nepadorias vietas, 
rečiau beparašyti Onytei laiškus.

Onytė po du laišku į mėnesį, 
o jos mylimas Petrelis vos at
sakydavo į kelintą mėnesį. 0 
metams prabėgus jau suvis ne
berašė. Kuomet Petras gauda
vo laišką nuo Onvtės, tai būda- 
vo nueis į saliuną ir duoda skai
tyti visiems girtuokliams, saky
damas :

Štai, žiūrėkite, gavau gro- 
inatą nuo merginos iš krajaus; 
o kokia, ji kreizė! Mislija, kad 
Amerikoje nėra mergų. Jinai 
mislija, kad aš ją atsikviesiu! 
Kur aš dėčiau atsivežęs. Šarma- 
ta išeiti ant si ryto susmukus, 
kaip pelėda.

Kitas jo draugas pritarė jam 
sakydamas:

Žinai ką, Piter, žunykis Mi
lerių Keidę, — ji ir pinigų tu
ri, tai pagertom gražiai.

-Ha, ha, ha, — visi ėmė 
juoktis.

Duok da išsigerti ant mano 
merginos vardo, - pašaukė Pet
ras suliunkyperį.

Paskui jo draugai juokdavosi:
Einame į saliuną, gal Pet

ras gruma tą gavo nuo merginos 
iš krajaus, tai užftmdys...

Jaunas Pilietis.

Mokinio likimas.
Išaušo pavasaris, pasibaigė 

mokslo metai. Reiškia, laikas 
pailsėti, atgaivinti savo nusilp
nintas dvasiškas ir fiziškas jie- 
gas; praleisti laiką su savo gimi
nėmis ir draugais. Proga pasi
skaityti gerų knygų, pasimokyti 
visuomenės gyvenimo ir kartu 
su jais meiliai draugauti iki 
laikas ateis kada vėl reikės 
grįšti mokyklon. . .

Bet ar tatai išsipildo Ameri
kos lietuviui mokiniui? Nėra 
tėvukų gražioj ukėj. Niekas 
jo nelaukia parvažiuojant namo. 
Jis, labai tankiai, neturi nei tė
vų nei namų. Laukia jo suru
kusios dirbtuves, iš kurių jis.iš
lindo pirmiaus. Bet ir tenai 
nuėjus darbo prašyti dirbtuvės 
“bosas” moja ranka, kad ne
prašyk jo darbo. Mat čia tokie 
ponai nereikalingi baltais vei
dais, įkritusiomis akimis, nusi
minusiais veidais, - mažos svei
katos. Bet reikia stipraus svei
ko žmogaus, kuris galėtų kartu 
atlikti ir keturkojo darbą.

Vėl rūpinkis — ar negausi 
kur vietą savo dyklaikiui sunau
doti. Vietų gal ir butų užtekti
nai vien prasimaitinimui. Vie
nok tuščias kišenius kirbina at
eit ies jausmus. Sakyte sako, 
kad jau man bus vargiai galima 
grįšti mokyklon ateinančiais 
metais. Nebėra vilties atsiekti 
savo tikslą. Kur truputį dau
giau moka, ten reikia neapsako
mai sunkiai dirbti. O pas nu
silpnėjusį mokinį fiziškos spė
kos kaip tik nėra.

Ta pati silpnutė dvasia puola 
ir nežinai ką daryti. Pasidaro 
viskas nemielą. Visas neramu
mo pripildytas, tiesiog žmogus 
persikiria su normaliais jaus
mais. Tada sąvo paskutinę svei
katą - naikina. Prasilenkia su 
draugijos reikalais. Apleidžia 
savo draugus, nuo kurių tik 
grabas tegalėtų atskirti.

Kaip ten nebūtų, bet kad 
nors sueiti jaunimą butų galima. 
Vis butų linksmiau. Čion kaip 
tik prieš sieną-atsimuši. Ji taip
gi baimes pilna,nuo priverstino 
kareiviavimo. Juos laukia žvė
riškos iltįs diena nuo dienos. 
Jeigu i kariuomenę,*ir nepaims, 
tai visvien gyvenimas pasidarys 
daug sunkesnis. Sunkiai svars
to, kokis čion likimas bus. Pra
puola jų idealai, apie kuriuos 
mastydavo, v

Pažiurėjus į visų nelaimes 
skausmas veria širdį. Priešin
tis vienam negalima jokiu bū
du. 'Pasakius atvirai Suv. Vals
tijų karė mums tiktai pragaištį 
neša. Akis atviras turėk, kad 
kokis raudonais guzikais ponas 
nepagriebtų į kalėjimą. Tai ir 
laisvė, išmintis, morališkumas 
lasvosios šalies. Žiaurus liki
mas visus kankina kaip vieną. 
O mokinį daugiausia. Jis pava
romas nuo tų pačių surukusių 
dirbtuvių. Nenori duoti nei c 
ten jam vietos.

Vienok jaunuoliai — moki
niai, mokinės ir nemokiniai ir 
nemokinės, — nenusigaskime, 
nepaleiskime vilties. Kovokime 
už mokslą, kaip ir už būvį. 
Mokslas ir liktai jis prašalins 
žiaurų gyvenimą. Nors kelias 
ilgiausis, viejiok vienas iš tik
riausių. Tą viską parodo pra
eitis. Juo žmonės atsiekė dau
giau apšvietus, tuo jie laisves
ni paliko. Atminkime, kad ne- 
apgynsim tėvynės vyčių mušt
ro moki ūda mies. Reikia ka
riauti, bet ne kardu, šautuvais, 
bet gera išmintim, dvasiška spė
ka. O dvasiškoji spėka — tai 
mokslo rezultatas. Jis anksčiau 
ar vėliau turės likti musų stip
riu ginklu.

A. J. Maineris.

Katalikai apie
Apleidžiant mokyklą su drg. 

A. B. nutarėme važiuoti į gar
sųjį Detroitą pas jo (A. B.) kai
mynus paviešėti. Atvažiavome, 
vėlai naktį. Kaimynai, pas ku
riuos nuvykome, nekaip link 
mus atsinešė, mat, žpionės ma
no, kad iš mokyklos — tai ir 
prašys pinigų.

Bet kad,buvo vėlus laikas, tai 
buvome priversti apsinakvoti 
ten. Mano draugas išėjo į kitą 
šlubą — aš pasilikau.

Atsikėlęs ant rytojaus apsi
dairęs supratau, kad esame ka
talikiškoj s tūboj, nes sienos 
buvo apkabintos šventųjų pa
veikslais ir švento Roko su šu
nimi ir šv. Juozapo ir šy.« Kaži-

micro su
Be to, katalikiška stuba ir taip mes.

apie vidurį) laisvo apsišvietusio ja

pas daugelį katalikų, lik vienas 
" J .dalykas mane stebino — tai ne-

mandagumas arba geriaus nuo
lankumas.

Šeimyninkė ir šeimyninkas, 
rodos, aniuolai. O jau tas atvi
rumas nepaprastas, tarsi, išpa-

baus sužinojau.
Vaikinai, pas kuriuos nuva

žiavome buvo laisvi, bet gyve
no pas tikinčius žmones ir kad 
šeimyninkai geriaus atsineštų 
link musų, karminai pasakė, kad

reiškia, klerikus turi savo na- 
" /

muose. /

jome (langiaus žmonių klausinė-

čionio, nenorinčio tikėti kuni
gams. Pradėjome klausinėti 
apie bedievius socialistus; ar 
daug jų čia esama ir ar jie dori 
žmonės.

—Ar daug randasi bedievių 
ir socialistų? — paklausiau.

Daug, daug, visi socialistai, 
bedieviai; kur jau daugiau, jei
gu ne čia, -— atsakė šeimynin-

antras

neišmo-
kinsi, — atsakė (į. A.

—Žinoma, žinoma, bet aš tai 
jau nepriimu Lokių, kurie neina 

Ve, ju-bažnyčion ir velykinės.
su giminaitis atvažiavo, tai pir 
miausia paklausiau — 
bažnyčion, kitaip bučiau nepriė
mus.

ir eini

pinu ('iii bažnyčion, — nėjo, tai 
ir išvariau, — su pasididžiavi-

kais, o ne išvyti, — tariau aš.

čion neina, nesimeldžia, o tik

pikiai, bet prisibijodama

nekrikščioniška.

atstumti nuo
taip mokindamas

juos taisysi. Ku- 
sako. Priimkite,

čion, išmuškite su šluota, 
taip jau ne vienam padariau, 
įsikarščiavo gaspadinė.

Drg. A.,B. irTgi pritarė jai:
—Žinpma. jeigu neklauso, tai 

geriausia išvyti.
-Taip, taip, ir musų kunigė-

neina bažnyčion. Jis net pini
gus siūlo tiems, kurie sumuš so
cialistą, — tarė šeimyninkė.

— T ai yra nepadoru mušti 
žmones. Kunigas negerai moki
na.

Bet d.

—Ugi anuos metus čia kad 
mušė tai mušė tuos bedievius^ 
Galvas sudaužė, sukruvino, net

neina pas rpus į bažnyčią.
Būdavo, kaip tik po i

eina iš bažnyčios, o dabar nerei
kia jiems daugiau eiti ten.

L 111UOUU HVĮKIUVIU, 
z

— geriaus policiją

cija darys, jog jie ramiaj.Mu 
stovi, — per n os į sip>Ai rm e j o 
šeimyninkas. - /

—--JLC41 JIV/5 'IfĮClvy LVUVOj

— atsikreipęs ieimyniiiką ta
riau aš.

geresni negu paliuosuoti “Ateities Žiedai”

bet nuo dabartinės didžiausios
, — sako šeimyninkas.
—Ar jie ir darbe geresni? — 

paklausiau jo.
—Tai jie labai geros širdies 

žmones, tik gaila, kad neina 
bažnyčion, — jis atsakė.

Gal jie namuose meldžiasi,

Mes nežinom. Bet visi kal

to. Tie, ką buvo pas mus, ne
simeldė, — sako šeimyninkė.

t’d to, kad ten labai išnaudoja, 
—■ ftnknn jis.

—Kaip jiems eiti bažnyčion 
ar spaviednės, jei jie nieko blo-

—Mes tankiai pageriame, pa
sibarame, o jie niekados, — pri
dėjo šeimyninkė.

—Tai jie labai geri žmonės, — 
sakau aš, — ir kam juos varyti 
iš burdo, tik deltų, kad. neina 
bažnyčion.

žmones, — kalbėjo šeimyninkė.
Klausailt tų žmonių ir žiūrint

nežinyslę. Kada jie kalba savo

prieš bedievius neturi, bet ka-

tuomet net persimaino veidas.
Pyksta, karščiuojas, tarsi, su-

-bedievius. t
Žinoma, kaltinti tuos žmones 

negalima, juos taip mokina ir 
jie taip daro, bet tie, kurie mo-

baisius” soc. be-
Burdingonas.

GARSIŲJŲ ŽMONIŲ
IŠSIREIŠKIMAI.

Nėra tokio blogo ° darbo,

taip nuošaliai

uz

platintų. Musų darbai, ir geri

nuo musų. -— George Elliot.

mas milionieriaus. 4 — Henry George. ’

Moterų ir vyrų kūnai, o tuo

perkami ir parduodami. O jei
gu tai tiesa, tai lyginai nepriva
lo būti parduodama žemė, nes

ku na i ir sielos. —- John Ruskih.

ve, kaip daug jie padarytų del 
išgelbėjimo pasaulio ir žmoni
jos naliuosavimo 1 — Gercen.

Čižauskas.

Dialogas
(žiur. nr. 133).

Mano pamatinis uždą vinis,

čių, kurios dirba už menką už
mokestį, kenčia skriaudą, neapy-

dustriališkd despotizmo. Intai-

ir skriaudimo įnagį.

Savo nuveiktu darbu bei veik
lumu galiu pasididžiuoti. Ma
no konkrėtiškiausis nuveikimas,

kankino

piau juos į dabartines vėžes.

nes

jimuose supūdytais. Sunkaus 
darbo turėjau, bet pergalėjau.

su padirbus, bet kur jų nėra, 
čia iškart dirbau panaikinti ne-

pavyko. Bet
dabar geidžiu panaikinti prieta- 

I rus, superstieiją ir sykiu tą nie
kam nežinomą Dievą. Seniau

bar sakau, kad nežinau. Jeigu 
Jis yra, tai gyvenkim sutikime,.

Mažiausia esu 
darbininkų 
Jaučiuosi

geruo^ius

nuskriaudimuose. 
jiems neatleistinai 
Dabar pasišvenčiau 

jųjų gerovei ir bandysiu juos ap-

striališkuose kivirčiuose ir * pa
rodysiu kelią, kuriuo eidami jie

Tai tiek, žinoma, dar butų 
diaug apie ką kalbėti, bet užteks. 
Na, kiek tamsta esi nuveikus? 
Koks tavo tikslas?

—Mano iš visur darbus “ne

uodos” ir todėl paininėsiu tik 
nekuriuos: Aš visados stoju 
tvirtesnio, įtekmingesnio pusėj.

kurie

no ir vergus sunkiu darbu bei

vai įkalbėjau, kad štai ta ir ta 
šalis nori jus užklupti ir sunai
kinti jūsų namus, šeimyną, ge
rovę etc. Todėl, kad užlaikius

dirbkit ir užlaikyki! turtuolius ir

parsivaro gaujas žmonių, kurie 
tampa pavergtais po priežiūra ir 
bausme pirmesniųjų melagingai

ten nematoma galybe, kuri po

panašų

gyvavo ir kuriame didžiumai 
labai sunku buvo gjyventi. 
Šioje sistemoje ne vien tik vei
kė mano prigavingas įpasakoji- 
mas, bet ir kankinimai, mirtis. 
Veikiant nematoma jai dvasiai,

ganėdinimas. Dabartinėje sis-

| INTERI^ATlbSAL.
SociALisT-Press -Picnic

I......................... - ............................... ... . . ......................................... . ...

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

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

Inžanga 25c j Parky ir Pikniko daržą. 
Vaikams žemiaus 12 mėty įžanga DYKAI.

Tikiclai parduodama “Naujienų” Ofise.

davę blėdies ir per kiek metų Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų’’ metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

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

Telefonas Yards 1546.

Išdirbėjus ir Perpirklys Sankrovų Intaisų 
Amerikos Didžiausias ir Pilniausias 

Sankrovų Išrengėjas.
Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, ciga

rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir 
daug kitokių sankrovų.

1912-1914-1916 S. State St. 1923-19254927 Archer av.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Te! Kedzie 8902 
Paulina. Te! Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill. •

"rusŠian~
TURKISH
teTH'. č':,
MH WITH SALT.

75* | 
20*f

{ Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių
i dhrbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą” •
. Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

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

| “Naujoji Lietuva”
} Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

baigė mano tvėrinys, kuriame 
dirbau ir dirbu be mažiausio pa

Ii keliems savo artimiems pa
laikytojams, kurie labai trokšta

vių-ir į visą žmoniją, čion be 
praktikos žmogui daug darbo 
butų, bet man niekniekis. Pir-

0 kuris lail

jau jį į teismą nuveikti ir leaig-

kelia žmonėse vaidus, nesutiki
mą. Ištięsų, kumute, tie ne
mąstau lįs, nemokyti darbini li

Įėjimą nuvesti? — Niekas. Ir 
vien tik jųjų nemąstymu visi

siu pragaru. Ir viskas tas par

sinaudojimo ir melagingo daly

vuno, kuris galėtų karę atvaiz
dinti, verksmą, šąuksmą, grana
tų griovimą su visoms baiseny-

Didžiausis mano n u veikimas

liu — tai pagimdymas sektų 
su visa jų hierarchija. Tikyba, 
kaip matai, ėjo ir eina evo
liucijos keliu. Persikeitė į la
bai skirtingą sutvėrimą, vienok 
pamatas ir dvasia ta pati pasi
liko. Prie keitimosi privertė

kurį man pasakojai), kuris dide-

Turėjau prieš jį dirbti iš

gaują agentų, kurių pirmas da

Buvo ir yra tokių -žmonių.

renybę. Bet vargšai apsivylė 
Neapmąstę pradėdami veikti*.

džiausiu pasipiktinimu, ginklai 
biiis sudeginti arba Sudėti į pa
rodymo namus del didesnio ka
ręs neapkentimb. Prašalinsiu

* 1 t ** <9

tas aplinkybes, kurios priveda 
milionus žmonių prie pražūties, 
degeneracijos, desperacijos, sau- 
žudystės, paleistuvystės.

veninio dienas daugybė žmonių 
kenčia ir tyli tik dėlto, kad 
tvirtai tiki į moja
taližmo sistemoje s veria u viso-

zentautus, o ant viršaus jų pa- 
tubdžiau valdoną, kuris žmo
noms įpasakojo, kad jis valdys 
juos pagal jųjų norą. O į val- 
dpnp rankas įdėjau šnipus, ka-

turtuoliai, , redaktoriai, 
r gerbiami, o

Karėje kelių melų civilizacija 
liekasi paversta į pelenus; mei
lė — virsta neapykanta; žmoniš
kumas — persimaino į žvėriš-

Reikės riuomenę, teismą. Ir šiuo pasi- smas, badas - atrodo didžiau

viskas yra niekas ir iš nieko uie- 
kas negali išeiti. Ir taip iš jųjų

ir skerdynių

lo dievaičio.
Užteks liek, nes labai neturiu

laiko. .Laba nakt... ]
—Laba nakt... r

(Pabaiga). J



SVIESTAS

40c

.11%

REIKALAUJI AKINIŲ2.00—2.25

1O-

Telephone Yards 5032

1878 
2054 
1045 
1510 
2830

6.00—8.00
3.50—4.00
2.75—3.75

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

. .50—.75 
2.00—3.50

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

21—21 
15—16

Motiejukų, 

—17.00.

No. 3 
.13-% 
.15 y2 
.13 %

No. 1 
.. .20 ■ 
. .26
.. .17% 

.15%

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

. .75—.90
.75—2.00 

1.25—24)0 
1.50—1.90

21—22
... 34%
28—31
23—25
30—34

Mušti

16—19
12—12%

No. 2
.19

% .22
.17
.15
.14

SVIESTAS
Geriau* i oa 

smetonoe ge- 
resni*, negu Ą *1 n 
kur jų, Ka U JĮ 
lito gauti .. >VU

Ši 011RS
Motiejukų, 16.50—21.00; dobilų, 

16.50—118.50; paprastos rųšics, 10.00

1709 So. Halsled St.,

’ alb
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CHICAGOS ŽINIOS!

gražus bu-

j

jinai nusi-

nusprendė

Sella Turcica.oagon.

Jake Loebas ir majoras.

to nepasakė, kad apdengta šim-

žmogus.

nau esant melagi u m.
čiu, v

ant

Aš kalbu čia iš Dievo malonės
Tuosyk majorui buvo primin-

kyklų taryba. i, bet kad jie prižadėjo su

ma.) oro
nuomom

su tas klausimas paaiškėt negali.
mos skyrium.

bibliją ir

P. Vi par tas.
r

W. Huron.

kad

TOWN OF LAKE.

e

Garsui kis ‘Naujienose’

...

statomi į ugnį: jų priederme bus 
taisyti ir gydyti kareiviams da-

Lietuviams kalbėtojas neveli
jo susipažinti su spiritualistais,

»

ino, kad padarius tatai”, 
k ė majoras.

Tol taus jis kalbėjo apie tvaną 
ir bandė darodyti, jog tvano tik
rai butą, nes ir istorija priro- 
danti, jog po tvanui žemė buvu-

džia turėtų uždrausti tatai da
ryti.

190 studentų. Iš jų tarpo 115 
u žs i re gis t ra vo a rm i j o n.

Nusižudė.
Užvakar rastas lavonas Gail

Miller. Ji gyveno savo namuo
se, 4862 North Ashland avė.

Pora mėnesių atgal ji užvedė 
bylą prieš savo vyrą, norėdama

Iš šeimyniškų 
reikalų teismo.

OFISŲ DŽENITORIŲ 
REIKALAIS.

Vyras buvęs neištikimas. Ka
rtą jis išvažiavęs su savo steno- 
grafiste iš Chicagos.

Po to atsitikimo pati užvedė 
bylą. Bet nebesulaukė bylos pa

teismo ritmus jis 
sime, ar

ktuota $15,119.67 dvi užlaikymo 
moterų ir vaikų, Tie pinigai ta
po išmokėti 1783 ypatoms.

Be To, Stalk perspėja tuos vy-

Suv. Valstijų augščiausias tei
smas nusprendė, kad užvesto
sios prieš Eastland’o laivo savi-

ius, kurie sulig teismo nuos
prendžio privalo duoti užlaiky
mą pačioms ir vaikams. Jeigu 
jie reguliariai nemokės paskir
to mokesčio, tai bus grūdami

John Hughes areštuotas^ Api- 
ešė Peter Deiwing’o namus,

Loebas sutinkąs būti tardomu.
“Nedaug rasis tokių naivių 

žmonių, kurie patikėtų Loebui

Jake LoeLo adresu majoras

Val Kerpan, 15 metų, 1744 Mi
chael st., nuskendo. Persivertė 
laivukas.

praneša,

singos, jis yra nedėkingas žmo
gus. Manęs visai neinteresuoja

žmogus. Aš nenoriu asmeniš
kai turėti absoliučiai jokių rei
kalų su juo. Aš visai nepaisau

John Dooley, 1213 W. 47th, 
areštuotas. Jisai užrcyįkė, jogei 
nenorįs kariauti už jokios šalies 
vėliavą, išimant Airijos.
sdama savo intekmę pasau-

melagis“, “nesąžiningas . žmo-

IŠRADĖJAI
Jeigu norite gaut patentų savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir adovo išradimų 
ką išradi ir kaip užpatentuol” ii rašytų Cvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba "lu aizimų daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi YVashinglon’c, kur x ra Departanu rdas Palentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PA TEN 1 OFI ICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y

lę. Bessemer parke jis priėjo 
prie jaunos moters ir, parodęs

Prinmk* tomą tinkamu* akiniu*, *«mmS> 
auoja ir patarimu* duoda dykai.
781-86 lflilwaak«e Avė., arti Chiea«* Ar*.
luho*. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. NedSliomia nuo 9 išryto iki

Tel. Haymarket 2484.

kiais klausimai: “Kur yra praga
ras?” ir tam panašiais, — su-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IM PAVEIKSLAI 

Vodev^lUun Permaina:
PaaeAėlyj, Ketverge ir Snbataj 

Paprastomis dienomis pirmai florai 
10c, Balkonas ic.

labatos vakarais ir nedėllomls plr 
mas floras 11c, Balkonas 10a.WA(J4TKn šr GATrva

DENTISTAI
Ateikite pas nips del susitaisymo 

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

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 
~ SIOUX CITY. IA.

šeimyniškas 
išvažiavimas.

Pereitoj ncdėlioj
relis Bridgeporto jaunosios inte
ligentijos turėjo šeimynišką iš

važiavimą į Willow Springs miš
kus. Išvažiavime dalyvavo ir 
keletas jaunų daktarų, kaistai: 
Žilvitis su savo žmona, jaunave
džiai Bagočiai, Juškai, Jonikai- 
<is, BieŽis ir Gurskis; be to, ap- 
tiekorius Kartonas ir jauna slau- 
gotoja (nursė), kurios vardo ne
teko patirti, ir šiaip būrelis ne
tituluotų inteligentiškų žmonių.

Išvažiavime neužmiršta ir 
Bacchas. Bet kadangi tarp jo 
garbintojų butą ir Eskulapo pa
sekėjų, tai, matomai, pastarojo 
intekmė žymiai sumažino Bac- 
cho garbinimą, kuris nenuėjo 
toliau “linksmo ūpo.”

Abelnai, išvažiavimas darė 
malonų įspūdį —■ linksmintasi, 
žaista ir dainuota. Temstant, su 
linksmais veidais ir pilnais

To dar niekuomet nebuda'vo. 
Nors kova tarp majoro ir Loe- 
bo del mokyklų kontrolės jau 
nuo senai verda.

Kada majoro užklausė kas del 
Loebo “dieninio”, tai jis staigu 
atsirkatė nuo apatijos ir įsi
karščiavęs atsakė:

Birželio 10 d. A. Lisy svetai
nėje Tarptautinė Biblijos Tyri
nėtojų Draugija surengė prakal
bas.

Subatos vakare gavau plaka
tą su antgalviu: “Du pekloje” ir 
“Išėjo iš peklos“. Toliaus rašo
ma, jog bus darodyta, kur yra t/ pragaras ir 11.

Atėjus paženklintam laikui, 
žingeidumo delei, nuėjau pasi
klausyti prakalbų. Radau jau 
bekalbant kalbėtoją, žmonių 
buvo apie 30, bet ne visi laukė 
prakalbų galo.

kurie tiki į’ Dievą į velnią, tik 
netiki, jog yra pragaras ir čys- 
čius, ir prisilaiko to biblijos 
punktelio, kur sakoma: “Klau
sysi, o nesuprasi, žiūrėsi, o ne-> 
matysi.” Taigi pagal tą punkte- 
lį ir aiškino biblijos paslaptis.

Kalbėtojo nuomone velniai nė
ra pragare, bet valkiojasi ant 
žemės kamuolio. Kalbėtojas 
bandė įtikrinti klausytojus, jog 
velniai ir dabartiniame amžiu- 

kuti vienas velnias įlenda į žmo
gų, bet kartais čielas pulkas vel
nių sulenda” į vieną žmogų.

Bet kad darodžius, jog vel
nias tikrai yra, kalbėtojas pri
vedė kaipo pavyzdį, jog j^m te- 

kurie gali prisišaukti velnią ir 
su Jo pagelba daryti visokius 
triksus. Vienas iš tų triksų esąs 
tok is staliukas, ant kurio spiritu
al is tui uždėjus rankas pradedąs 
mušti, šokinėti ir tt. Mokyti 
žmonės sako, kad tas paeina iš 
žmogaus rankų, bet tai esą ne
tiesa, tai yra piktos dvasios dar

yra periodas, kurį mes žinome 
kaipo ledų gadynę. O biblija 
mums sako, jog tvanas buvo tik 
keli tūkstančiai metų atgal).

Toliaus kalbėjo apie karę 
Girdi, <a karė esanti leista iš 
Dievo malonės, kurioje viskas 

užstosiąs trečias svietas arba 
Dievo karalystė, kurioje bus taip 
gerai, kad ir apsakyt negalima. 
Toje karalystėje niekas nemir
siąs, nes mirties nebebus, nebe 

nė ligoninių, nė vaistiny- 
nė vaistų, nes tuomet nie- 
nesirgs. žodžiu, bus rojus 
žemės.

Nubaudė $10 už 
pasisavinimą policisto 
vardo.

ris, kurios dėvi trumpus sijonus. 
Esą sulig paskutiniu valdžios pa
tvarkymu trumpus sijonus yra 
draudžiama dėvėti.

Už tokį savo karžygiškumą 
jis liko nugabentas policijos nu
ovadom

Teismas paskyrė jam užsimo
kėti $1 pabaudos ir teismo iš
laidas. 1

Apleisdįiyj
pasakė, kaĮ 
kitaip, o vis

Jinai gulėjo lovoj. Prieš mir
tį, matomai, kraujas pasileido 
iš burnos ir nosies. Šalyj buvo 
kokie tai vaistai. Spėjamai kad 
tai nuodai, kuriais 
nuodijo.

Perdaug šaltas 
vanduo.

Arnold Schovan 
atsisveikinti su šia ašarų pakal
ne. Tuo tikslu jis nuėjo prie 
ežero, kad nusiskandinus.

Pradėjo bristi vandenin.
Pasirodė, kad vanduo perdaug 

šaltas, Schoven pradėjo šaukti 
pagelbos. Poticistas John Rose 
ištraukė jį iš vandens. Girdi, 
ežeras žiauresnis ir šaltesnis ne- 

/kad pats pasaulis.

Pastojo armijon 115 
dentistų.

Šįmet Northwestern univer-

Nori užčiaupti 
pacifistams burnas.

’Miesto taryba vakar turėjo 
susirinkimą. Kemer įnešė su
manymą, kad pacifistams butų 
uždrausta neprielankiai kalbėti

Prieš tokį sumanymą protes
tavo ąld. Kennedy. Jis darodi- 
nėjo, jogei tuo budu norima at
imti iš žmonių žodžio laisvė.

Tečiau, 60 balsavo už Reme
rio sumanymą.

Tuo keliu, vadinasL bus uždė
tas žmonėms apynasris.

50,000 užreiškė norą 
tapti Suv. Valstijų 
piliečiais.

Morton A. Sturges 
kad nuo to laiko, kaip
Istijos įsivėlė į karę, 50,000 chi- 
cagiečių išsiėmė pirmąsias pilie
tiškas popieras.

Šiuo noriu atkreipti domos 
lietuvių vyrų ir moterų, buvusių 
Ofisų Dženitorių ir Langų Plo
vėjų Unijos Ntf. JL5153 narių, į 
tas nuoskaudas, įjūrių jiems pa
darė nekurie jų organizacijos 
viršininkai, o taipgi kaikurie su
kti Amerikos Darbo Federacijos 
viršytos.

Nėra nei jokios abejonės, kad 
Bildingų Menedžerių Asociacija 
kaikuriuos jų papirko ir gerai

darbininkus ir pakrikdytų dže- 
n i torių organizaciją.

Visi buvusieji tos unijos na
riai gerai dar pamena, kaip ši
tų žodžių rašytojas daugelyj uni
jos susirinkimų kalbėjo nurodi- 

nedarnas, kad organizf:icijoj yra 
gaivalų, kurie veikia pasaloms 
tikslais pakrikdyti dženitorių 
vienybę ir jų organizaciją. Jus 
pamenate taipgi, kaip unijos] 
prezidentas, tasai Emmit Floo-j 
do, Amer. Darbo Federacijos or
ganizatoriaus įnagis, susirinki
muose nuolatos kaltino mane, 
R. T. Simsą, kad aš esąs nesąži
ningas žmogus, vyliugis. Ir da
rė tai Tikslu, kad pasėjus nesu
tikimą unijoj ir tuo budu ją su
ardžius.

Sakau šitai ne tam, kad sukė
lus prieš ką nors neapykantos, 
bet kad parodžius dalykus tik
roj jų šviesoj po to, kaip man 
tiek daug nešvarių priekaištų 
buvo padaryta. Atsilankius Ghi- 
ųagon Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentui Sam. Gomper- 
sui, krejpiausi asmeniškai į jį 
reikalaudamas, kad butų nuski
rta atsakoma komisija, kuri per
žiūrėtų maųo atskaitas. Tatai 
buvo padaryta, ir Revizijos Ko
misija atrado, kad organizacija 
kalta man $197.53 už mano tar
nystę ir mano paties išleistų iš 
savo kišeniaus pinigų organiza
cijos reikalams. Tam yra visos 
kvitos ir liudijimai, šitokį pra
nešimą davė organizacijai John 
Fitzpatrick, Chicagos Darbo Fe
deracijos prezidentas, kurs buvo 
vienas tos Revizijos Komisijos 
nariu. c

Tat d'abar, draugai ir drau
gės, matykite ir pagalvokite. Aš 
neturiu jokių asmeninių išroka- 
vimų, kad šiuo atsišaukiu į jus. 
Mano piniginiai nuostoliai — 
nors, kaip darbininkui, yra man 
gana dįdeli — nieko nereiškia 
palyginus su tais nuostoliais ir 
skriaudomis, kurių jums pada
rė nesvarus kapitalistų tarnai ir 
suvyliotojai, tie “bosų” įnagiai, 
pardavusieji jus, kaip bandą, jū
sų samdytojams.

Tiesa, visi mes darbo klesos 
žmonės esame ekonominiai ver
gai, bet argi mes turime būti jau 
toki paiki vergaį kad leidus save 
parduoti savo priešams be jokio

Pagalvokite, kiek vargo ir skur
do del to turime mes ir musų 
šeimynos kentėti. Pagalvokite, 
kaip silpni mes esame, jeigu 
prieš savo išnaudotojus negali
me pasistatyti kaipo organizuo
ta spėka ir išreikalauti bent žmo
niško su mumis apsiejimo. Ar 
jus nematote, kad tik per orga
nizaciją ir streiką, nežiūrint vi
sų trukdymų, mes vis dėlto šiek 
tiek laimėjome, tat būtinai rei
kia savo organizaciją išlaikyti ir 

lėtume pasėkmingiau kovoti.
Patyrimai mokina. Tat tegul 

kalbos apie karę ir kiti pašali
niai dalykai nenukreipia jūsų 
domos nuo tikrųjų, gyvųjų j ūsų 
reikalų. Ofisų bildingai pasiliks 
ir toliau Chicagoj, o dženitoriai 
ir langų plovėjai turės juos va
lyti ir prižiūrėti. Ir mes, kurie 
tą darbą atliekame, turime ru- 
pinties savo jiegomis, turime or- 
ganizuoties ir kaipo organizuo
ta jiega kolektyviai savo darbą 
parduoti ir už tai gauti geresnę 
kainą —• ^lidesnę mokestį ir ge
resnes darbo sąlygas.

Visi buvusieji unijos“ nariai 
kviečiami vėl draugėn, stoti or
gan izaci j on be didelių įstojimo 
mokesčių ir be didelių išlaidų.

savo vardą, pavardę ir adresą, ir 
jums bus pranešta, kada ir ku
rioj vietoj mestelėsime susirin
kti. Rašykite adresu: R. T.

t
Sims, 405 Tremont St., Chicago, 
arba telef o nuokite: Norman 
7276.

Turgaus Žinios
U L " -a

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Birž. 12, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik ūzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas, Creamery, extra .... 38% 

• Prastesnis, sulig rųšies 34—37%
Oleomargarinas, geriausias 27—28

Pigiausias .......................
Kiaušiniai, geriausi, tuz.

Prastesni, sulig rųšisc ..
r

Suris, Amjer., sulig rųšies .. 
šveicariškas ..............

Paukščiai: Gyvi
Kalakutai ............... 18
Vištos ....................... 22
Antįs ................... 16—18
Žąsįs ................... 12—14

Veršiena, sulig svarumu ..
Prasčiausia ...................

Jautiena
Ribs .
Loins
Rounds
Chucks
Plates

Bulvės, jaunosios, bušelis 3.15—3.50
Daržovės: —

Barščiai, bušelis ........
Kopūstai, gurbas ........
Morkos, pintine .....
Agurkai gurbas ........
Žalieji žirniai --------- .
Salotos, galv., dėžė ...
Cibuliai, gurbas ........
Ridikėliai, 100 bunčių
Tomėtės, gurbas ........

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ........
Apelsinai, Kalif., dėžė
Citrinai, dėžė .............
Žemuogės, 24 kvortos. .2.00—2.50

Miltai, kvietiniai, geriausi .. 15^00 
Prastesni,sulig rųšia 10.00—14.80 
Kvietiniai, baltieji.......... $13.10

tamsieji ............................... 11.75
Javai

Kviečiai, 2.57; komai, 1.72; rugiai 
2.43; miežiai, 1.23—1.45; avižos, 
68 % c.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birž. 12, atgabenta: 

galvijų ca. 3,000; veršių 6,000; kiau
lių 10,000; avių 5,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.70—13.75; karves 9.00—10.50; 
veršiai 9.25—1L25.

Kiaulės, sulig svarumu, nuo 14.60— 
15.45; paršai 12.00—13.75.

Avjs, šuo 9.00—12.50; erai 14.00— 
16.75.

Tel. Armitage 084

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

Chicago, Ill.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialiste* Moterišku, Vyrišky, Vaiki 
Ir visy chronišku ligy.

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

CHICAGO, ILL.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 nL 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

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

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

"elephona Humboldt 1278.
I M. SAHUD M. D.
Z Benas Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*.
V Specialistas Moteriškų, Vyriikų Ir
į VnikiSkiJ, taipgi Chroniškų Ligrų.
■ OFISAS: 1579 Milwaukee Aro.

VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
Kampan North Avė., Kambarys 30*

B 1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakaro.

'"■.♦''■■•".V“.....W’,"»

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS

COFFEE’
GARSI SANTOS KAVA fa

Visur po ■ U A
po 30c,.......................... ■ V V

RYŽIAI

• vi estą *

Geriausios 
rųšics 12c. 
vertės par-n- fĮ 
siduoda

1844 W. Chicago Av. 3102 W. 22nd Street.
1836
2612

Blue Inland 
W. North

Av.
Av. SOUTH SIDE

1217 So. Halsted St. 8032 Wentworth
1832 So. Haluted St 3427 So. Halsted
1818 W. 12th St. 4729 S. AjB.hlft.tid

26i
ARBATA 
Priimniau- 

►ui. irvaran- 
tuota, vertė* 
79c parsidu
oda Čja po.»

kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu, ,
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TĖMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND M E.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diena.

• Tel. Canal 5335

Daktaras
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialiftkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir p.ersitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 diena. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Ranka*. Tel. Canal 3263.

Alena Kostovska, Šicndie Pasirodau
-Visai Publikai Akyse

K*a mane išgelbėjo nuo varginančiij ligų T 
Salutaras Bitter is. Aš per praeitus 4 meto* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nerir 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mašai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atailies>davo skilvyj 
skausmai, režimas, gurgamas viduriu. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnoe*. 
Niekur ai negavau pagelbos del savo »veik*to*. 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutara* Hit
leris ir S alų taras, Regulaatria, del motonj, 
pradėjau gerai jauslias, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viską*. Per 6 mčneai'M ai 
<av^ paveiksią nelegaliu patint ir palikao 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kal_ 
na $1.00. Galima gauti gereaniume aaliunue- 
»«' ir aptiekose, o kur nekali gaut, kreipki* ji

HALUTARAH CHEMICAL INSTmiTION 
tolis nuo visokhg

P. J. BALTRKNAS, PROF.

Tek Canal 6417 Chicago, UI.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted SI Chicago, HL

S

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiskos Metodas
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pa* 

Bihiie Mis'i.. Įi) irf >> >■■ hi Riidio Scop* Rag- 
gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologilka la
boratorija ir Kraujo Egzaminaclja ati- 

juM.) 111) a i»
itiimsii! įlydyti jųnų l'k*. ju*U avpikata far 
• pėka bus Jums BUgrųtinta. Ateikit pa* 
tikrų hpni ai irių ir ne pri* imituotojo. 
Tikra* e i *<■% in 1 i»1 nO-.lhu* jųi", kur jum* 
skauda ir kokli) jxj« lig* turite, bet ji* 
jumis pamikjis pat> jm> aptiui^jimo.

Dr. C. H HAIR
M enter Bldg.

. Kambarys
AiiHTH'an Cafe.

9 ryto iki 8 vaka- 
n u c 10 ryto iki



PARDAVIMUI DRAUGIJOSPranešimai Smulkus Skelbimai NEW JERSEY VALSTIJOJ

avė

Pirm. Pagelb

Business Ag.BIRUTIEČIAMS

NEW YORK VALSTIJOJ

RAKANDAI
kasos globėjos

MARYLAND VALSTIJOJ

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

12 pietųIOWA VALSTIJOJ

OREGON VALSTIJOJ

NEBRASKA VALSTIJOJ

NAMALžEMe omo VALSTIJOJ

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

Meld

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Gramatika CHICAGO, ILL.

MICHIGAN VALSTIJOJ
Tel. Drover 7042

ĮIEŠKO DARBO INDIANA VALSTIJOJ

aujie
REIKIA DARBININKŲnų” Administracijoje

PASKOLOS-MORGEČIAI
WISCONSIN VALSTIJOJ

ILLINOIS VALSTIJOJ

I MACBETH CONNECTICUT VALSTLTOJs
AMATŲ MOKYKLOS

atheny Avė.

si jusy dienraštyje

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

William Shakespeare’o

pARBAg,mo

Spring ValleyKleofo Jurgelionio
Kewanee, IllŠis veikalas turėtų’ras RANDAI Pana,. III

mylėtojo knygynėlyje Avė

Administracijoje
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

PARDAVIMUI

Montello, Mass
GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Lowell, Mass.:

Lawrence, Mass

Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St.,

Bus rcnka- 
ateinančia- 
1'. Maženio 
> avė., 7:30 

Valdyba.

- Garsinkitės
NAUJIENOSE

Portland, Ore.: Omara News Co

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

PARDUODU greitu laiku saliuną 
Biznis gerai eina. Papdayinio prie 
žastis 
rintįs pirkt atsišau

vak. nuo 7:30 iki 9:30 
Chicago. III.

Susirinkimai' atsibuna ’ 
tinę pėtnyčią kiekvieno

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Sioux City, Ta.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas, 
Box m

Cedar Rapids, Iowa.: F. T*Martin

MOLDERIŲ IR 
BENCH IR AIR 

SMILTYS PJAUSTO
MAS. 
AUG- 
DIR-

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

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a-

ARBA IŠMAINYSIU 
jų pagyvenimų naują 
Lietuvių apgyvento.] 

itsišau-

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-

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

kings ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietį;
3106 So. Halsted St

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

ras, kurios skelbia

Tragedija 
jankiuose aktuose REIKALAUJAME m oi d erių: gerų, 

pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spaudėjų; 20* nuošimtis prideda
ma prie reguleres nuo šmotų darbo 
kainos.
MISSOURI MALLEABLE IRON CO., 

East St. Louis, Ill.

kasdien skajto 
Jie turi 

. Jie jieš- 
asisakykite 

ko geidžiate ir ką turi; 
pasiūlyti. Kas turi 

1; kas nori ką 
kas jieško darbo arba 

kas no-

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
siu pasekmių turėti 

Naujienas I 
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikal 
ko jvairių progų, 
jiems, I 
te jiems 
ką nors parduoti

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertės $1000.00. Parduodu tik už 
100 dolerių. Pardavimo priežastis— 
važiuoju kitur. Kas nori pigiai į- 
sigyti gerus rakandus, kreipkitės ši 
tuo adresu.
5209 S. Halsted St., vienais tropais. 

Chicago, Ill.

fPASARGA.—Draugijų pranešimus 
Ikelbiame be užmokesties. Praneši- 
Bbetgi tun but priduodami iš va- 

. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
i tą pačią dieną, kada spausdi

namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•—“Naujienų” adm.)

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz,
650 W. Lombard 

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Pace 

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas,
637 Lombard

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park St 

Racine, Wis.: Tony Vegcla, 
237 Lafayette ave

Racine, Wis.: John Margis. 
1005 Gideon Ct

EXTRA
pora priversta paaukauti 

nikius, beveik naujus rakan- 
retai pigią kainą, $160.00 se-

Chicago, III 
6059

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

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

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

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

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt St
Valandos 4—6 Ir 7—9 

Tel. Canal 3877.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas,
452 W. Leonard It

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

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Jauna 
savo 
dus u 
klyčios setas, tikros skiiros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su £5 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums .apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos ta 
na. Atsišaukite tuojaus

TURIU paaukauti $1W seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krasės ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 10 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedsli Avd. 

Chicajto. III.

reikalauja darbinink 
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 $. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

. Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. 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.

pinigų 
morgičiai 

apžiūrėti 
ninką. I

BARGENAS 
Parduodama mūrinis ifamas labai pi
giai. Atsišaukite į savininką šiuo 
adresu: .
3149 Sq. Halsted 'St, antros lubos.

ATIDUODAMA randon kambarys 
del vyrų, North sides pusėj. Gali
ma gauti ir valgis. Kreipkitės j V. 
Shadoff, 3-čias augštas. 624 N. May 
Str., Chicago, Ill.

ties kiekvieno scenos

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas molerlška, vyriškį, Ir valkų ligų- 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 §tr. 
Telephone Drover 4974.

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

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

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

Izidoriaus Martišiaus 
i naši ir rašosi Jos. Mar
ka gyveno, Collinsville

PARDUOSI!
ANT LOTO 2- 
m uriių namą 
vietoj; norintis daug pelnyt 
kite’laišku tuojaus:

A. J. FRANCKEWICZ
154 W. Randolph St., ' Chicago

REIKALAUJA moterų arba mergi 
nų prie abelno darbo į

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress st., Chicago Ill

savo sūnaus, Stepono 
metai kaip Rockford

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

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

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

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

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

merginų dirbti į 
cream” parlor. Lengvas dar- 
Gera mokestis. Atsišaukite tuo-

$2.00
$4.00. Tas į

REIKALAUJAMI
PAGELBININKŲ *
SQUEEZER ’
MA DYKAI. KOMPANIJOS N y
—UŽDYKA PERNAKVOTI.
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI
BTUVĖ, ARTI EŽERO.—

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. INI).

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
, VALDYBA 1917 m/ 

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

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

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

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

eina 
noriu važiuot/į kaimą. No 

‘ te į:
J. Karbauskas,

5133 W. 12th Str., Cicero III
DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsedis,
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 Ave

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort Ave

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po i ir 6 pro* 
apmokėjimui taksų, uimokėjimul int*r**q anj 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jų*ų Nuo
savybės, arba jei jų* pirkliaujate ir reikalau
jat* dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gu* patarnavimas, teisinga* reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKKBS

I North La Sall* Street, Chisag*.
Telephone Main 4^41.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL. \

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

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

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

Antanas Bertašius, fln. raštininkas,
' 349 E. 115 St.

Antanas Ėnzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

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

Šiandie “Aušros” svet., 3001 
S. Halsted st., įvyks LSS. VIII 
rajono vaidybos ir Agitacijos Ko 
miteto susirinkimas; taipgi ir 
kuopų organizatoriai ar sekre
toriai yra kviečiami dalyvauti. 
Yra daug svarbių reikalu. Pra- 
džai lygiai 8 v.v.

J. šmotelis, 8 ra j. sek re t.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins 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.

PARDUODU troką visai mažai va
rtotą, už $250.00. Tinkamas bučer- 
sei, grosernei ir kitkam. Reikalau
janti panašaus troko kreipkitės pas 
1652 W. 47th St., Chicago, III.

WM. SIHMKUS, 
13 St., Cicero

Dambrauskas, protokolų rašt. 
12£7 S. 8tb 

Mikelaitis, finansų rašt., 
1128 N. 8th

Makarevičia, kasos globėjas.

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

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškicnė

S
Dr. Povilas Žilvitis 2 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai I 
3203 S Halsled St., Chicago. I 

Tel. Drover 7179. 1
I

Brighton Park, LSS. 171 kp. 
mėnesinis susirinki nibs įvyks 
ketverge, birželio 14 d., Maženo 
svet., 3824 S. Kedzie ave. ir 38 
PI. Kviečiami ir norintieji pri
sirašyti prie darbininkų organi
zacijos. F. Z.

PARDUODAM pigiai trijų krėslų 
barzdaskutykla, dalies pinigų galiu 
palaukti, arba mainau ant automobi- 
liaus. Norintis gero 
kite pas savininką.

V. A, 
2011 So. Halsted st, 

Phone Canal

i po vie- 
yvenimo 

vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

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

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov 
3814 Deodor SI 

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

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

Gary, Ind.: D. Bassin,
< 1214 Broadwaj

I AKIŲ SPECIALISTAS 
|į Akis egzaminuoja dykai 
£ Gyvenimas yra
| \ tuščias, kuomet

pranyksta regėji-■ ® BHPj m a s.
Mes vartojam pa

ll gerintą Ophthal-
I jk* mometer. Ypati-
1 nga (loma atkrei
ti * piama i vaikus.
t Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va-
■ karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
į dieną.
fe 4649 Ashland Avenue
i , kampas 47 St.

OHO I I

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 Š. Halsted Street 

VALANDOS: 8--9 ryto, tiktai.

L. M. APSVIETOS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917m.

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

M. Badzevičiutė, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave.

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

mt savo far- 
Garsindamas “Naujienose’1 

pardaviau savo bizni, dabar parduo
du murini namą ant 3-jų fialų, la
bai gražioj vieloj tarp lietuvių, anl 
35-los gatvės ir Lowe ave., No. 3524 
Išlygos labai geros, kaina labai že
ma, pinigų mažai tereikia. Dabar 

prisirokuos. Meldžiu 
i, o vėliaus kreipties i savi- 
Užtikrinu, kad bus parduo-

Tarrington, Conn.: V. Kelmelia,
62 Lewis SI

Waterbury, Cbnn.: J. Pruselaitis,
775 Bank II 

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviwi, 
286 Wallace SI

LIETUVIŠKA APTIEKA
East St. Louis, III.

529 Collinsville Avenue
Turiu už garbę pranešti lietuviams, 

gyvenantiems šioje apielinkėje, kad 
mes atidarėme vieną iš didžiausių 
lietuviškų aptiekų Amerikoje. Už- 
laikoipe amerikoniškus ir europejiŠ- 
kus vaisius, kaip tai: žoles, šaknis, 
trejes-devynerias. žodžiu sakant, 
ko tiktai kam reikalinga. Musų kai
nos prieinamos, nebrangiau kaip ki
tur. Užkviečiaine atsilankyti ir su
sipažinti su mumis ir musų kaino
mis. Taipgi užlaikome savo krautu
vėj didžiausį 'išsirinkimą magiškų 
štukų.

DR. J. J. VIZGIRDAS, 
Afrtiekos užveizdetojas.

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
h 566 Grand ave 

St. Zcleckas, iždo globėjas,
j 462 Jcnne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

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

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

158 Main St.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

» 341 Kensipgton ave. 
as pasku- 
mėnesio, 

7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

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

. Manelis, pirmininko pagelb..

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

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

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E. 59 31

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St 

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

A. Tamkevičiu, nutar. raštininkas, 
t 1948 String St

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

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

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013c Ųlara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 
1-mą petnyčią.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. MisČikaitienė, organizatorė, 

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

3443 So. Union

ATI DUODAMA randon puikus ka
mbarys, geri rakandai, vienam arba 
dviem vaikinam.
3256 $o. Union avė., 3-čias aligštas

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

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

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

1716
DeKalb, HL: Mike Taruti,

1148 Market St.
Divernooh Ill.: W. A. Žilinskas,

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

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

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

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

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

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

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

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

1330
HL: A. Jukubauskas 

516 Cleveland St
K. Valančiunas, 

506 E. 7 St
W. Petraitis,

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

459 Collinsville 
Springfield, HL: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Keistučio Kliu bo dramos sky 
riaus susirinkimas įvyks šiandie 
taigi visi dramos skyriaus na
riai malonėkite ai 
rinkimų, nes yra 
dalykų svarstymui 
mi lošimui veikai;

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

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

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

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

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

J. Mikėnas, 
235 E. Main St

sville ir dabar dirba kur nors 
inois valstijos anglių kasyklose, 
ras apie 50 melų senas, nešioja 
lėlius geltonus usus. Jis pats ar 
š žino kur jis gyvena, malonėkite 
įnešti man šiuo adresu:

Vincas Raudonius,
I N. Seminary st., Collinsville, Ill.

Pajieškau savo dėdžių, Kazimiero 
Antano ir Juozo Valaičių, visi, trjs 
paeina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
>av., Pažeriu vai., Kupčiškių kaimo 
^parapijos Šunskų). Pirmiaus, ro
jus, gyveno Brooklyn, N. Y. Meldžiu 

nes turiu labai

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

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

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave

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

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

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

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 

J. Boumil,
50 Charles St 

.: A. Ramanauskas,
101 Oak St 

: P. Stiga,
5 Arthur Si

PAJIEŠKAU DARBO už šoferį. E 
su patyręs tame darbe ir turiu palių 
dijimą. Kam reikia, meldžiu atsi 
šaukti: C. A. 7
1840 So. Halsted St

Ave
Paberelytė, finansų raštininkė,

1315 Girard St
Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted St
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted St 
Kubutienė, kasos globėja.

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

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

Liberty Ave afid Grant Si 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskai, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Avi
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

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

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

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

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Judėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų I 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
nė vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite raudos 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.

Pajieškau Stepono Noreikos ir Jo
no Matuzo, abu Kauno gub., Telšių 
pav., Alsėdžių valsčiaus, Kalvarijos 
parapijos, Pasrujos kaiiuo. Girdė
jau, gyvena Montreal, Canada. Ma
lonėkite atsišaukti.

Jonas Bimkunas, 
1311 N. Fulton St., Chicago, I1J.

PAJIEŠKAU savo brolio Konstan
tino Šloinio, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Platelių parap., Kairupių so
džiaus. Pirmiau gyveno Chicago, 

Jis pats tegul atsišaukia arba 
jj žinote praneškite jo antrašą. 

Nastazija Kniustient
Striecher

Pajieškau 
Rugieni aus, 
gyvenant atsiskyrėm, labai norėčiau 
susižinoti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žinot mel
džiu man pranešti, už ką busiu dė
kinga. Girdėjau, kad gyvenąs kur 
apie New Yorką.

Magdelena Rugienė, 
1609 S. Main S., Rockford, Ill.

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-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, iždo 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, vėlaunešis,)/1

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

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

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

— P. Shvęlnis,
1442 Milwaukee Ave. 

Raštininkas — G. BložiSf*
3261 So. Halsted st.

— P. Gal skis,
1327 N. Robey St. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

«« mm




