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Lenku armija misijoje GAL BUS ATIDĖTA Iš Darbo Lauko

Caras gavo balsavimo teises

Nori pasekt Franciją

VOKIEČIAI TRAUKIASI

m a

DUONOS UŽTEKTINAI
rbtuvėse, siekia 40,000

KANSAS CITY

APLEIDO GRAIKIJĄ Užmušta 50 darbininkų

DARBININKŲ TRUKU-, 
MAS KELIA UŽMOKESNJ

Rusų socialistų šaukiamoji 
konferencija Stockholme

Presmanų pagelbininkai Ck 
velande gaus 2 dol į sava

LONDONAS, birž. 15. — 
Valdžia persergsti gyvento
jus nuo naujo vokiečių or
laivių užpuolimo ant Londo-

Užmušta 10 žmonių; nuosto 
lių pridaryta už vieną mi 
lioną dolerių.

Tvarkys visus vidurinius re- 
• įkalus nepsjgulmingai nuo 

Rusijos.

Konstantinas ir jo šeimyna 
iškeliavo Šveicarijon.

koma, kad apie 20,000 dar
bininkų bus reikalaujama į 
tas dvi valstijas prie ūkio 
darbų.

DAR TRJS “RESPUBLI 
KOS” RUSIJOJE.

LAIMĖJO UNIJINĘ 
DIRBTUVĘ.

LENKŲ ARMIJA 
RUSIJOJ.

Kuriuos jam sukrovė 
darbininkai.

FINLANDIJA GAUNA 
DAUGIAU TEISIŲ.

i to reikalaus Graikijos 
žmonės, bet tik po karės. NEW YORKO BUBSIU 

V1Ų LAIMĖJIMAS.

ROOTO KOMISIJA JAU 
PETROGRADE.

- LONDONAS, birž. 15 
Iždo 
nar Law, 
bute, kad 
kilusi didelė ekspliozija vie
noje amunicijos dirbtuvėje 
—Achton-Under-Lyne mies
telyj, netoli Manchester. Už
mušta 50 darbininkų. Su
žeistųjų skaičius dar nežino
mas, jis betfi busiąs nepaly-

KONSTANTINAS GALĖ 
SIĄS SUGRĮŽTI ANT 

SOSTO.

SPAUSTUVNINKŲ LAI 
MĖJIMAS.

Apleido svarbias pozicijas 
Belgijoje.

Jomis yra Caricinas, Cherso 
nas ir Kirnanova.

EKSPLIOZIJA AMUNICI 
JOS DIRBTUVĖJ.

PARYŽIAUS EKSPL1OZI 
JOS PASEKMĖS.

Kad atkalbinėja streik 
laužius.

KROPOTKINAS PETRO 
GRADE

misteris, Andrew Bo- 
pranešė atstovėj 
šiomis dienomis

kalbą, išnaujo išdėstyda
mas priežastis, del kurių ši 
šalis įsivėlė Europos karėn, 
ir jsmerkdamas “vokiečių 
intrigas” — norą pavergti 
viso pasaulio demokratiją ir

ATĖNAI, birž. 15. — Bu
vęs Graikijos karalius Kon
stantinas yjikar apleido sos
tinę. Išvežta jis anglų ka
rišku laivu — sakoma, Švei
carijon. Pirm to pasiųsta 
Šveicarijon Konstantino 
privatinis sekretorius, ku
ris turės surasti karaliaus 
šeimynai tinkamą vietą. Ko
nstantino Šveicarijoje lau
kia ir žinomas vokiečių dip
lomatas, kunigaikštis Buęl- 
low.

O kiek pelnė pono McCor- 
micko dhrbininkai, to paties 
McCormicko, kur pereitais 
metais policijos pagelba su
laužė jų streiką?

PETROGRADAS, 'birž. 
14. — Vakar čia pribuvo S. 
Valstijų diplomatinė komi
sija, vadovaujama Rusų re- 
ivoliucionierių ėdiku Elihu 
Rootu. Komisiją pasitiko 
kelių ministeris Nekrasov ir 
finansų min. Šingarov. Iš 
stoties komisija palydėta 

■ tiesiog j žieminį Palocių.
Šiandie komisija forma

liai bus perstatyta laikiną
ja! valdžiai.

HARVESTER TRUSTO 
PELNAI

šešiolika užmušta, šešiasde' 
šimts sužeista.

NEW YORK, birž. 15. — 
Kilusi ekspliozija ir paskui 
ją sekantis gaisras Ameri
can Sugar Refining kompa
nijos dirbtuvėje, Brooklyne, 
pridarė už vieną milioną do
lerių nuostolių. Vėlesnėsės 
žinios skelbia, jogei eksplio- 
zijoje žuvo apie dešimtis da
rbininku.

Ekspli'ozijos priežastis ne
žinoma. Spėjama tečiaus, 
kad tai suokalbininkų dar
bas, kadangi kompanija tu
rėjusi didelį užsakymą nuo 
talkininku...

PETROGRADAS, birž. 5. 
— Ir Rusija paseka Prancū
zų vadžios pavyzdžiu. Atė
jus iš Petrogrado žinia sa
ko, kad Rusijoje prasidėju
si sparti agitacija už įstei
gimą atskiros lenkų armijos. 
Šitą sumanymą parėmė ir 
lenkų kareivių kongresas, 
kuris dabar atsibuna Petro
grade. Kongresas, sako, 
kaip vienu balsu priėmęs re
zoliuciją, kurioje užginama 
steigimas atskiros lenkų ar-

ŠAUDO l STREIKININ 
KUS

NEW YORK. — Amalga
mated Clothing Workers u- 
nijbs jungtinė taryba išrei
kalavo algų padidirfimo dar
bininkams ■ 
r į į savaitę

Algų padidinimas lytis^li- 
ktai dirbtuvių, kuriose<dirba 
Amalgamated Clothįng uni
jos nariai.

Algų padidinimas įeis į ga
lę nuo liepos mėn. 16-tos die
nos. Skaitlius darbininkių

EKSPLIOZIJA CUKRAUS 
DIRBTUVĖJ.

LONDONAS, birž. 15. — 
Žinia iš Graikijos sostinės 
Atėnų skelbia, buk frahcu- 
zų senatorius Jonnartas, tas 
pats ką privertė pasitrauk
ti karalių Konstantiną, pa
informavęs Graikijos prem
jerą Zaimis, būtent, kad ka
ralius Konstantinas dar ga
lėsiąs atgauti savd*sb‘štų; jei 
to būtinai norės Graikijos 
žmonės. Bet tik po karės.

LONDONAS, birž. 15. — 
Nepasisekus atimti iš anglų 
užimtas Messine augštumas, 
vokiečiai nusprendė atiduoti 
priešui dar daugiau užimto-, 
sios Belgijos. Vakar vokie-1 
čiai apleido ytin svarbias 
militariu žvilgsniu pozicijas 
tarpe upės Lys ir St. Yves 
— dviejų ir pusės mylių fro
nte. Anglai užėmė jas. Spė
jama, kad vokiečiai turės a- 
tiduoti anaglams dar dau
giau užimtosios Belgijos te
ritorijų.

PEORIA, Ill. — Šio mie
stelio kalviai privertė sam
dytojus pripažinti kalvių u- 
niją ir padidinti algas — po 
50c. į dieną.

rbininkų. Delei tos prieža
sties samdytojai priversti 
kelti užmokesnį — nežiū
rint, kad darbininkai iki šiol 
nereikalavo tokio padidini
mo. Kada ateis pjūtis, bus

REIKALAUJA PAS 
PORTU.

NEW YORK. — Kiek “už
dirbo” Chicagos McCormi- 
ckas ir jo sandraugai, suda
rant js t.v. International Ha
rvester Corporation? Per
eitais metais, kaip rodo pa
ties trusto paskelbtosios 
skaitlinės, McCormickas ir 
jo sandraugai uždirbo $9,- 
771,021. Vadinasi, arti de
šimties mil. dol. Gi užper- 
eitais metais trusto uždar-

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Pranešama, kad užvakar iš
tikusioje čia amunicijos ^dir
btuvės ekspliozijoje užmuš
ta šešiolika darbininkų. Su
žeistųjų skaičius siekia virš 
šešiasdešimts žmonių.

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Francijos socialistai neper- 
stoja reikalavę, kad valdžia 
pagalios išduotų pasportus 
socialistų delegatams į tar
ptautinę socialistų konferen
ciją Stockholme. Kokių ta
tai duos pasekmių, kol kas 
nežinoma. Sakoma betgi, | 
kad “laisvosios Amerikos” į 
valdžios žygiai nemaža vei
kia ir į Paryžiaus valdžią... 
Ir Paryžius mat norėtų pa
sekti Washingtono ponų pa
vyzdžiu — neduoti socialis
tų delegatams pasportų.

Paryžiaus socialistų laik
raštyje L’Humanite deši
niųjų socialistų vadas, Pier
re Renaudel, paskelbė ilgą 
straipsnį, kuriame griežtai 
užginčijama, buk socialistai 
stoja už “taiką bile kaina.” 
Jis Sako, kad Francijos so
cialistai taipgi reikalauja 
atlyginimo už aiškiai priro
dytus karės nuostolius ir su
grąžinimo Francijai . Alzas- 
Lotaringijos.

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Paryžiaus laikraščiai ašt
riai užsipuola ant Ispanijos 
valdžios, kuri leidžianti vo
kiečiams pasitaisyti paga

dintą jų šubmariną U—52. 
Toji submarfna dabar ran
dasi Ispanijos prieplaukoje 
Cadiz. Jos pataisimas užim
siąs apie mėnesį laiko.

American Clothing Associa
tion buvo priversta padi
dinti savo darbininkams 
užmokestį.

CLEVELAND, O. — Pre
smanų pagelbininkų unija 
privertė spaustuvių savinin
kus padidinti tos unijos’ dar
bininkams algas — nuo 1 iki 
2 dolerių į savaitę.

PETROGRALAS, birž 
14. — Vyriausiu komanduo 
toju vakariniame karės fro
nte vieton rezignavusio gen 
Gurkos paskirta buvęs gene- 
ralio rusų armijo sštabo na 
rys — gen. Denkinas.

SOUTH RIVER, birž. 14. 
— Nesenai metė darba vie- 
tines nosinių dirbtuvės — 
Herman Aukam and Co. — 
darbininkai. Pagedėlyje 
streikininkai bandė atkalbi
nėti atsiųstus iš New Yorko 
streiklaužius. Šie gi pradė
jo atakuoti streikinin
kus. Jiems pagelbėjo ir mi
licija. Pasekmėje — 2 stre
ikininkai nušauta, o septyni 
sunkiai sužeista. Mušeikos 
milicionieriai areštudta.

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Buvęs ft’ancuzų karinės ko
misijos vadas, Viviani, va
kar užreiškė, jogei dabar 
jau negali but kalbos apie 
taiką. Reikia esą kariaut 
iki galo — kol bus sutriuš
kintas vokiečių militariz- 
mas.

Photo by American Press Association.

Lordas Northcliffe, vadas 
naujos anglų komisijos Suv. 
V aisti jose.

LONDONAS, birž. 15. — 
Talkininkai rengiasi areš 
tuoti visus “vokiečiu salinin O
kus” ir buvusius Graikijoj 
minister i u s. J i e 
busią pasiųsti “kur nors’ 
ir laikomi saugioje taikiniu 
kų valdžių priežiūroje 
kol pasibaigs karė.

Kadangi jo kalba7 yra la
bai ilga, tai pažymime tik 
kurias-ne-kurias jos vietas.

Prezidentas sako, kad S. 
Valstijos įsimaišė Europos 
karėn nevien tuo tikslu, kad 
išgelbėjus pasaulio demok
ratiją nuo vokiečių jungo, 
bet ir todėl, kad jos, Suvien. 
Valstijos, nebeturėjusios ki
tokio išėjimo, kaip “sverties 
ginklų, idant apgynus savo 
teises ir garbę.” "Jos tatai 
jau padarė. Taigi — “Bėda 
tam ar tiem, ką bandys pa
stoti mums kelią dienose di
džiųjų musų pasiryžimų, 
kuomet brangiausieji mums 
įsitikinimai reikalauja dary- 

. ti visa gelbėjimui šalies.”
•s teisės rinkti atstovų j 
igiamąji Suvažiavimą. atėjusieji is Vo- 

reikalaujan- 
tai gudrus 

vokiečių militaristų triksas, 
kad išgelbėjus savo reikalą 
— kuliai dar galima. Reikia 
todėl būti atsargiems ir ka
riauti iki galo.

Ir atminti, kad “bėda 
tiems, ką bandys pastoti ke
lią” ataiekimui tokios tai
kos, kurios dabar nori pre
zidentas Wilsonas...

pramogai rengia- 
kas, nors ir pramogų bus claim gražesniu ne kaif 

paprastuose piknikuose, - šis piku 
žiniška darbininkų demonstra eija pri 
kalančius vis stipresnius pančius da 

Visas šio pikniko pelnas eina da;
naudai

Francijos socialistai spiria 
savo valdžią, kad išduotų 
pasportus delegatams į 
Stockholmo konferenciją.

PETROGRADAS, birž. 
15. — Vakar rusų sostinėn 
itavyko žinomasai Rusų ana
rchistų vadas, kunigaikštis 
P. Kropotkinas, kurį senoji 
valdžia buvo ištrėmusi iš 
Rusijos. Kropotkinas pasi
tikta su didelėmis ovacijo
mis ir provincijose ir pačio
je sostinėje. Visose geleži- 
kelio stotyse i-iš Finlandijos 
į Petrogradą, kur tik trau
kinis .sustodavo, kuriai dar
bininkų sveikino didįjį seno
sios valdžios neprietelį Kro- 
potkiną. Sostinėje gi tarp 
kitų jį pasitiko ir laikinosios 
valdžios atstovai -A karės 
ministeris Kerenskis, kelių 
ministeris Nekrasovas, dar
bo ministeris Skobelevas, ži- 
nomasai Rusu revoliucionie- ■V
rių vadas Vladimir Buree
vas. Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos atsto
vai ir daugelis Petrogrado 
organizacijų įgaliotinių.

Sykiu su Kropotkinu sos
tinėn atvyko dar apie sep- 
tyniosdešimts kitų politikos 
tremtiniu.-

BERLIN. — Specialis Chi
cagos Daily News ko
respondentas Oswald Schut
te praneša, kad maisto kla
usimas Vokietijoje nesąs 
taip prastas, kaip daugelis 
praneša. Jis sako, kad Vo
kietijos maisto kontrolierių 
apskaitliavimu ji lengvai 
galėsianti sulaukti 1918 me
tų pjūties. Mat šiemet Vo
kietijoje laukiama derlingos 
pjūties. Prie to dar nema
žai prisidės ir turtingieji 
Rumunijos kviečių laukai. 
Darbininkų centralėms vals
tybėms irgi nestokuoja: 
virš milionas karės imtinių 
dabar dirba prie įvairių u- 
kio darbų. Jiems pžgelbstį 
ir savieji kareiviai, kurie 
nėra būtinai reikalingi ap
kasuose.

Vadinasi, ^talkininkai ne- 
pajiegsią numarint Vokieti
ją badu — mažiausia metus 
laiko.

PETROGRADAS, birž. 
15. — Rusijoje įsisteigė dar 
trįs naujos “respublikos”— 
Caricinas, Chersonas ir Kir
nanova (?). Dvi pastaro
sios, sako Petrogrado pra
nešimas, lošia labai menką 
rolę. Tuo tarpu pirmoji 
“respublika” galinti pasta- 
tytieytin kėblian padėjiman 
laiakinąją valdžią, kadangi 
Caricinas yra vienas žymia
usiųjų susinešimo centrų ant 
Volgos. Tatai galį supara- 
lyžuoti maisto ir kitokių re
ikmenų pristatymą rusų ka
riuomenei fronte.

lią” — sako prezidentas 
Wilsonas.

— Visos Rusijos valdo- 
s, “iš dievo malonės” Mi- 
lojus II, vakar gavo bal
simo teisių. Taip nutarė 
kinosios vąldžiės paskir- 
. komisija patiekimui rei- 
imų taisyklių rinkimui at-

jui, bet taipjau ir visai jo 
šeimynai — moterei, dukte
rims ir tt. Vadinasi, visi jie 
turės teisių eiti — kartu su 
mužikais — prie balsavimo 
urnų, ir rinkti atstovus į 
menamąjį suvažiavimą.

Balsavimo teisių neturės 
tik nebyliai ir kurčiai. Už «/
juos taigi bus viršesnis bu
vęs “iš dievo malonės” caras.

PETROGRADAS, birž. 
15. — Finlandijos klausimas 
užbaigta — iki įvyks Stei- 
giamasai Suvažiavimas. Lai
kinoji Rusų valdžia žymiai 
paplatino jos teises taip, 
kad nuo dabar Finlandija 
savo vidurinius šalies reika
lus tvarkys neprigulmingai 
nuo ^Petrogrado valdžios. Jos 
Iseimas galės užgirti naujus 
! įstatymų sumanymus, biud- 
Ižetą, atmesti-panaikinti se
nuosius netikusius įstaty
mus, paskelbti amnestiją 

I prasižengėliams ir tt.
Kaip tvarkys savo viduri

nius reikalus Finlandija at
eityje — apie tai nuspręs 
Steigiamasai Suvažiavimas.

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

PETROGRADAS, birž. 
15. — Vėlesnės žinios skel
bia, jogei Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
paskelbtoji tarptautinė so
cial. konferencija Stockhol- 
Ime, kuri turėtų įvykti pra
džioje liepos mėnesio, vei
kiausia busianti atidėta ne
apribotam laikui “delei tūlų 
techniškų ir politinių kliū
čių”. Prie dabartinių apy- 
stovų konferencija, sako, ne
turėtų laukto pasisekimo.

Tos pačios žinios, beje, 
sako, kad rusų šaukiamai 
konferencijai nepritarė da
ugelis talkininkų valstybių 
socialistų.

os spaudos 
iragmamc visus Naujienų skaitytojus ir 

Važiuokite į Tarptautinį Socialistų Prijos Plcni- 
ką! Biletai gaunami Naujienų ofise.

Pasitikta sii didelėmis 
ovacijomis.



Pėtnyčia, Birželio 15, 1917.

Nelaikyki! Pinigus Namie
Kadangi galima tikėtis kožnu taiku 
pražudimo jų per plėšiką ar ugnj. 
Saugiausia vieta padėti pinigus j

ateis ta-GERHARTO HAUPTMANNO

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

Central Manufacturing District (Tęsimas).

(4 ST A TE BANK)
1112 West 35th Street, Chicago, III.

Vienas Blokas j Vakarus nuo Morgan St.
Yra tai DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ant 
BRIDGEPORTO, kuris Jums užmokės 3-čią nuošim
tį metams už padėtus pinigus. Tėmykit ant to, kad 
Jųsų pinigai butų sudėti į dručiau^ią Banką, kurio 
turtas yra virš $2,400,000.00. Tokiu stipriu banku 
išduodančiu Jums užtikrinimą yra:
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 

(Po valdžios priežiūra) .
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.

Jus čia galite atlikti visokius bankinius reikalus. 
KALBAMA LIETUVIŠKAI.

J. S. Czaikauskas, Liet. Skyriuje.
Bankas atdaras kasdien išimant šventes, nuo 9 vai. 
ryto iki 4 valandų po pietų. Subatomis iki 9 vai. vak.

RUSSIAN
TURKISH

’V _g

j^bąT«m7

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

Western, Belmont and Clyhourn Ave., and Koscoe Blvd.
ŠOKIAI, VAŽINĖJIMAI ir ĮVAIRIOS RŲŠIES ŽAISMĖS 

Inžanga 25c į Parką ir Pikniko daržą. 
Vaikams žemiaua 12 metų jžanga DYKAI. 

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.

So. Paulina SU arti 12th

12th HL Tel Kdth Kf<)2 
Paulina. Tel Western If 
>514-16 W. 12th SU arti

1 N TERN ATI ON AL 

Socialist-Press -Picnic

RAGANYTĖ: Aš nemanau. Ko ten aug
štai tu nori jieškoti, regis, yr visai kas kita.

ANDRIUS: Iš kur tu tai žinai?
RAGANYTĖ: Kai-ką žinau aš. Juk ginęs 

jie paskui tave, ar ne? Nu, jau! Kur gyvastis 
šviesi reik ginti, ten žmonės—kai vilkai. Bet 
jeigu tenka mirtis jiems susitikti—jie patam
pa avių banda, kurią užklupo vilkas. Taip 
yr. O tie jų piemens, atsiprašant, tie-pieme
nis! Tik rėkti jie težino: “ūžia! ūžia!” ir šu
nimis vis pjudo—-ne vilką, ne: savąsias gi avis 
jie stengias vilkui į nasrus įgulti. Ir.tu ne
daug kuo už kitus geresnis. Juk šviesią gy
vastį ir tu esi išgujęs, o drąsiai pasitikt mirties 
—pabūgai.

ANDRIUS: Senele—nežinau, kaip tat įvy
ko, jog šviesią gyvastį atstūmiau nuo savęs. 
Aš—meistras, ir, kaip vaikagalis koks, nuo 
savo darbo bėgau; savo varpui—jo balsui,, 
kurį pats jam dovanojau, taip amžinai pasi
daviau... Tiesa: iš žalvarinės jo krutinės 
šauksmas galingas kilo vis augštyn, kalnų 
viršūnėse pabudindamas aidą tokį, jogei grės
mingas garsas kilo iš visų pusių ir j mane 
siekė. Bet meistras juk buvau! tatai derėjo 
man (a pačia ranka, kur jį sutvėrė, nelau
kiant, kol iš jo patsai pražūsiu, į trupinius tą 
varpą sudaužyti.

RAGAlNYTĖ: Kas buvo—žuvo, nebegrįš 
daugiau. Augštybių savo tu nebepasieksi. Aš 
tau sakysiu: Atžala tiesi tu buvai, stipri, bet 
negana stipri. Tu pašauktas buvai, tiesa, bet 
ve į išrinktuosius nederėjai, vargše.—Eik šian, 
prisėsk!

ANDRIUS: Ne, ne! Sudie, senute!
RAGANYTI Sakau, prisėsk! Jei ir už

liptum ten, ne ka rasi, kaip pelenų krūvelę. 
Kas gyvas, tas gyvybės ir tejieško! O aš tau 
pasakysiu: ten, augštai, tu jos jau niekada

siškos ir Turkiškos Vanos ANDRIUS: 
čia numirti.

Tai leiskie man ant vietos*?

augštai, kaip tu, išlėkęs buvo, į tokią šviesybę, 
ir vėl nupuolė—turi užsimušti.

ANDRIUS: Jaučiuos kelionė pabaigta jau 
mano. T e b u n i e taip.

tos j i ego.s kur turėjai. Antrą gersi 
ven dar sykį paskutinį dvasia "šviesioji, kur 
tave apleido. Bet kas bus pirmąją ir antrą 
gėręs, tas tur taipjau ir paskutinę gerti! (Jau 
rengdamos grintelėn eiti, stovi dar, nesikru- 
tindama, ir giliai reiškiamais žodžiai, sako): 
Suprask mane gerai: sakau, jis turi! (Nu
eina) .

♦i m
(Andrius didžiausiu dvasios pakilimu buvo 
pašokęs, bet senutei ištarus “—pabaigta”, jis 
nublanksta ir atsitraukia atgal; nūnai prasi- 
.blaivčja jis iš savo pastyrimo, susmunka ant 

suolelio ir, pasirėmęs ant rankos, sėdi).

ANDRIUS: Jau pabaigtai Taip. “Pa
baigta”—ji sako. O, širdie, tu žinai tatai ge
riausiai-—tai kam dar klaust?—Likimo ap
reiškėjai Kaip kirvis krisdamas gyvybės giją 
kad kerta, taip man tavo žodis tartas: “Jau 
pabaigta!” Beliko—valandėlė. Jau dvelkia 
šaltis iš gelmių. Diena ta, kuri antai pirmoms 
dienos pašvaistėms apreiškia savo atėjimą, 
šmuorus tamsiųjų debesų užžiebdama—jau ji 
ne mani Tiek daug dienų gyvenęs, ir šita štai 
pirmoji nebe man! (Ima pirmąją taurę). Eik 
šian, tu, taure, kol dar neišaušo. Tarasus la
šelis tavo dugne spingso, jis—paskutinis... Ar 
neištekai daugiau tu jo, senele? Bet tebūnie! 
(Jis geria). Dabar eik šian ir tu, antroji tau
re! (Ima antrąją). Juk del tavęs ir pirmąją 
išgėriau. Ir jeigu tu čia nestovėtum, brangi, 
su savo svaiguliu, kvapsniu,—tai puota, mums 
Dievo parengta šiame pasaulyj, perdaug men
ka jau butų ir, man regis, Tavęs, Augščiau- 
sias Šeimininke, butų ji neverta. Dabar gi 
ačiū Tau. (Jis geria). O gėrimas, ištikro, la
bai geras!

(Jam geriant, ore girdėt lengvas Aiolo arfos 
skambėjimas).

(Undinutė., pavargus ir rimta, pakįla iš šu
linio, sėdasi ant rentinio ii- .ima šukuotis sa
vo ilgus*palaidus plaukus. Mėnesiena. Ji, 

išblyškusi, patylomis dainuoja sau):
į; LKNDINUTĖ (tyliu balsu):
I Nakties gludume viena-vienulė 

auksinius plaukus čia sau šukuojuos, 
tai aš-^-gražioji, tai aš—Undutė! 
Paukšteliai lekia, miglose skęsta, 
apleistos ugnįs laukuose gęsta... , 
VANDENIUS (nematomas, iš šulinio): 
Undinutė!
UNDINUTĖ: Jau einu!
VANDENIUS: Eik šian greičiau! '
UNDINUTĖ:. ' ■ - v',

Man taip sunku!
Taip širdį man gelia.
Aš vargšė, užkeikta Vandens Mergelė!

VANDENIUS: Undute!
UNDINUTĖ: Jau einu!
VANDENIUS: Eik šian, greičiau!

DATRIJOTIZMAS
Pačėdumas turi but 
pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

LIETUVIŠKA AI’TIEKA
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville Avenue
Turiu už garbę pranešti lietuviams, 

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

DR. J. J. VIZGIRDAS, 
Aptiekus užveizdėtojas.

ANDRIUS: Stebėtinais kalbi į mane žo
džiais, kaip visažinanti. Tai pasakykem: Ar, 
kol dar gyvas, lemta pamatyt man tatai, ko 
padais kruvinais taip jieškau? Tu n’atsakai? 
Ar iš gilios nakties teks man nueiti i giliausią 
naktį, nė atspindžio prapuldytos šviesos ne- 
bepamačius? Ar jau niekada jos...

RAGANYTĖ: Tai ką tu pamatyt uorė-

ANDRIUS: Ją!—Ar nesupranti?—Ją, ne 
ką daugiau!

RAGANYTĖ: Toks tavo noras?—Jis bus

UNDINUTĖ:
Šviesioj mėnesienoj sau plaukus šukuoju, 
apie mylėtą bernelį dumoju. -
Iš pievų, girdėt, skamba gėlių varpeliai,— 
ar laimę jie lemia, ar lemia nedalią?
Kas gi tat žino:—
gal džiaugsmą ir skausmą daiktan jie pina. 
Bet laikas jau—senai jau metas* 
į vandenį šaltą, kur suka verpetas, 
kur niukso maurai susivėlę tinklan.
Dugnan, dugnan!

IW03XJXS5TO£K>OOC83noCKXS-i
TK18INCIAUHIA IS GXXIAUSIA ?

UCTUVItKA C

APTIEK A l

But* to* * r*e*vt«« »» 4l44!*ja»t* atyia, r 
a*iturb>k et tU rx^ut.t f L
A***rft** 4*Jrtar*. Tai rtenatini Ik-

tatrifta apttok* Ir l
Mtt* ratotltoL GyJuollii r*JK taat k a- Z 
kto* tO paaaatyj yra vartojama#. Ga- / 
ttt rcOalaat p«r laUkoia. * prlaf*- L

K. Sidlauskii 
Aptlekoriua Ir Buvlniakui 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tik-ką 
iWjo iA spaudos 

Gerhard Hauptmanno

PA8KENDUS1S VARPAS
Penkti} aktų paaakon drama

A. L a 1 i o vertime

Kaina 75c.

Išleido J. Klevas ir J.Sirutis

Kadangi šia veikalas tilpo 
'’Naujienose," tai jų skai
tytojai turėjo progos su juo 
suaipaCintL- pasitrerėti kaip 
jo turiningumu, taip ir gra
žiu vertimu. Mee tik pri
dursime, kad PASKENDU
SI® VARPAS pilnai užsi
tarnauja vietos tarp geriau
siųjų lietuvių kalboje knygų 
- kiekvieno apuiAvletuaio lie
tuvio knygynėlyje. Norintis 
įsigyti ž| puikų veikalą 
kreipkite* sekamu adreeu:

J. Sirutis,
1840 So. H a In t e d St.,

NAUJIENOSE

j Teisybė 
ęiS Apie Akly

Keblumus
Kuomet jus tariatės su akių spe

cialistų, bukite atsagųs. Pažinkite 
jį, suraskite jo gerą vardą ir jo re
kordus — jo patyrimą. Kuomet 
jus pasitarsite su manim, aš išegza- 
minuosiu jūsų akis ir jei jums rei
kės mano patarnavimo, aš jums pa
sakysiu. Aš turiu

20 metų patyrimą 
Chicagoje ir išgydžiau tūkstančius 
ligų nuo vaikio, užbliurkimo vokų, 
traškami, kreivų akių ir tt. pirmiau 
gydytų kitų daktarų, ir paliauta be 
vilties.
Kreivos Akjs išgydomos vienu Gydy
mu be Chloroformo arba Skausmo 

Jei jus kenčiate nuo galvos skau
dėjimo arba kitų nerviškų ligų, su
stokite ėmę vaistus — jie negali pa
gelbėti — jie suteikia liktai laikiną 
pagalbą.

Nosies Keblumai
Nosies ligos atsiliepia netiktai ant 

ausų ir kitų ligų; jos atsiliepia ir 
ant daug akių keblumų. Todėl, pir
ma įsigijimo akinių, pritaikytų prie 
jūsų akių, gerai butų apžiūrėti, ar 
nėra kartais nosies ligos. Jeigu taip, 
tas turi but padaryta, ir tuokart tik
tai rupinties akinus. Daugelyje at
sitikimų, kuomet nosies liga yra pra
šalinta, akiniai ilgiau nebereikalingi.

Pro. F. O. Carter.
SPECIALISTAS

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
120 So.'State St., 2-a» augštas. Vienos 
durįs į siemius nuo The Fair.. Chgo. 
Priėmimo Valanados: Nuo 9 ryto iki 
5 po pietų. Nedaliomis nuo 10 iki 12.

■, buvau priėjęs galo, ir laukiau lie

pa vasario į skaudamus narius įdvelkęs, man
* « \y • v * • • *1 1 • * • 1

va man patapo, tartum galėčiau, vėl augštyL

RAGANYTĖ: Jau pabaigta. Ir persunki 
našta, žemyn tave kur traukia, ir perstiprųs 
numirėliai tavieji—n’apgalėsi tu jų.—Veizėk: 
—stalan dedu tris taures: vienon jų aš įpil
siu balto vyno, antron—raudono, o trečion—

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip kriniinališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
|>23 S. Hiisted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-11 Unity BM*
Tel. Central 4411

JOSEPH C. WOLON.
MBTUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bid*.
29 So. La Salle St.., CMcaro, DI.

Tel. Central 6890-689L Atdara: UUr- 
ninko. ketverga ir eubktoe vakarai* nuo

6 iki 8 vai. vakale. numerių: 
1SH MILWAUKEE aML CHeaa^ I1L

Te L Humboldt 97.
i* e ■ s' • 'i T 1

RYGOJ.

ne

UNDINUTĖ: Kaš mane šaukia?
ANDRIUS: Aš.
UNDINUTĖ: Tu kas?
ANDRIUS: Gi aš. Ateik arčiau, ir tu ma- 

pažinsi.
UNDINUTĖ: Aš negaliu. Tavęs aš ne

pažįstu. Atstu! Nėsa kiekvienas, kuris drįstų 
kalbėtis su manim, tas turi žūti.

ANDRIUS: Ak, nekankink manęs! Eik 
šian, ve mano ranką palieskie tik, ir tuoj ma
ne pažinsi.

UNDINUTĖ: Tavęs aš niekada nepaži
nojau.

ANDRIUS: Nepažinojai?..
UNDINUTĖ ''
ANDRIUS:
UNDINUTf

ANDRIUS: Te Dievas mane baudžia! Ar 
lupų tau nebučiavau lig skausmo?

UNDINUTĖ: Ne.
ANDRIUS: Ir burnytės neteikei man 

savo?
VANDENIUS (nematomas, iš šulinio): 

Undute!
UNDINUTĖ: Jau einu!
VANDENIUS: Tai eik greičiau!
ANDRIUS: Kas šaukia ten?
UNDINUTĖ: Vandenins, mano vyras.
ANDRIUS: Matai mane kančiose besirai- 

tant—baisesnėse kaip gyvasties kova! O, ne
kankink pražuvusio žmogaus: vaduolrmane!

UNDINUTĖ: Tai kągi padaryti?
ANDRIUS: Eik čia, šiai, pas mane.
UNDINUTĖ: Aš negaliu.
ANDRIUS: Tu negali?
UNDINUTĖ: Ak, ne.
ANDRIUS: Kodėl gi ne?
UNDINUTĖ: Ten, duburyj, mes šokam 

ratelinį—toks linksmas šokis—ir nors mano 
kojos pasunkusios, bet, vos pradėjus šokti, 
tuojau jos atsigauna, nebeskauda. Sudie, 
sudie!

j ANDRIUS: Eini lu? O, buk čia!
UNDINUTfL (jauslėpdamos už šulinio 

rentinio): J: amžinas tolybes!
ANDRIUS: Ten... štai, taurė! Paduok 

man taurę, Magde... o, kaip tu išblyškusi, pa
vargus... Duok šian taurę! Kas ją paduos 
man, tą aš laiminsiu.

UNDINUTĖ (visai artipriėjo): Aš!
ANDRIUS: Tu tai padarysi?-
UNDINUTĖ: Taip, aš noriu. O mirusie

ji lai ramiai sau silsis.
ANDRIUS: Ir vėl tave matau, lu, dan- - 

giškoji!
UNDINUTĖ (atsitraukdama nuo jo): Su

die, sudie! Ne tavo aš mergytė. Buvau aš 
kitkart tavo mylimoji—pavasaris... pavasa
ris tai buvo. Dabar jau pabaigta...

ANDRIUS: Jau pabaigta!
UNDINUTĖ: Taip, pabaigta!—Kas vaka

rais tave migdydama dainelę tau liūliavo? 
Kas žadino stebėtinoms gaidoms?

ANDRIUS: O kas gi, jei ne lu!
UNDINUTĖ: Kas aš?
ANDRIUS: Undutė!
UNDINUTĖ: Kas tau atsidavė žiede jau

nybės? Gi ką nustūmei tu į šulinio gelmes?
ANDRIUS: Ne kita ką—lave!
UNDINUTĖ: Kasas?
ANDRIUS: Undutė.

' UNDINUTĖ: Sudie, sudie!
ANDRIUS: Žemyn mane nuveskit pama- 

želi! Bus tuoj naktis: nuo jos, kas gyvas, bėga.
UNDINUTĖ (greitai prie jo pribėgdama, 

jo kelią apsikabindama, didžiausiu džiaugs
mu): Jau Saulė teka!

ANDRIUS: Saulė!
UNDINUTĖ: Andriau!
ANDRIUS: Dėkui!
UNDINUTĖ (rankomis apsikabina An

drių ir spaudžia savo lupas prie jojo; paskui ( 
švelniai, palengvėle guldo mirštantįjį ant že
mės). O, Andriau!

ANDRIUS: Ten, augštai, varpų gaudimas 
ir Saulė... Saulė!—Ak, naktis ilga!

—GALAS—

: Ne.
Ir nėši mačius?
: Aš nežinau.

reivių Draugiją.”
Lietuvių Ka

1840 So. llalsted St., Chicago, 111. Kaina 75c.
..        .IMU............................................  ml | ||. |. IHI |||ii|| „    

ninku buvo pasiūlyta nueiti vie
tos gyventojams pas bažnyčios 
kunigą ir atvesti ii susirinki-

sėsi 2 dieni — kovos 25 ir 26 d. 
Po karštų kalbų ir debatų nu
tarta: 1) reikalauti iš Laikino
sios Valdžios greitesnio įkūrimo 
Rusijoje Demokratinės Respub
likos; 2) įsteigti “Rygos Lietu
vių Sąjungą”; 3) sutverti “Ry 
gos Lietuvių Moterų Draugiją”; 
4) reikalauti, kad butų sušauk
tas tremtinių susirinkimas, kad 
senoji Komiteto valdyba atsisa
kytų ir butų išrinkta nauja, pa
čių tremtinių valdyba; 5) pra-

KLERIKALAI IR 
DARBININKAI.

Velykų antrą dieną klerikalų 
“Liaudies Sąjunga” Petrapilyj, 
ties Vyborgo pusės bažnyčia,

man. luo tarpu gi Kalbėjo soc. 
deni, ir soc.-lialid. Soe.-liaud'. 
be kalbant, atvedė ir vietos ku
nigą (Vencių, rodos). Baigda
mas savo kalbų, s.-l. kvietė pa
sisakyti apie save ir “Liaudies

Po keleto replikų kunigas, 
bėgdamas pro duris, sušuko: 
“Katalikai, paskui mane!’* Su
sirinkusieji, juokdamiesi, atsa
ke: “Bijo! Pabėgo! Gėdinki- 
tės! Ubagystė!” Paskui kuni
gų išgūžė j o 3 1 davatkos ir po-

Pasikalbėjimas toliau tęsėsi.

Susirinkiman atvyko ir žmonių, 
ir socialistų-liaudininkų, ir so- 
cial-demokratų. Numanomų 
priežasčių dėlei* klerikalai, šau
kusieji susirinkimą^ nepasiro
dė... Tuomet socialislų-liaudi-

ėmė šaukti, kad čia esąs klebono 
butas, kad socialistai neturi čia 
teisės lanky ties. Vietos žmo
nės atkirto jam, kad tai ne kle
bono, bet
kad kunigai tenupranta žmonių 
gerą savinties.

parapijonų butas ii
r1

(liniukų programą ir pažiūras 
del svarbiųjų einamojo momen
to klausinių. Po to į jau susi
tverusią Vyborgo rajono Socia- 
UstiĮrLiaitdininkų Kuopą prisi
dėjo apie 20 nauju draugų.

(“N?L.’\
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Pėtnyčia, Birželio 15, 1917.

Korespondencijos
I)E K A LB, ILL

Iš lietuviu judėjimo.

Lošimas,

M. šilas . . . 1.00
.. 1.00

. . 2.00

J. Jokubanskis . .

W. Bagdancki . .

ame

pasirodydavo visuomeniniame 
veikime, bet dabar, o ypač su-

chm išliuosavimo proletariato iš

Broliai lietuviai, darbuokimės 
neatsilikdami nuo kitataučių 
darbininkų. Kl. Opansky.

KEMORE, OHIO.
Įspūdžiai.

randasi netoli

namai nauji ir visas namu įtui-

Miestelio gamta puiki:

niame lietuvių

zacijų Ak rone.

visuomeni

organi

B. V. Jackštienė.

CLEVELAND, OHIO.

Clevelandiečiy domai.

reikia imt W. 25 arba 14th 
Brooklyn karų. Davažiavus ligi 
Street Car Barnes reikia imti

gi ponios Nill formos.

čia i, kas

B. V. Jackštienė.

ROYALTON, ILL.

žmonės

rengtos: nebuvo triukšmingo 
lėkščių daužymo nė lermo. Vi- c

ges linksminosi labai gražiai.
Linkėtina jaunavedžiams kuo-

Paminėjimui 
draugai ir (Irai

si e.

$3.00

50
50

M. Paleviče .
... 1.00
. . . 1.00

* 4

NAUJIENAS, Chicago, HL
W.’WWMWtW

t

M. Karpavičicnė .
P. Podziuvelis . . .

50
50
50

1.00
.50

50. .

J. Niuniin .... ............... 25
J. Karpa vice ... .................25
P. Degutis . . . . ...... .25
B. Jonaitis......... .........1.00
S. Kailis .... ...............50
J. J. Raudonius .............. 50
J. Bertulis......... ..... 1.00

Smulkių aukų ...... .15

Viso labo . . ., . . . $22.15

! Pigu Rockforde Pigu j 
t Pigus mėsos pardavimas Suba- į 
a toje, Birželio 16. Nereikės | 
v jums eit į miestą; pigiau pirkt 
t galit gaut arčiau namų. fl
T Veršienos pirma 
t čvertis....... IG’/^c 1b. ,1
g Veršienos pastur- I 
t galio čvertis 18^c 1b. | 
! Pork steak... 21
| Pork Chops .. . Žl^c 
f Spare Ribs 
g Neck bones
t Kiaulienos kilba- 
! sas, linkor bulk 15 
I Lietuviškas kilba- 
| sas (geriausiai 
I padarytas) 20 
g Rib boiling beef 14 
z Lean Pot Roast 15
I Visos mėsos šviežios ir per- X leistos per valdžios rankas. Vi- 
T si kreipkitės čionai.

STANDARD MEAT MARKET 
Salamone & ZainmutoT 1306 So. Main St. Rockford, Ill.

■ Phone Forest 98.

M
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v

,,

aujienas

J. B. Veselninkas.
15 priimta ir bu
- Adm. B. V.

SAN FRANCISCO, CAL.

žmonės.

Šis-tas.

apie rusus.

prasikallėlių ir

budinę rusus, 
dvasios žmones.

Ščerbak, dabar tarp kitko rašo,

San Francisco lietuvių drau

auga. Dabar turi apie 30 na
rių. Liepos 1 d. rengiamas pus
metinis balius, kuriame dešros 
ir kopūstai bus duodama visiems

Emigrantas.

COLLINSVILLE, ILI

Prakalbos.

Kalbėjo dg. A. Montvidas iš

nepamiršo
nė vyčių.

kius susirinkusiai publikai.

Tas ponas

“argumen-

Publika

Tolinus tas
kabinėjosi prie Montvido išsi
reiškimų, buk Moiilvidas kalba

vęs pel’ nosį nurimo.

Laisvės Mylėtojas.
...... 'f- • ........ .........................
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Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.
Magioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoja. 

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Rankų (Clearing House) depoaiU 
ir taupymo padėjimų.

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

pirklys 
H. E. OTTE 

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

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

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB?kMA LIETUVIŠKAI

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

Of ARLES KRL'PKA 
▼ice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnf#. Co.

OTTO KUBIN
prez. Atlei
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>>

nC
c„ o

- n

Dr. A, R. Blumenthal j
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AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ jffik tuščias, kuomet 

pranyksta regėji-
rrfKBHEaMl mas.

iWPw Mes vartojam pa-

fir* mometer. Ypati- 
nga doma atkrei-

" B p'iama į vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedčliomis nuo 10 iki 11

4649 S. Ashland Avė. 
kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

<

PANA, ILL.
Retos ‘‘prakalbos.” * 
ilio 9 d. čra -išsigarsino 

ira

čiaus taip ir užbliovė 
mas nori iškaranyt

Piemenį,

5,

balsas:

davinėt klausimus, bei las žmo-

I laba r musų miestelyje jau vi
si katalikai gėdijasi vadinties 
klerikalais po tokio susikompro
mitavimo. A. B.

L. S. Sąjungoj
SO. SAGINAW, MICH.

kuopos narius.

nešimų rasumnKas, noriu žinoti 
apie jūsų kuopų: ar da ji kiek 
gyvuoja ar jau mirus. Aš buvau

IRp Rytą, Stibatoj, Birželio 16-tą 
H Atiuariniasdiiizumsio išpardavimo Chicago 
B Vyry ir Vaiky Drapanų, Ccvcryki,i ir kitu apredaly 
n už daug žemesnes kainas negu puse .iii reguliares vedos.

b Priversti Parduoti

L1

O

D’

’•a

D

Vėlus sezonas'ir blogas oras sutinka musų prisirengimą su dideliu $50,000 sandėliu augštos rųšies Pa
vasarinių ir Vasarinių Drapanų, Aprėdalų ir Čeverykų, tokių išdirbysčių kaip Hart, Schaffner and Marx 
Drapanų, Wilson Bros. Aprėdalai, Douglas Čeverykai ir daugybė kitų įžymių augštos rųšies pirkinių.

Taigi mes esame priversti pradėti šį didi skerdimo išpardavimą dabar, kad butų galima tuojaus surinkti 
<$20,000 išmokėjimui neapmokėtų įsiskolinimų, šis išpardavimas bus vienas iš didžiausių, kada nors buvu
sių išpardavimų.. Pradedant ryt dienos rytu čia už $10 nupirksit tiek tavoro, kiek kitur už $20. Tegul nie
kas nesulaiko jus.

Išpardavimas, prasidės rytoj rytą, Subatoj, Birželio-June 16, ir tęsis tiktai 2 savaites.

CHICAGO CLOTHING CO. 1922 So. Halsted Street
IŠMINTINGIEMS ŽODŽIO PAKANKA

Bukite Išmintingi. Naudokitės šiuo dide
liu Išpardavimu ir sumažinkite brangumą pra
gyvenimo. Taupykite 50 iki 75 nuošimčių ant 
.lųsiį aprėdalų. Pirkite dabar, nes vėliau Jus 
mokėsite karės meto kainas. Išpardavimas pra
sidės rytoj, Subatoj, Birželio 16-tą, 9 vai. ryto.

CHICAGO CLOTHING COMPANY 
1922 S. Halsted St.

MUSŲ GVARANCIJA
Mes gvarantuojame kiekvieną pirkinį ab

soliutiškai užganėdinančiu ir mes atmainysime 
arba sugrąžinsime jųsų pinigus bile laike šio iš
pardavimo, nežiuirint kokia butų priežastis.

Išpardavimas prasidės išryto pas
CHICAGO CLOTHING COMPANY,

- 1922 S. Halsted St.,

SKAITYKIT!SKAITYKIT! SKAITYKIT!
Kainos nužemintos ant visų pirkinių. Atminkite, kad yra tūkstančiai kitų tavorų šiame dideliame išparda
vime Už kainas daug žemesnes, negu pusę, kurių, delei stokos vietos, negalime paminėti. Nieko nepalaiko
ma. Viskas bus parduodama. »

:felUTAI VYRAMS IR 
VAIKINAMS

Čia jys rasite tokius puikius 
rinkinius Pavasariniu ir Vasari
nių Siutų ir Overkotų, kokius tik 
galima rasti bile kur Chicago]— 
puikus rinkinys siutų nuo pagar
sėjusių kriaučių, priškaitant įžy
mias Hart, Schaffner and Marx 
Drapanas, kurie bus parduodami 
už pusę ir, daugume atvejų, ma
žiau negu už pusę jų • regu iarės 
pardavimo kainos.
Vienas skyrius Vyrų ir Vaikinų 
Siutų, puikiai austų; mekurie dai
liai dryži, tamsios spalvos; 
si d u oda n lis po $12; 
pymo Išpardavime

tiktai
Kitas skyrius Vyrų 
naujausių modelių, 
nėr and Marx siutai; neparduo
dami pigiau kaip $18, ir daugiau; 
Jūsų pasirinkimas iš šio skyriaus, 
musų Pinigų Taupymo $Q p-K" 
Išpardavime tiktai , vmCM
JJž $16.85 mes pasiūlome Jums pa
sirinkimą iš daugelio Importuotų 
materijų ir angliškų modelių; 
daugiau kaip 20 įvairių petrenų 
Pavasarinių ir Vasarinių Si u Iii. 
Mes supirkome šias drapanas par
davinėjimui po $27.50, ateikite ir 
palįs jas pamatykite; jos yra ver
tos ir daug daugiau, bet mes par
duosime Jųsų pas'irinklij siutą iš 
šio skyriaus musų dideliame Pi
nigų Taupymo Išpar- $4 gj 
davime už B ©nOO

VAIKŲ IR PAAUGUSIŲ MOKYK
LOS IR PAPUOŠIMO SIUTAI 

Musų. Vaikų ir Paaugusių skyriu
je 'jus rasite surinkimą Vaikų ap
rėdalų del Pavasario, kurie pir- 
nuaus nebuvo parduodami CJii- 
cagoj, ir bus parduodami už kai
nas, kurios vos tik padengs iš
laidas jų pagaminimo, neskaitant 
materijolo. čia Jus rasite moky
kloms siutų, visokios gerai nešio
jamos materijos. Pamatykite juos. 
Vaikų 'Siutai, Reguliarė kaina 
$3.50, parduodami šiame Pinigu 
Taupymo Išpardavime $ 1 ,S5

Vaiku

par
pi n igų Tau-

6.95
Hari, Schaff-

Vienas skyrius Vaikų Siutų pui
kiai pasiutų, Norfolk mados, tru
mpoms kelnėms; dydžio iki 18; 
visuomet parduodami po $8; Pi
nigų 'l'aupymo Išparda- $/į 
me
Vaikų Norfolk Siutai Pavasario ir 
Vasaros nešiojimui; dailių petre-

Taupymo Išpardavime
VYRŲ, VAIKINŲ IR 

KELNĖS

53.45

Išpar-$16J5
Vyrų ir Vaikinų 

rankomis pasiutų; 
Scotch audimo; visuomet musų

I pardavinėjami po $20; Pinigų

Kitas skyrius

me tiktai 12.45

mentą, pripildytą įvairios rųšies 
kelnėmis. Kelnes visose naujau
siose spalvose, visokio dydžio. 
Virš 1500 porų iš kuriu galima pa
sirinkti. čia paminėjame keletą 
iš daugelio bargenų, kurie bus 
parduodami.
Vaikų Trumpos Kelnes; visų Vil
nų maleriolai; vertos 75c 
speciali" kaina
Vyrų Kelnės, Puikiai Pritinkan
čios ir gerai padarytos; apie 100 
porų šiame skyriuje; vertes iki 
$2.50; specialiai šiame $4 
išpardavime liktai ’’ « o

NEPADARYKITE/: LAIDOS 
Bukite tikri, kad jus esate 
tikroje vietoje. .1 ieškokite 
užrašo:•
Chicago Clothing Company, 

1922 So. Halsted Street, 
išpardavimas

Vyrų Verptų Vilnų Kelnės; taip-.Vyry Puikios Pančiakos, ■fO*' 
gi puošnus cheviots ir cassime- 20c vertes parsiduos po I ©C! 
rėš; vertes iki $3.50; Pinigų Tau- Vyrų Labai Puikios PančiaRos 
pymo Išpardavime tik- $ 1.98 35c vertės parsiduos 19c 
175 Poros Vyrų Tyrų Vilnų ver-'Vyry Nosines, Baltos ir spalvuo- 
ptos kelnės; visos naujausios ma- Į(?s’ re8uliarė 10c, 15c ir 4 9f* l 
dos; naujausios materijos; jokia ~5c vertė, dabar po 6, 9 ir ■ [
krautuvė l'hicagoj ar kitur ne- Vyrų Labai puikios Pančiakos) 
pardavė jas pigiau kaip $4; mes 50 centų vertės parsiduos 
jų turime visokio dydžio; Pini
gų Taupymo Išpardavi- $0 J f? y 
me tik CtB“TWto

VYRŲ APRĖDALAI
Vyrų Puikios Šleikos, Regu 1 iarės į

19c
Vyry šleikos, reguliarės gOg lia> Čs $4 vei lūs. S|>eci;diaT’l>Inig"u 
uOe. vertes, parsiduoda po fe-VVi TauDvmo l.šmirdavi- $g

tvirtais padais

pardavimo kaina

po 27c
Zyrų Apatnešos, 2-šmotų ir uni-

,on siuts; reguliarės 50c, 75c, $1,;
ir $1.50 vertės, išpardavi- 
mo kaina 29c, 49c. 69c ii’ I

VYRŲ ČEVERYKAI Į 
darbiniai čeverykai, regu-;

Taupymo Išpardavi- 
, me

19c!^
vertesVyrą garteriai (Garters), 

39c, šiame išpardavime 
liktai 
Vyru 
$1.00, 
tiktai 
Vyrą 
vertos iki $1 
duoda po 19c, 
Vyrų Mėlyni Darbiniai MarškiC 
niai; reguliari* kaina 75c;
šiame išpardavime ww v j $2.00

Naktiniai Marškiniai, verti 
išpardavimo kaina•X i • I • I Taupymo Išpar-išpardavimo kaina | davimo kaina

|Vyrų Reguliarės $5 vertės PuoŠ-
Naktaizos, Visokios Mados, nųs čeverykai, visokio $<R» ya r"

1, visos parsi dydžio, išpard. kaina
29, 39, 19 ir

75c; speciali* išpardavimo JIQjwi $2.50 
kaina tiktai Linos
Vyrų Puošnus Marškiniai, verti s.3.00 
$1.00, Pinigų Taupymo Iš- CjQp

pardavimo kaina Ovv
Vyrų Puošnus Marškiniai, verti
$1.35 Pinigų 'kaupymo iš-

pardavhno kaina OŠIU
Vyrų Puošnus Marškiniai, verti 
$1.75, Išpardavimo kai- $4 4 Q 

na h

parsiduoda po 9c

A isokios Mados 
parsi-Sk r y bele 

po
parsi-

J)O
parsi-

duos po
I 75c Kepurės parsiduos
i po
$1.00 Kepures

t

$1.00 
no

Overalls

98 c
M.45

69c
OVERALLS

į- Ji’

*•.' v.

B

D

! 1922-1924-1326 SO. HALSTED SI

Tamošaus-

sakymo.
Meldžiu ap-

kite pranešti kas nors iš narių:

koks abelnas kuopos stovis. 
Adresuokite taip: V. V. Vasys, 
P. O. Box 177, Muskegon, Mich.

Dr. Povilas Žilvitis I 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas I 
3203 S Halsted St., Chicago, t 

Tel. Drover 7179. į

»
kiekvienas Chicagos pirklys 
uždirba ant tavom, musų 
naujas, šiuolaikinis Pavasa
rinis Sandelis Vyru ir Val

iai y ir 
rduodą-

kų Drapanų,

Specufle Pasarga. Krautuve atdara va 
karais iki 9 vaL Nedalioms iki pietų

ft ft

$

mas už nepaprastą paauka- 
vimą, idant butų galima su
rinkti 820,000 i 2 savaites.
CHICAGO CLOTHING COm 
1922-21-26 So. J Lt 1st ed St.
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A„ L E P S TE. IN ! IDR
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moteriškų, vyriškų, Ir valkų ligų.
Ofisas jr Gyvenimas!

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1-—-3 
po pietų ir vakdraiš. i*

METROPOLITAN 
RESTORANE

C. .1, SMERLIN, Savininkas
Atdaras visa naktį. Tclfi

nas: Canal 2309. y

Ail I ' i h h A i ' ' J , I |Į. i v ( , I: .i i y-<! i i’ - JA

4 J
 Ales pardiKx utic visiertis.

Lovirilhal Piumbing Suppiy Ccl,
4* J 637 W. Da bmv, St , ( hit

and Western
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First Lithuanian Daily ir> America
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.
LHnm Lietuvi) Dienraštis Amerikoje 

tiia NA UJIENŲ BENDRO VE Ine.
& Kasdien, Išskiriant nedšldienius

Užsisakomoji kaina:
Oticagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
oje metams 16.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
; Stasei metų ......................... $3.00
į ffrims mėnesiams................... $1.75
J ttvieni mėnesiam....................$100
i Kanadoje, metams ............. $6.00

paropoję, metams .............. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, (II.
OMytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
j$f rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Dardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
•attekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
■$L arba gražinami atgal, lei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
(i)r išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai
> i • *

Spaudos 
piknikas.

Chicagos socialistu pikni
kas, kuris įvyks šį nedėldie- 
nį Riverview parke, turėtų 
pritraukt skaitlingesnes da
rbininkų minias, kaip praė
jusiais metais.

Jisai yra rengiamas ne 
vien pasilinksminimo tikslu, 
bet ir tikslu paremt sociali
stinę spaudą. Darbininkų 
reikalams pašvęstoji spauda 
visuomet turėtų but remia
ma, bet dabar ypač, kuomet 
jos padėjimą taip apsunki
no karės laikas ir kuomet 
jos svarba, kaipo kovotojos 
prieš militarizmą, pasidarė 
tstfrdidelė.

Bet tarptautinis socialistų 
piknikas teikia da ir progos 
parodyt tarptautinę darbi
ninkų vienybę. Visokių tau
tų susipratę darbininkai su- 
seis miniomis į daiktą ir pa
sikalbės apie savo reikalus, 
apie tą kovą prieš darbo iš
naudotojus, kuri verda pa
saulyje. Šįmet tokia sueiga 
turi daugiau reikšmės, kaip 
kitais metais, kadangi ji bus 
kartu ir demonstracija už 
taiką.

“Naujienų” skaitytojai te
gul pasirūpina, kad lietuvių 
skyrius piknike butų tinka
mai reprezentuotas.

Valdžios 
įrankis.

Anglijos jurininkų unija 
sulaikė Nepriklausomosios 
Darbininkų Partijos delega
tus, Jowett’a ir MacDonal- 
d’ą, nuo važiavimo j tarptau
tinę socialistų konferenciją. 
Ta unija yra labai patriotiš
ka ir ji priešinasi socialistų 
pastangoms įvykinti taiką.

Anglijos jurininkų pasiel
gimas yra šlykščiausis inci
dentas darbininkų judėjime 
dabartinėje karėje. Ir jau 
organizuotieji Britanijos da
rbininkai piktinasi juo. Pir
mutinė Glasgowo unijų tary
ba, o paskui ją ir kitos dar
bininkų organizacijos nupei
kė patriotišką jurininkų da
rbą.

Jam pritarti negalėjo net 
ir Anglijos valdžia. Ji, kaip 
žinia, davė pasportus minė
tiems Nepriklausomosios 
Darbininkų Partijos delega
tams ir ji atsisakė atšaukti 
juos, nežiūrint jurininkų rei 
kalavimo.

Socialistų spaudos dalyje 
tečiaus buvo išreikšta tokia 
nuomonė, kad Anglijos val
džia, nors viešai ir ned"*'

Terms of Subscription!
In Chicago, by carriers, per week. 

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

Outside Chicago, by mall, one
vear..............  .................  u.oo

Six months ...............  • .$1.00
Three months .................  $1.75
Canada, one year ................ $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

kliūčių socialistų dalyvavi
mui konferencijoje, bet slap
tai eina išvien su jurininkų 
unija, arba net stačiai nau
dojasi tąja unija, kaipo sa
vo įrankiu.

Ir tai gali but. Anglijos 
valdžia yra pasižymėjus gu
drumu ir veidmainybe.

Demokratijos 
keliai.

Skaitytojai žino, kad tuoj 
po revoliucijos Rusijoje lie
tuviai įsteigė Tautos Tary
bą ir Laikinąjį Lietuvos Val
dymo Komitetą, į kuriuos į- 
ėjo šešių partijų atstovai, po 
tris nuo kiekvienos. Tarpe 
tų partijų buvo ir socialde
mokratai su socialistais liau
dininkais.

Mus tos politiškos kombi
nacijos labai nustebino. Ne
norėdami smerkti draugų, 
kurie įstojo į tą Tarybą ir tą 
Komitetą (kadangi mums 
nežinomos aplinkybės, ku
riose jiems prišeina veikti), 
mes tečiaus išreiškėme ne
pasitenkinimą tokiu sociali
stų susivienijimu su atžaga
reiviais. Vieton steigimo 
bendrų tautos tarybų, mes 
pastatėme Darbininkų Tary
bos obalsį, — turėdami ome- 
nėje, žinoma, visų-pirma lie
tuvių visuomenės organiza
vimą čionai, Amerikoje.

Bet, kaip matyt, gyvenimo 
logika ir Rusijoje griauja 
tautos tarybos idėją. “Lai
svė” paskelbė žinią iš Petro
grado “Lietuvių Balso”, kad 
socialdemokratai ir socialis
tai liaudininkai jau pasitra
ukė iš Laikinojo Lietuvos 
Valdymo Komiteto ir iš kitų 
įstaigų.

Lietuvių demokratija Ru
sijoje eina skyrium nuo at- ' 
žagareivių. Tas faktas yra 
naujas argumentas už Dar
bininkų Tarybos steigimą.

Lietuvių demokratijai yra 
nepakeliui su atžagareiviais. 
Ji todėl atsimetė nuo jų, ir 
sekamas jos žingsnis bus su
rast būdą suorganizuot savo 
jiegas, kad galėjus pastatyt 
bendrą frontą prieš klerika
lus ir tautininkus. Koks tas 
organizavimosi būdas bus, 
manome, neužilgio išgirsim. 

' Bet kaip organizuot de
mokratijos jiegas čionai, 
mums turi but aišku. Ame
rikos lietuvių visuomenėje 
vienintelis ištikimas demo- 
kratybės kovotojas yra pro
letariatas. Kiti musų visuo
menės sluogsniai yra demo- 
krAtybės šalininkai tiktai 
‘ / £iek jie stoja užf darbi-1

ninku reikalus arba bent ne
sipriešina jiems.

Taigi demokratijos orga
nizavimas pas mus yra toly
gus darbininkų organizavi
mui.

i Tas organizavimas nerei
kia pradėt nuo pradžios, nes 
pradžia, ir tai gana didelė, 
jau yra.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai turi socialistų Sąjun
gą; jie turi progresyvį mote
rų Susivienijimą; jie turi li
teratūros Draugiją; jie tu
ri keliose vietose stiprius li
nijų skyrius; jie turi šimtus 
Susišelpimo ir Kultūros dra
ugijų, kliubų ir tt. Visa, ko 
jiems trūksta šioje valando
je, tai tokios įstaigos, kuri 
visas tas organizacijas jung
tų į daigtą.

Kiekviena minėtųjų orga
nizacijų atstovauja kokią- 
nors atskirą musų darbinin
kų dalį arba kokį-nors atski
rą darbininkų reikalą. O vi
sos jos, sudėtos į daiktą, re
prezentuotų lietuvių darbi
ninkus, kaipo tokius — kai
po klesą.

Pasakysime, kaip, musų 
nuomone, tokia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
galėtų susitvert.

Tvert ji reiktų, kaip matyt

Apžvalga
VOKIŠKO MILITARIZMO 
PRIEŠAI.

Vienas drąsus (kad nepasa
kius dauginus) redaktorius at
rado, kad “Naujienos” užtarian
čios Vokietijos militarizmą. Tą 
atradimą jisai padarė, perskai
tęs “Naujienose” straipsnį apie 
Franci jos atsakymą Rusijos val
džiai. Jisai cituoja, pridėdamas 
nusistebėjimo ženklus prie kai
tai rių žodžių, sekamą to straip
snio dalį:

“Prūsijos militarizmas, ly
giai kaip Francijos (?) mili
tarizmas, Anglijos militariz
mas (??), ir tt. yra vidurinės 
tų šalių tvarkos klausimai. 
Laikyt militarįzmą, arba ar
dyt turi but pavesta tų ša
lių žmonėms. Demokratijos 
principai reikalauja, kad kiek
viena tauta turėtų teisės sprę
sti apie savo likimą. Todėl 
svetimos šalies mėginimas su
ardyti militarizmą savo kai
myno žemėje yra dalykas, 
priešingas demokra lybei.”
Klausimo ženklai, kuriuos į- 

dėjo į citatą musų kritikas, ro
do, kad jisai nešiu tinka, jogei 
militarizmas esąs ne tiktai Prū
sijoje, bet ir Francijoje, ir kad 
panašų dalyką turinti ir Anglija 
(musų straipsnyje buvo parašy
ta “Anglijos marinizmas”, o ne 
militarizmas, kaip neteisingai 
cituoja oponentas). Iš to matyt, 
kad kritikas nežino dalykų, ku
rie yra žinomi visiems apšvies
tiems žmonėms. Faktai yra to
kie, kad Francijos nuolatinėje 
kariuomenėje tarnavo didesnis 
suaugusiųjų vyrų procentas, ne
gu Vokietijoje; kad franeuzai 
proporcionaliai mokėjo dau- 
giaus pinigų karės reikalams, ne
gu vokiečiai; kad Anglijos ka
riškas laivynas yra daugiams, 
kaip dvigubai didesnis, už Vo
kietijos. Neužilgio prieš dabar
tinę karę Franci ja, kad dar padi
dinus savo nuolatinę kariuome
nę, prailgino kareiviavimo lai
ką nuo 2 iki 3 metų.

Šituos visiems žinomus (tik 
ne musų kritikui!) faktus mes 
nurodome, suprantama, ne dėl
to, kad norime pateisinti Vokie
tijos milita'rizmą, o dėlto, kad 
esame bešališki ir, smerkdami 
militarizmą vienoje šalyje, nes
lepiame jo kitur.

Bet pažvelgtame, kokių išve
dimų daro musų kritikas iš ąug- 

iš augščiau paduotų minčių, 
iš esamų organizacijų. Bet 
yra tarp organizacijų, pasi
vadinusių “darbininkiško
mis”, ir tokių, kurios tarnau
ja ne darbininkų klesos, o jų 
išnaudotojų reikalams. Kaip 
tad atskirti, kurios jų yra 
tinkamos į darbininkų Tary
bą, o kurios ne?

Atskyrimo saiku turėtų 
but principai, kurie butų pa
dėti į Tarybos pamatą.- Prin
cipai yra ne kas kita, kaip 
tam tikrų reikalų išreiški
mas. Darbininkų Tarybos 
principai, žinoma, turėtų — 
trumpoje ir aiškioje formo
je — išreikšti darbininkų 
klesos reikalus.

Organizacija, kuri sutik- 

but Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos dalim.

Pirmas dalykas tuo budu 
yra suformuluot ir paskelbt 
tokius principus, aplink ku
riuos turės spiesties musų 
darbininkiškos organizaci
jos.

Amerikos darbininkai, su
organizavę savo Tarybą, įsi
gytų įstaigą, kuri galėtų au
toritetingai kalbėt plačiosios 
visuomenės vardu Ameriko
je ir galėtų daryt įtekmę į 
Lietuvos reikalus.

sciaus paduotosios išira 
Jisai rašo: ^

Totas protavimas neišlaiko 
ir negali išlaikyti, jokios kri
tikos. Demokratija negali 
palaikyti ir remti aiškiai blo
go, aiškiai sau ne tik priešin
go, bet ir aiškiai sau pavojin
go surėdymo.. Militarizmas 
yra visų pripažintas, kaipo 
kenksmingiausis ir pavojin- 
giausis žmonijos ramybei 
veiksnys. Ne kas kitas, kaip 
militarizmas, pagimdė ir ši
tą karę. -Ir šiądien kova, pla
čiais ruožais imant, eina už 
tai, ar ateityje privalo pasau
lyje viešpatauti militarizmo 
tvarka, visuomet vedanti prie 
karių, ar demokratija, vedan
ti prie pasaulio ramybės, 
Pripažinti, kad militarizmas 
turi teisę gyvuoti, jeigu tūlos 
šalies gyventojai to nori, rei
škia palaikyti seną tvarką, 
reiškia ne tik palikti piktą 
sėklą, bet dar ir laistyti ją, 
kad ji vėl išbujotų ir visą dar
žą apimtų. Kitais žodžiais 
tariant, demokratija turėtų 
savo lomai galvai budelį au
ginti.

Tas butų aiškus nonsensas. 
Demokratija ir militarizmas 
negali vienas šalę kito gyvuo
ti, kaip negali vienas sale ki
to vanduo su ugnim būti, nes 
tai yra nesutaikomi ir vienas 
kitam kiaurftįrkiauriai prie
šingi gaivalai.

Jeigu militarizmas yra vi
durinis tos viešpatijos reika
las, tai ir monarchizmas yra 
tuom pačiu. Vadinas socia
listams reiktų ir jo griovimui 
priešintis. Santikiai tarp dar
bininkų ir darbdavių yra ne 
tik vidurinis viešpatijos reika
las, bet dar daugiau -— savo 
pamate jis yra .privatiškas, 
asmenis darbdavio su darbi
ninku susitarimas. Taigi, 
prisilaikant viršmineto obal- 
sio, kitų šalių socialistams ne
reikėtų kištis ir į tai. Bet jie 

^kišasi visur — išskyrus tik 
Volcietij ą. Rusij os monarchi
ją griauti galima ir reik, bet 
Vokietijos monarchijos griau
ti negalima, nes tai — pačių 
vokiečių esąs reikalas.
Matote, ką nupasakojo tasai 

kritikas. Iš to, kad “Naujienos” 
pasakė, jogei militarizmo laiky
mas arba naikiniųias bent ku
rioje šalyje yra tos šalies žmo
nių reikalas, jis^i “išveda”, kad 

“Naujienos” priešinasi militaria
mo griovimui! Ar-gi jau visai 
neturi logikos tasai kritikas?

Juk jisai turėtų suprast, kad 
kalba čionai eina ne apie tai, ar
dyt ar neardyt militarizmą, o 
tiktai apie tai, kieno reikalas 
yra militarizmo klausimo išriši
mas: ar tos šalies žihonių, ku
rioje norima suardyt militariz
mą, ar svetimų valstybių. Ta- 
me-gi klausime, ar militarizmas 
yra geras ar blogas, t. y. nai
kint jį ar nenaikint, “Naujienų” 
pozicija yra taip aiški, kad tik 
idiotas gali jos nesuprasi.

Militarizmą “Naujienos” vi
suomet skaitė ir skaito vienu 
aršiausiųjų dalykų, kokių tiktai 
kada buvo pasaulyje. Jisai rei
kia griaut. BeFkarė, musų su
pratimu, yra mažiausiai tinka
ma tam tikslui priemonė. Ka
rė ne griauja, o stiprina milita
rizmą. Kada talkininkai kariau
ja prieš vokiečius, idant “su
triuškinus Prūsijos militariz
mą”, tai jie visų-pirma stiprina 
militarizmą pas save; to jau, ro
dos,/ dabar prirodinėt nereikia, 
nes tą šiandie visi mato, kas 
nori matyt. Antra, karė “prieš 
Prūsijos militarizmą” stiprina 
tą militarizmą Prūsijoje, nes ji 
sutveria toje šalyje tokias sąly
gas, kurios duoda progos mili- 
tarizmui labiau įsigalėt. Kada 
eina karė, tai kariuomenės vy
riausybė, kuri taikos laiku tik 
traukia syvus iš šalies, neduo
dama jai jokio atlyginimo, da
rosi žmonių akyse reikalingu 
arba net reikalingiausiu daiktu. 
Ji įgįja įtekmės, ji gauna dau
giaus balso šalies valdymo rei
kaluose, ji pastik1 P° savo ko
manda milidnus piliečių. Ar
dyt militarizmo mašineriją ka
rės laiku žmonės nedrįsta, ka
dangi iš to butų pavojus šaliai.

Karė yra ta stichija, kurioje 
militarizmas auga, taigi nesąmo
nė yra mėgint militarizmą pa
naikint pagellią karės. Ir dar 
didesnė nėsąmonė yra tuomet, 
kuomet tą priemonę vartoja 
patįs militarizmo palaikytojai. 
Francijos ir Anglijos militariz
mo apaštalai savo šalyse nori 
sugriaut Vokietijos militarizmą! 
Ką jus pasakytumėte, jeigu raz- 
baininkas stotų į kovą su kitu 
razbaininku, idant panaikinus 
razbaininkavimą? Jus pasaky
tumėte: čia yra kova ne dviejų 
principų, o. lik dviejų konku-| 
rentų; vienas nori nugalėt ant
rą, kad paskui turėtų platesnę 
dirvą savo razbaiiiinkiškam 
amatui varyti.

Panašiai yra ir su talkininkų 
šukavimais apie “Prūsijos mili
tarizmo triuškinimą.” Tie šu
kavimai yra veidmainingi u* rei
kia turėt labai nedaug smagenų 
galvoje, kad to nesupratus.

Militarizmas turi but sugriau
tas, ir jisai bus sugriautas. Bet 
tą atliks ne valdžios, o žmonos; 
ne valstybių kovos keliu, o klesų 
kovos keliu: — taip kaip buvo 
sugriautas Rusijos carizmas.

Bet musų kritikas gal sakys, 
kad ir Rusijos carizmą sugriovė 
ne Rusijos žmonės, o vokiečių 
kanuolės? Well, tuoihet, jisai 
turės atiduot garbę už pervers
mą, įvykusį Rusijoje, kaizeriui 
ir Hindenburgui.

O mes jam pasakysime, kad 
kaizeris ir Hindenburgas tiek- 
pat turi bendra su Rusijos revo
liucija, kiek musų kritikas ir jo 
bendraminčiai su laisve ir demo- 
kratybe. Eitų jisai geriaus Ni- 
kalojui Romanovui batus šveist, 
ažuot mokinęs socialistus, kaip 
griaut militarizmą.
........... ■■■■ ... ...... ..-............... Ii l.F<|. t 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. Šlajui, Chgo. — Pranešimo 
nedėsime. Mums regis, kad ta
mstos daromi papeikimai nevi
sai teisingi.

Grabauskui, St. Charles. 
— Bagočius jau išvažiavęs na
mo.

Naujienų Skaitytojui, Chgo. 
1. Nepiliečių, kur nei pirmųjų 
popierų dar neturi, neims. 2. 
Stojant augštesnėn mokyklon 
reikėtų duoti egzaminai iš 
High School kurso, , *

Kas užmokės.

Šiai karei prasidėjus, mums 
buvo nuolatos pasakojama, kad 
ji nebusianti tokia karė, kad tik 
neturtingieji sluogsniai kariau
tų, o turtingieji iš to naudos tu
rėtų. Anaiptol, girdi: turtingie
ji kariaus lygiai kaip ir netur- 
t i n g i e j i. Netarti il
gieji ginklu, o turtingieji pa
siims ant savo pečių visą? karės 
išlaidų naštą. Bankininkai, fab
rikantai, pirkliai ir tt. aktyviai 
ginklu rankoj neisią į tranšė
jas, jie, be to, ir per seni esą, 
bet užtai jie atidarysią savo pi
nigų aruodus karės reikalams.

Dalykai betgi visai ne taip 
yra, kaip pasakota. Ir tai pa
sirodė, kaip tapo paskelbta 
“laisvės paskola” — dviejų bi- 
lionų dolerių laisvės paskola — 
daliniais išmokesčiais...

Didžiulio biznio žmonės, ka
pitalų viešpačiai juk nereika
lauja pirkti bondsų daliniais iš
mokesčiais. Jie turi pakanka
mai pinigų, kad už paimtus val
stybės bondsus užmokėjus vie
nu kartu visą sumą, o ne atkai- 
šiojant dalimis, rotomis.

Dalimis moka lik tie, kur ka
pitalais nevarto, taigi neturtin
gieji sluogsniai, darbo žmonės. 
Iš to valdžios nutarimo pardavi
nėti bondsus lengvais išmokes- 
čiais aišku, kad ji nepasitikėjo 
kapitalistais ir jų aukso skrynio
mis. Ir taip yra. Darbo žmo
nes ne lik turi karės laukan ei
ti ir galvas guldyti, bet jie turi 
taipjau ir karės išlaidas padeng
ti. «

Suvienytose Valstijose rasis 
bent .šimtas bankų, kur lengvai 
galėtų visą paskolą sudaryti, pa
ėmęs kievienas bankas bondsų 
po 20 milionų dolerių. Rasis 
šimtai tokių didžiulio' biznio 
įstaigų, kur lengvai butų galė
jusios tą-pat padaryti. Bet jie 
tai nedarė. Vietoj to, jie reika
lauja, kad žmonės — liaudis tai 
padarytų.

Žmonės pradeda dabar apie 
tai kalbėli.

Žmones pradeda klausinėti, 
ka>s gi, galų gale, užmokės už 
karę? Augštomis kainomis gy
venimui reikalingiems daiktams 
žmonėst ir taip jau be galo iš
naudojami. Ar turi jie dar ir 
karės išlaidoms pinigų sudėti?

Dviem paskutiniais mėnesiais 
asmeijs ir korporacijos plėšėsi 
negirdėtų lig šiol pelnų. Kai- 
kuric žmonės padarė šimtus mi
lionų dolerių. Valstybės paja
mų bilius nori tenkinties tik da
lele šitų milžiniškų piniguočių 
pelnų. Bet užtat bilius propo- 
nuoja didesniais mokesčiais ap
dėti gėrymus, cigarus, taboką, 
skelbimus ir apdraudą, gabeni
mą, išdirbinius, d taipgi visokius 
siuntinius krasa. Kitais žo- 
džais,p ajamų bilius nori atidėti 
mokesčius ant visų tokių daiktų, 
kuruos paprastasai žmogus kas
dien vartoja. Vadinas, papras
tieji žmonės turi sudėti visus be
veik pinigus karės reikalams. 
Ne piniguočiai.

Stebėtinu atvirumu pripažįsta 
tai ir Atstovų Buto komisija sa
vo pranešime gegužes 9, 1917. 
štai kaip ji sako:

“Komisija mano, kad Ameri
kos žmonės niekados nebuvo 
taip patarpę, kaip dabar, tat 
jiems nebus sunku mokėti anč- 
dėlių kares reikalams šalia mo
kamų paprastiems reikalams 
mokesčių. Komisija stengėsi 
paskirstyti tuos mokesčius taip, 
kad kiek galint mažiau apsun
kinus biznio interesus.”

Taigi. Matote? Biznio inte
resai neturi but judinami. Jie 
neturi nei kiek nukentėti. Vi
sas sunkumas, visa karės našta 
turi but sudėta ant paprastų 
žmonių sprando. Jie turi ne 
tiktai visus kareivius duoti, jie 
turi taipgi ir visas karės išlaidas 
užmokėti.

Tai vadinasi demokratija — 
taip bent mums pasakojamą.

Prof. Scott Nearing.

Nėra išsigelbėjimo.
Dėdės Senio guzikuoti bernio

kai pasidarė nepakenčiamai įky
rus. Jaunuoliams.

Ne tik strytkariuose po kelis 
kartus dienoje juos užkabinėja, 
bet dagi vakarais nekaltai su. 
mergužėlėmis špaceruojant.

Kad nuo tų akyplėšų išsisau
gojus, vienas jaunuolis sugalvo
jo šitokią priemonę. Jis įsitai
sė dvi iįkabėles, vieną ant kru
tinės, antrą ant nugaros, su ant
rašu:

I AM A CONSCRIPT.
Tuo jis manė išsigelbėti. Bet 

apsiriko. Jį dar labiau ėmė gu- 
zikuočiai baderiuoti. reikalau
dami pasporto. Net kišenius 
nuplyšo pasą betraukant.

Jaunuolis numetė iškabas ir 
įsisiuvo naują kišenių.

Burbulai
Pyška kunigų Draugas:
“Karė sutriuškino tarptauti

nį socializmą... Tarptautinis 
socializmas truko lig muilo bur
bulas”...

Trūksta tai trūksta burbulai 
— ne tarptautinio socializmo, 
tik Draugo kunigų “profesorių” 
gangrenuoto j buožėj.

Cicero. — švento Antano iš 
Padvos klebonas vis dar tebesi-, 
skundžia per pamokslus savo 
parapijonams: — Parapijonai 
mano, brangieji mano! Nu, ką- 
gi dabar nori iš manęs tie socia
listai, ko jie kabinėjasi prie ma
nęs? Ar jie jau nebegali užmi
ršti mano nekalto užmiršimo?...

Sukaktuves. — šiomis dieno
mis sukanka lygiai metai, kaip 
vyčių 14 kuopos rycierius Pet
ras Zdanavičių pabėgo iš Cicero, 
kunigų organas pasigedo centų, 
o burddngbosis A. Š. 14 dolerių.

Įdomu, kodėl kunigų organas 
ligšiol dar neįdėjo pasižymėju
sios vytės Marijos PaluČiutės 
paveikslo? Ji juk Cicero vyčių 
14 kuopos narė, ir savo karės 
žygį prieš tėvą pilnai laimėjo.

J. A c e r i s.

Pažymėjimai.
—Kadaise Balutis sakė, kad 

lietuviai turį imti pavyzdį iš 
kiaulių: turį knisties- Jis pats 
ką sakė, tą ir darė: kniso, kiek 
galėdamas, kol iškniso Lietuvą 
iš Olšausko, o šerną iš Lietuvos.

—Matyt, Rusijoj dabar geri 
laikai. Darbo visur pilna — 
taip pilna, kad žmonės nebeap- 
sidirba, ir patsai iš Dievo mulo- 
nes caras Mikė stvėrėsi darbo: 
žiemą sniegą kasė, pavasarį bul
ves sodino, o dabar rengiasi, lo
pą ant nugaros antsisiuvęs, eiti 
akmenų skaldyti.—A. Garbukas.

Subytino.
Vyčių gcncralis štabas pasiū

lė prezidentui Wilsonui 30 tuk
siančių savo kareivių. Gi Fili
pinų salų senato pirmininkas 
Manuel Quezor pasiūlė tik 25 
tuksiančius kareivių. Po ply
nių ! Bylina lietuvių vyčiai — 
kad ir iš sienų plyšių iškrapš- 
tę. — Laisvės Mylėtojas.

Nemažiau 40 metų.
Vyskupas įšventindamas kuni

gą pasakė:
—Imk gaspadinę, kuri turi ne

mažiau keturiasdešimts metų 
amžiaus.

Už kiek laiko vyskupas apsi
lankė pas tą kunigą į svečius ir 
pamatęs jauną, dailę gaspadinę 
pastebėjo, kad ji jokiu budu mė
gai turėt keturiasdešimts metų 
amžiaus.

Kunigas paaiškino:
- Niekaip negalėjau surasti 

keturiasdešimts metų amžiaus 
gaspadinės, bet kad išpildžius jū
sų šventenybės prisakymą — 
pasiėmiau dvi po dvidešimto 
jnetų amžiaus.

■ Kunigo pusbrolis.



Vyturėli, paukštužėli

NAUJIENOS, Chicago, IRPctnyčia, Birželio 15, 1917.

Jaunuomenės Skyrius
bėj. Kiek daug jų liks apvaikš- 
Čiojimui tos iškilmės?”

Kas del Wilsono notos rusų 
valdžiai “Berliner Tageblatt” sa
ko:

“Jeigu rusai tik *ali atskirti,

jo atbalsis randa vis platesnį 
pritarimą Amerikos darbininkų 
miniose, sukruto darbuoties, 
kad atlaikius savo poziciją. 
Laužydama konstitucijįnes dar
bininkų tiesas, uždėjo ant jų 
pragerso kelio naujas kilpas, iš-

Naujieniečiai, Rengkitės!

Ir pavasaris užstojo, 
Aušo giedrus ir rytai 
Ne dėlto gailiai vaitojo 
Ne dėlto ir ne užtai!

Nedelioje, 1-mąd. LieposJuly, 1917Juozas Ritinis

NAUJIENŲ BENDROVES
Jaunimo Dirvonai

Didelis-Dideliausias

(ieo. M. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

Muzika Griušo

nėra

žemesniesiems

Musų Augščiausios Rūšies
Pritaikyti Siutai Vyrams ir Vaik

rezultatas>15 >18 >20 >25

negu na
bus su

Be šviesesnės valandos, 
Nuo gimimo iki karsto 
Sunkiai slegiami skriaudos

Nedžiugina manęs rytas, 
Nes varguolis vis tamsoj

ais 
ydavo

nuo čia
Ant u-

Ko-gi mane, bernužėlį, 
Nebelinksmini saldžiai?

labai tei- 
Wilsono dvi- 
įsai laikraštis

socialžma;
žmoni

nėra pri

rasos 
pumpuruotas 
prat rin< 
link dairvtislabiau atsakančiais 

drau- 
numetė, 
vergiją 

buvo tiktai

Nežiūrint koks yra j ąsų ūgis 
mes galime jums lengvai pritai-

užakimui
bai nudžiugo ir Jani 
spinduliu
dės iškišti iš už augšto kalni 

Saulė!
spinduli
nutoakb

Suv. Valstijų kapitalistiškoji 
valdžios sistema, regėdama tokį 
milžinišką darbinipkų judėjimą 
anapus vandenyno, matydama, 
jog Europos 
juokais pradėjo grūmoti savo 
valdonams ir atjausdama, kad kitų žmonių. Jie buvo labai po- šauksmą, yra užmušti jį

būti, Gyvenantis žino 
įpic* dabartį, negu nu- 
Dabartis yra musų at- 

kurie gy- 
, nuolatos

DIKAI
Puikus Drabužių 
Šepetys su kiek

vienu Siutu.

Sankrova atdara kas vakaras ti
pą r t Seredos ir Pėtnyčios. Taipgi 

atdara Nedaliomis iki Pietų.

yra balsuoti už sočia- 
ad ir mažiausia butu • 

vis tiek pirmuti
nė priedermė turi būti bal
suoti už socializmų.

Daugumas musų sako, kad

Spinduliai saulutės mirga 
Kaitaliodami varsa,
O ant žemės žvilga, blizga 
Gryno deimanto rasa...

Hile pirmaisiais savo 
yt motina kūdikį 

itsiųsdama glėbį

O ant žemės motinėlės 
Tai ne deimanto rasa, 
Tai varguolių ašarėlės, 
Ta paguoda jų visa.

(Iš Eilės — Dainos)

Verkia darbžmonės, dejuoja 
Priespaudos vien glaudžiam! 
Nieks vergų neršvaduoja — 
Pats gi jie... tik skriaudžiami...kui kad pradėtų gyventi broly

galutinoji kovon su 
išnaudotojais ir išri-

— kas valdys že-
— kapitalizmas,
proletariatas.

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

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

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

A. Dvylis.

Darbininkų judėjimas

Tuosyk, — juk nieko n uos
ta poni ja arba 

kita valstija panorės 
Suvienytų Valstijų

puliariški savame laike ir “ge
riausi” žmonės patvirtino juos 
Jie buvo sociališkai, politiškai 
legališkai ir religiškai patvirtin 
ti; jie buvo labai guodojami pa
pročiai praeityj. Vienok tas ne

laukti iki 
nužengs atgal 

gentkarčių? 
avus užgyirmą nuo savo 
mirusių protėvių, kad pa- 

numirėlio, ką gyvenan-

ne viskas.
Wilsono

Ar Wilso- 
kad jinai

metodų, idėjų, religijų, prieta
rų, įstatymų, konstitucijų ir 
įvairios rųšics užvedimų, kurie 
buvo pakeisti ištobulintais pa
gerinimais
persikeitusia is a u gančiai 
gijai. Pav. draugija 
paniekino kapitalizmą, 
ir baudžiavą. Jie 
trįsr papročiai arba sistemos, su 
pagelba kurių, nekurie žmonės 
sėmė sau tinkamą gyvenimą iš

kuomet 
reikalauja daugiau gy- 
visados daugiau gyvė

tąs yra abelnas, nuolat 
mksmas besidi- 
ntiškumo: “Dau 

giaus Gyvenimo! Gražesnio Gy
venimo! Teisingesnio Gyveni- 
mot”

Vienatinis būdas, uždrausti 
i n te 1 i gei disko (susi pra t u šio)
žmogaus reikalavimą platesnio 
gyveninio, puikesnio gyvenimo, 
uždrausti tą jo šventai teisingą 

arba

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

C1OS1OS, 
Po erdves didžių dausų! 
Kiek palaimos prakilniosios 
Jums laisviesiems tarp 

liuosu!

Tik žiūrėk, kaip saulė teka 
Neišsakomai graži — 
Tartum sielai ką ten šneka, 
Ką kugždena pamaži...

Kaipnusarkęs, kaip raudoifas 
Rytuose dangus plačiai!

Rodos gaisrų milionas 
Dega, žėri ten kilčiai...

užtvirtinimas 
, užvedimų 

neužtikrina, 
Draugės ir 

neužmirškime šito, 
dime užmiršti daugel da-

užchloroformuoti jį.
Draugės ir draugai, dabar vis

ką vienon vieton suvedę, mes 
galime atsakyti į augšliau minė
tą klausimą, jog visas tas pasi
priešinimo priežastis, pasaulio 
proletariato tarpe, prieš savo iš
naudotojus, iššaukė ne kas ki
tas, kaip tik gyvenimo taiky
mas prie busiančių ateities są
lygų, o kartu ir darbininkų su
sipratimas, apsišvietimas ir vie
nybė.

kad tai labai svarbu 
talistų laikraščiai 
uos skelbia, jogei 
tinai reikėjo įsivelti į karę, Gir 
di, tik sutriuškinus-prūsų mill 
turizmą bus galima 
venti. Ne anksčiau.

Na, o kad sutriuškinus vokie 
čių militarizmą, Amerikai taip 
gi prisieis tapti militariška sali 
mi 
tubas is nebus 
kokia nors 
“triuškinti’ 
militarizmą!

Vadinasi, pasaulis vėl alsidur 
tu užburtame rate c 

jokio išėjimo.
Ne humaniškumu ir kitais ko

kiais nors prakilniais ūbaisiais 
vadovavus Washingtonas, nas-

nierių, gali būti, nekantriai 
kreipė saVo akis link Amerikos, 
kur didysis taikos apaštalas, 
Wilsonas, gyvena. Ar jis pagel
bės jiems? Ne! Tasai taikos 
jiems iš užpakalio. Tasai laikos 
skelbėjas siunčia raštą, kuriame 
reikalauja karės iki pergales ir 
perspėja juos, nedaryti atskiros 
taikos.”

“VoJiwaerts” sako: “Wilsonas 
nori, kad žmonės dar muštų 
vieni kitus per metų eiles, o pas-

lėido arbitrą viskas tiesas, grū
mojančias šalies laisvei ir sušu
ko darbininkų klesai “halt.”

Ką-gi tas reiškia?
Tas reiškia — sustok, darbi

ninke, žengęs pirmyn; sustok

nes tas yra pavojinga musų in
teresams musų milionams.

Amerikos kapitalizmas pasi- 
rįžo “triuškinti’*. Vokietijos mi
litarizmą, neatsižvelgdamas į 
tai, jog jis yra vienas iš didžiau
sių pasaulyj jo auklėtoju. Kaip 
Amerikos darbininkai* atsineš 
prieš tokį šios šalies kapitalistų 
žingsnį — ateitis parodys.

Pradžioj kalbėjome, jog da
bar pasaulyj apsireiškė milži
niškas darbininkų judėjimas, 
kuris organizuoja darbininkų 
minias, koncentruoja jų jiegas, 
kad stojus 
visais savo 
šus problemą 
mes kamuolį 
buržuazija ar

I5abar paklauskime mes savęs
- Kokios priežastįs iššaukė tą 

darbininkų klesos pasipriešini
mą prieš savo išnaudotojus, 
prieš netikusią šalies valdžią ir 
jos arbitrariškas tiesas. Atsa
kysime — valdančiosios klesos 
ir visų kitų šalies “tranų” prie
spauda, kurią darbininkų klesa 
jokiu budu nebepajiegia išlaiky
ti ir tapo

^kantrybės, 
sutinkame

Toks malonus ir puikus;
Jo kvapsnis gausiai paplil 
Po miškus, girias, laukus

As manau, jog mes neapsi
riksime pasakę, kad šio dešimt
mečio šitas milžiniškas pasaulio 
darbininkų judėjimas suteiks ne
mažai laisvės 
žmonijos shiogsniams, suteiks 
šiek tiek progos pavergtosioms 
tautoms spręsti apie savo likimą 
ir, gali būti, privers ne vienam 
pasaulio monarchui atsisakyti 
nuo “Dievo duotojo” jam sostk 
Vienok, toli gražu, da šita musų 
laukiamoji idėja 
negalės įvykti, kadangi 
ja da, beveik visur 
brendus prie to ir todėl žmonių 
darbininkų išnaud.ojmas apsi
reikš įvairiose formose.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad socializmas anksčiau ar vė-

Nors neku- 
m gijos elementai ir kei- 
skelbia žmonėms jį esant 

nusidėvėjusia idėja, 
ianti griūti, ir 

svajonė apie jo 
esanti tik tuščias 

tokie užsi- 
mela- 

mažiausios 
Greitumas socializmo 

mso nuo pačios 
ipsišvietimo. 
rvti, kad socia-

veninio bėgyje. Draugai išaugi 
juos ir nulėmė į atmatų rūmą 
Jie buvo užgirti, užtvirtinti 
vienok jie dingo,.

Lietuvis Pardavėjas.
Kampas Blue Island Ave ir 18-tos Gatvės, Chicago

Tai yra sukirpti ir pasiūti 
rai, kad jie retai reikalauja 
kio nors pataisymo.

Bet, atvirai sakant, juk ne tuo 
tikslu Suvienytos Valstijos ir sto 
jo karėn. Joms niekas daugiau 
nerūpėjo, o tik tasai Jordanu 
išreikštas obalsis — pelnas ke
liems ir rizikas visai tautai.

Shakespeare’as venoj vieloj 
sako: “Karė yra tokis žaislas, 
kuriuo karaliai nebežais, kada 
jų pavaldiniai susipras.”

Ne tik karaliai, bet ir prezi
dentai nebežais to žaislo žmo
nėms susipratus.

Tikėkim, turėkim viltį ir lau
kini tų šviesių laikų. Juk jie, 
reikia manyti, jau nebe už kal
nu ! K. A.

Populiari ška s 
papročių, įstatymų 
arba idėjų, visai 
jo jie yra teisingi, 
draugai 
Mes 
lykų, jeigu mes norime — net 
neužmirškime šito.

Viena iš puikiausių žmogaus 
proto ypatybių, jeigu jis turi ją 
— yra jo spėka ir noras ištyrinė
ti pilnai tai, ką didžiuma žmo
nių neišmanančių pajuokia.

Progresas negali 
bailieji žmonės 
už dviejų ar trijų 
kad { 
senai 
klausus 
lis turi mąstyti, veikti ir kuomi 
jis turi 
daugiau 
mirėlis. 
eitis priklauso tiems, 
vens ilgesnį gyvenimą 
besiplėtojantį gyvenimą.

Inteligentiškas, budrus žmo
gus niekados negali būti užganė
dintu su prastu maistu, prastes
nėmis drapanomis ir netikusia 
prieglauda už visą savo čielo gy
venimo sunkų darbą

Intel igentišk u m as 
budrus, 
veninio 
nimo. 
besididinanlis

Dabar kyla svarbus klausimas 
— kas iššaukė darbininkų klesoj 
tokias pasipriešinimo priežastis? 
Juk darbininkai buvo išnaudo
jami nuo laiko atsiradime sam
dančiųjų ir samdininkų klesų. 
Tai kode! jie pirmiau nesukįlo 
prieš savo išnaiidptojus, jei ir 
sukildavo kada, tai tik mažu
moje, kas nepadarydavo didelio 
įspūdžio istorijoje; kodėl jie 
laukė dabartinio li|jko?

Patarlė sako: “Kuo toliau į 
mišką, tuo daugiau medžių.” 
Taip ir čia — juo žmogus pra
dedi labiau gilintis į gyvenimą; 
juo plačiau, nuosekliau prade
di svarstyti, studijuoti apsireiš
kiančius jame liausimus, tuo 
daugiau atrandi jame rimtų, ne
su mušamų faktų.

Remdamiesi šituo išvedimu^ 
mes prieisime prie paties bran
duolio augščiau minėto klausi
mo.

Bile kokis augimas, besiplėto- 
jinia& nuolat reikalauja vis pla
tesnių ir platesnių ribų savo gy
vavimui ir grąsina kiekvienam 
daiktui, kuris pasipriešina jam. 
Augimas grūmoja kiekvienam 
tronui, paniekinai kiekvieną teo
riją, norinčią užstoti jam kelią 
prie pasiekimo aukštesnio laips
nio gyvenime.

Bile kokis augimas turi išaug
ti į ką-nors. Kūdikis auga pro
tiškai ir fiziškai; jo besiplėto
janti gyvybė neišvengiamai iš
auga jo fiziškas drapanas ir jo 
kūdikiškas idėjas, baimes ir iš
tobulina jo mintis, protą. Drau
gija taipjau auga ir todėl išauga 
numeta, nustumia į šalį daug 
daiktų, nebetinkamų išsiplėto- 
įusiai draugijos gyvybei. Mes 
matome,, suprantame, jog augąs, 
besikeičiąs, besiplėtojąs gyveni
mas reikalauj 
keistų sąlygų.
vydale seno atmatų ruimo ku- 
riri auganti draugija numeta

—Ne del savęs aš nuliūdę 
Jau praėj’ žiemos speigai* 
Vandenimis jau paplūdęs, 
A'das nutirpęs,, sniegai!...

Jus rasite čia tūkstančius ap- 
rėdalų visą naują spalvą ir pet- 
reną ir modelių del konservaty
vią ir augščiausios rąšies mčgs- 
tančią puošties. Kaip tik dabar 
mes parodysime keturias geriau
sias vertes Chicageje po

m o
pa parstenoko sviestu.”

Ir reikia pasakyti, kad rusuo
se Wilsono nota pasilikta nela
bai entuziastiškai. Darbininkų 
ir Kareivių Taryba pasmerkė ją. 
O Maksim Gorki savo laikraštyj 
“Novaja Žizn” aštriai kritikuo
ja Wilsono politiką. Jisai sako, 
kad Wilsono visuose atsišauki
muose yra daug retorikos, o ma
žai logikos. Juose kalbama la
bai neaiškiai ir vartojama bom- 
bastiški, skambus išsireiškimai.

Tas ištraukas mes darėme tuo 
tikslu, kad parodžius, kaip žiū
rima užsienyj į Suvienytų Val
stijų politika. Mums rodos,

Juk kapi- 
diena iš die- 
Amerikai bm

kuri visai jau bai 
musų socialistų 
įvykinimą 
sapnas. Vienok visi 
puldinėjimai yra bergždi 
gingi, neišlaikantis 
kritikos 
įvykimo prikl 
žmonijos ir jos 

Kas reikia d 
lizino įvykimą 
tuomi paliuosavus žmoniją nuo 
despot išk o k a pi I a J i z m o j u n g( i ?

Suprantamas dalykas, kad 
kiekvieno įsitikinusio socialisto 
pried.crm 
lizmą.
viltis laimėti

lik jiradėjo brėkšti, 
debesėlis rausti pra

dėjo. Basos lašai sužvilgo, yt 
<h*!ve, žibančiomis akutėmis į 
augsią žiurėjo ir gaivino žydin- 
Y • cias < s. Gėlės, užgautos los 

ngai gaivinančios ryto 
u kruto augštyn savo 

dvutes kelti ir 
užmiegotas akutes ap- 

Netolimas saulės 
pra<k“jo trinti nakties 

j it nosytes. Jos ta
iki saule 

a i šylą galvą pra-

socializmas yra dabar tik mažu-/ 
ma ir balsuojant už jį dabar kul
kas nieko nesą galima laimėti ir 
toks darbas esąs niekas kitas, 
kai]) tik' “numetimas savo balso 
baton.” Tas yra netiesa. Bal
sas niekados nėra numetamas 
balon, jeigu jis yra paduodamas 
už jirincipą. Pilietis, paduoda
mas savo balsą už bile kokią 
partiją, parodo kokios valdžios 
jis reikalauja. Pilietis, paduo
damas savo balsą prie balsavimo 
dėžes, paskelbia savo reikalavi
mus ir tokiu budu jo balsas nė
ra niekados balon numetamas. 
Balsas balon yra numetamas 

| tiktai tada, kada pilietis balsuo- 
1 ja ne už (ai, į ką jis yrta įsitiki- 
1 nęs, bet už ką kitą. O žmogus, 
1 kuris - balsuoja už tai, į ką jis 
i netiki ir ko jis nenori turėti, va- 
I dinasi, kada jis balsuoja priešin
gai savo įsitikinimų, jis savo 
balsą numeta, pražudo, nors ta 
partija, už kurią jis balsavo, ir 
butų laimėjus. Balsavimas yra 
būtiniausia ir lengviausia prie
dermė kiekvieno, kurs yra įsiti
kinęs, kad socializmas yra vie
natinis darbininkų klesos išga
nymas. Atiduoti savo balsą už 
socializmą tai lengviausis bū
das piisidėti prie pastuinėjimo 
socialistų judėjimo priekyn.

Ten... ne saulė raudonuoja 
Ir ne jos ten spinduliai - 
Pralieti tenai garuoja 

Nekaltų žmonių kraujai!

“Išpuikintos frazės yra taip 
svetimos vokiečių prigimčiai, 
kad. jie nieku budu negali su
prasti, kaip galima entuziastiš
kai kalbėti apie žmonių brolybę 
ir tuo pačiu laiku stengties pa
ilginti nuožmiausią 
rių. Bet tai dar 
Branduolys slepiasi 
notoj rusų valdžiai, 
nas skatina Rusiją, 
stengtųsi priartinti taiką? Ne, 
— jis nori, kad Rusija nedarytų 
taikos!”

te. Ji plieks nuožmiai, be pasi- 
» gailėjimo.

Vienok, nežiūrint tų visų bai
sybių, kokias neša karė, yra 
žmonių, kurie su lengva širdžia 
kalba apie tą baisiausią žmoni
jos nelaimę.

Paimkime nors ir prezidentą 
Wilsona. Tas buvusis taikos 
apaštalas staigu virto karės skel
bėju.

“Vossische Zeitun 
singai apibudina 
prasmingumą.

Pradžia pabaigos.
Kas kam skauda, tas apie tai 

ir kalba. Paskutiniu laiku visi 
žmonės tik ir kalba apie karę. 
Tai degantis, visus paliečiantis 
klausimas. Karė tiesioginiu ar 
netiesioginiu budu atsiliepia į vi
sus: vieni tui 
kiti mokėti 1

paprastu komercializmu.
Karių priežastįs yra vienos ir 

tos pačios. Jąs labai trumpai ir 
aiškiai išreiškė Dr. David Starr 
Jordan. Tai dolerinė politika. 
Valstija gelbsti saujalci kapita
listų sunaudoti savo kapitalus 
svetimose žemėse taip, kad jie 
duotų daugiau pelno, 
mie. Ar tas kapitalas 
naudotas geležinkelių tęsimui, 
karės paskoloms ar kokiam nors 
kitam tikslui, — motyvas pasi
lieka tas pats: privatiška eksplo
atacija žmonių kaštais. Tai rei
škia pelną keliems ir riziką vi
sai tautai.

Tokiu, o ne kokiu nors kitu 
motyvu vadovavus Washingto- 
no ponai apskelbdami Vokietijai 
karę.

Iliuzijos žlunga, o faktai pa
silieka. “Karė”, — kaip išsirei
škė Disraeli, — “nėra dalykų iš
rišimas, bet tik jų supainioji
mas, pabloginimas.”

Pradžia pabaigos! Mes neti
kime į tai! Mes negalime dalei- 
stijkad1 šios karės pradžia pri
artintų pabaigą pasaulinei karei. 
Priešingai — Amerikos įsivėli
mas sukels dar didesnį karės 
gaisrą, kurį bus dar sunkiau už-
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pasirengus sekančią naktį. Lai
ke Makarienė Munich’as pasako
jo anekdotus ir nuotikius iš savo 
kampanijų ir mušiu, kuriuos jis

mą. Tu šokdamas 
kaip iškėtęs kojas 
nemalonią figūrą 
tavo kojos vis trupučiuką ličte 
žabą. Gi aš dabar iš sykio imu

MARŠKINIAI
Tik ką atvežtos na

ujausios paternos mi
nkštais rankogaliais, 
šilkiniai ' marškiniai 
del vasaros dėvėjimo

Mirus Petrui II, sostą 
Kurliandijos kunigaikštic 
i. Paskiaus sostas paten- 

iš Mecklen- 
kunigaikščio iš 

Ji valde vardan 
Jono-, kurs buvo per- 
; nuo to vaiko sostas

Gėles stebėjosi iš noro tokios 
galybės ir jos pasekmės. Jos 
dabar pamatė, kad pas ką yra 
karštas noras, tam nėra, kas bu
tų negalima. T u l e 1 i s.

visi kaip pelės sulindo į tykų 
vandenį. Pradėjo nardytis, 
plaukyti.

Stasiukas ir tame bandyme 
buvo paskutinis, bet savo gele- 

iusilygino ir viską 
dėjo padaryti, kaip

viešpatavo. Jai mirus, sostas ė- 
jo iš rankų į rankas: nuo kuo
met tai buvusio Livonijos kar- 
čiąmninko į rankas vaiko-val- 
katos (Petro II), kuris mirė nuo 
raupų, 
užėmė 
nė Ona 
k a kunigaikščiutci 
burgo (pačiai 
Brunswick), 
savo vaiko 
vėlai gimęs
pateko moteriai Elzbietai, gimu
siai peranksti.

Rusijos valdžia tame periode 
buvo suirus: revoliucija sekė 
revoliuciją, Pętčrburgo gyvento
jai, atguldami vakare, nežinojo

čiančių Romanovų dinastiją, 
nuo Petro I mirties iki Aleksan
drui L Tarp tų dokumentų 
jam buvo pavelytą skaityt “Me
muarai Katarinos II.” (Tuo lai
ku K. Arsenjev mokino Tuolai
kinės Rusijos Istorijos Didįjį 
kunigaikštį ir sosto įpėdinį).

Laike Krymo karės archival 
tapo perkelti Maskvon. 1855 
metais kovo mėnesyje caras pa
liepė atnešt jam rankraštį ir per-

Michigan avė.
Marx’o Puikių Aprėdalų.

Stetson Skrybėlės

J' ŲS neprieštaraukite taupy
dami pinigus, kuomet jus 
perkate, bet mokėdami labai 

pigią kainą, ar tai nėra visuomet 
taupymas. Įgysite didelę vertę už 
kurią jus mokate. Štai kas pada
ro mus krautuvę pačėdumo centru.

Ką jus čia gausite Hart Schaff- 
nerio ir Marx’o aprėdalų ir kitų 
puikių tavorų, yra puikiausias pa

ginus vertas už inano neperšoki- 
laikei kaž 
tas’ padarė 
Pagalinus,

115-ta Gatvė ir
Namas Hart Schaffnerio ir 

Florsheim čeverykai

Petras 1, teroristas ir reforma
torius, nepaisė įstatymiškumo. 
Absoliutizmas pas jį neturėjo 
rubežiaus. Jis pasisavino tiesą 
paskirti sau įpėdinius. Girtuok
lis ir paleistuvis jo sūnus buvo 
netikęs valdymui šalies, taigi 
Petras I paliepė jį nužudyt.

Mirus Petrui I, neatsižvelgda
mas į Rusijos bajorų 
Menšikovas pasiskubino paskui 
b Ii ciesoriene savo ponią, našlį 
narsaus Švedijos dragūno ir mo

Konstantinas Arsenjev, moky
tojas Aleksandro II, 1840 me
tais gavo pavelijimą skaityt

A. Gercenas atspausdino knygą 
francuzų kalboje, o 1859 metais 
ji tapo išversta anglų kalbon. 
Kas link tikrumo — tai nėra 
mažiausios abejonės: užtenka 
perskaityt keletą lapų, idant per
sitikrinus 
prie pakelto klausimo, verta pa 
žvelgt truputį Rusijos Istorijon.

p. Gėlių širdis tan- 
plakti ir jos įtem- 

visos į šiaurių pusę

Povilas I tą rankraštį sudeginęs, 
bet mažai teisybės tame ran
das. Ciesorius Povilas/užlaikė 
rankraštį didžiausioje paslapty
je. Kiek vėliau jis pavedė rank
raštį globon savo jaunų dienų 
draugo kunigaikščio Aleksand- 

Kunigaikštis na

rnėjo Preobraženskas pulkas, 
maldė vo j o Rusijos sostu, kaip 
čigonas arkliais. Žmonės net 
bijodavo pasirodyt gatvėse: pa-i 
gal valdininkų nužiūrėjimą, jie

►gi čia uz- 
Nagi rei- 
’elat ir iš
karta nei 

t- 

karžygiai, nei valdininkai teda
lyvauja. Tą visą atlieka dakta
ras Lestoeq ir ambasadorius La 
Chetardie. J ie į I ii 
dukterį Petro 1, kad I
ketinanti uždaryt ją 
nan. Elzbieta, kuri iki šiol gy 
veno kareivių barakuose pasi
nėrus linksmybėse ir paleistuviš

susipynė tarp žabų ir vaikas si 
pagieža ant pievos parpuolė 
Tarp žiurinčiųjų pasipylė gar 
dus, ilgai tęsiantis juokas. Sta 
sinkus atsikėlė, šnairomis pažiu 
re j o į nupuolusią žabą. Pasku

nuo
rašo
dęs a pu

zimu noru 
vandenyje 
ir kiti.

Saulė pakilo 
tiškas, svaiginantis kvapas pa 
plūdo plačiai po orą. Ir tos ke 
turios sielos vėl nuo šilo tari 
karklų dingo.

Tuo laiku viena ar dvi kopi 
jos memoarų jau vėl buvo čir 
kuliacijojc Maskvoje ir Peter

Romanov primena kiekvien- 
nam Rusijos pavaldiniui jo krau 

ąuja pa

nel kiek nepalietęs jo. 
joėdus?bėunouhhotjjjgia?isFMC

Stasiukas pasek m i ng; 
prižadą atliko. Jo drai 
susigėdo iš savo tuščio juoko ir 
jam rankomis nuplojo. Stasiu
kas džiaugsmo apimtas bandė 
daugiaus. Ir kiek vienas jo 
bandymas vis tobulinosi. Be
matant Stasiukas susilygino su 
savo draugais Jame bandyme.

Vaikai nuvargo Bešoki peda
lui. Jie sumanė eiti į tyrą upe
lio vandenį išsimaudyti, pažiurė-

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti, nes turim daug svarbių 
laiškų perskaitymui ir kitokių 
svarbiu reikalu apkalbėjimui.

ira su C
> žiaurumu caraj 
urkijos saltanus. 

Ne tik carų darbai, bet ir jų ypa
tus nėra prakilniausios. Visuo
menės vadai — laikraščiai —- 
laiks nuo laiko nušviečia “Švenr 
tosios Rusijos” darbus; jie taip
gi kelia klausimą: —- Ar carai 

Romanovai? Kiek 
ityrt iš įvairių šal- 
užmėtinėjimai, kad 

caras nėra net rusas: vieni tvir
tina, jog caras 
čių, kiti mano 
taip-gi yra manoma 
vo paprastas burliokas 
netikiu tiems išvadžiojimams.

Mirus ciesorieniai Katarinai 
II, jos sūnus Povilas I paliepė 
grovui Rastopčinui uždėt vals
tijos antspaudą ant jos raštų. 
Patsai ciesorius dalyvavo per- 
kratinėjime dokumentų. Tarp

konverle rankraštis, cieso- 
ranka rašytas, su užrašu: 

“Ego Imperatorskomu Viso- 
čestvu CiesareviČu i Velikomu 
Kniaziu Pa vi u Petroviču, liubez- 
nomu synu mojeniu.

nėdinla, bet dabar ji sumanė 
tapt ciesoriene. La Chetardie 
nesigailėjo kareiviams Francijos

kurių tarpe rados viena Odeso
je, rašyta garsaus poeto Puškino 
ranka. Cirkuliacija memuarų 
lapo uždrausta. Nikolojus I pa
liepė surast originalą ir-gi, per
skaityt ir, uždėjus caro antspau
dą, palaipini Imperatoriškame 
archive tarp slaptingų dokumęn-

vilo f mirties/Aleksandras Tur
genev ir kunigaikštis Mikolas 
Voroncov įgijo po vieną kopiją 

viršminėto Kurakino nuo- 
Caras Nikolojus I, dagir- 

liepė slaptajai po-

lai su 
inkšti pradėdavo lankyli 

meilės, pa girų žodeliais į pa
ilgęs keljk O joms tas tik ir 
o. Jos kas momentas geidė 

nuo lankytojų panašių žodelių 
►ms augščiaus iš- 
plačiaus prasklei- 

žiedus gelbėio

sumanesniu save 
kišeniaus ištraukęs 

nupjovęs du 
nugenėjo. Vir
io keletą atsiki- 
Ant tų atsikišu

sių žemėn susmeigtų šakelių 
skersai perkorė ilgą tiesią kark
lo vytį. Mastą pristatęs išmata
vo: vytis trįs ir pusė pėdos ats
tumo nuo žemės. Kada jau gei
džiamas dalykas buvo prireng
tas, vaikai kelinaites į augštį 
pradėjo smaukyti; kojas kilnoti; 
pečius kraipyti ir su šypsą į viens 
kitą žvilgsnius mėtyti 
dėjo iš savo

Sis rytas joms pranašavo gra 
dą, blaivią dieną, tat ir jos link 
miutės sukįlo ir laukė 
{tįsio saulės spindulio 
ė, kaip netoli jų, anl

LAIPSNIAVIMAS 
DIRMAVONE

Atsiveskite vaikus čia del jų laips- 
niavimo ir dirmavonės Siutų. Musų 
sandelis yra padarytas iš puikiausių 
visų vilnonių audinių, kiekvienas su 
dviem porom kelnių.

A OS ir augščiau.

sišaukė savo pagelbininką Man- 
steiną ir paliepė būti prisirengus 
2 vai. ryto. Atėjus paskirtai va
landai, jie susėdo vežiman ir nu
važiavo prie Žieminio Palociaus, 
kur jie išbudino kunigaikštienę.

—Kas-gi tau yra? — užklau
sė išbudęs jos vyras, geraširdis 
vokietis Antanas Ulrikas iš 
B ra u n s c 1 rsv e i g-W o 1 f e n b u 11 ei.

Aš nesijaučiu gerai — atsakė

šono vėl užmigo. Jam .bemie
gant kunigaikštiene apsirėdė, ir 
tuoj visi atsidūrė barakuose 
Preobražensko pulko. Čia jie 
pasitarę, paliko kunigaikštienę 
su keturiomis dešimtimis karžy
gių ir, paėmę aštuonis dešimtis 
su savim, ėjo suimti Biron’ą. 
Kuomet jie pasiekė Biron’o pa
lečių, Munich’as pasiuntė Mans- 
leiną suimt kunigaikštį.

Mansteinas rašo savo memu
aruose: “Jei butų atsiradęs nors 
vienas kareivis arba oficieras iš
tikimas Biron’ui, mes būtume 
prapuolę.” Bironas mėgino pa
sprukt ir pasislėpė palovyje, bet 
Mansteinas privertė jį išlįst. 
Kunigaikštis gynės, bet tapo su
žeistas, suimtas ir nugabentas 
kalėjimam

Prašalinus Bireną, nauja cie
soriene buvo geras ir mandagus 

neliktai nei viena c 

nepersekiojo, bet iš savo pusės 
teikė labai daug meilės ambasa
doriui Lineriui.

Praslinko metai. Visur buvo 
ramu. Bet Franci ja neužsigane- 
dino, kad ciesoriene padarė su-

naktines ekspedicijos? — už 
klausė grovas De-Loewenhaupt 

—Aš turėjau pasisekimą vi 
sese valandose! — atkirto Mu 
nich’as.

PRANEŠIMAS.
LSJL. 1-mos kuopos mėnesi

nis susirinkimas jvvks birželio 
16, 8 vai. vak., Mark White sve
tainėj, kampąs 30-tos ir Halsted

Rugsėjo 8 dieną Munich’as 
pietavo pas Bironą. Po pietų jis 
paliko savo šeimyną pas Biro-

Persigando. Kas čia? Jos 
pastebėjo, kaip paukštelė urnai 
iš miego pašokus lakiais, šau- 
niais"sparnais tolimam ore pra
nyko. Ji ne veltui kaip kulka į

Mažiausias vaikutis, kurį jo 
draugai vadino Stasiu, išsibėgė- 
jo ir visu smarkumu šoko per 
pardetą kartelę. Nelaimingas

visuomet 
'stam pasijuokti, bet pir- 
pradezlant juoktis privalėtu- 
patįs į save pažiūrėti, ar mes 

tą gerai atliekame. Tu jau kiek 
sykių šokai — peršokai, bet teu 
vo tas peršokimas ; nei:a dau*

kunigaikštienės ir paliepė jai but bėgus tam už akių? 
ia vėl surengti coup 
uit cicsorieiię. Šį

va
rinėti, kad pirmas, kuris eitų per 
žabą šokti, — nei vienas jų ne
apsiėmė pradėti; visi, viens nuo 
kito, kaip žydo poterius, stum
dė: “Tu eik pirmas, tu buk pir
mas” — aplink per visus tie žo
džiai apibėga, bet pirmojo nesu
randa. Žiūrint, žabas neperaug- 
štai stovi, bet šokant du svkiu 
augščiaus pasirodo.

Mažiausias vaikutis pasikran-

pųsk, kaip varle prieš jauij, na 
persprogsi, -- Stasiui, kaip ug
nim žėrė antras.

Stasiukas paraudo ir jo me- 
išarų pri- 
savo* ne- 

lyg kokis

Mirus ciesorieųei Onai, sostas 
liko jos kūdikiui, vos kelių mė
nesių senumo, po valdžia jos 
meilužio Biron’o. Tas visaga- 
lingas Kurliandijos kunigaikštis 
nekęsdamas rusų, mėgino civi
lizuoti juos su nagaika: išžudė 
šimtus žmonių ir ištrėmė Sibi
ran daugiau dvidešimties tuks
iančių? Bet Maršalui Munich’ui 
tie jo darbai atsibodo. Munich 
buvo toks pat Vokietis kaip ir 
Biroh’as — bet taipgi ir geras 
kareivis. Vieną dieną, kuomet 
Brunswich’o kunigaikštienė 
skundėsi jam apie išdidumą ir 
žiaurumą Biron’o, Munich už
klausė:

—Ar jus kalbėjot su kuo nors 
lame dalyke?

—Visai ne ji atsakė.
—Labai gerai —- tuomet tylėk

ir pavesk man visaką — Munich sutvėrimas

krūmo išlindo ke- 
Jaunos, brugž- 
Jų balsai labai 

gyvi ir/skardus. Trįs jųjų vie
nodo augščio gi ketvirta, kur 
kas žemesnė 
nesnė. Jos 1 
tosi, galvutė bukriaus sukinusi ir 
kalbos žodžiai tankesni.

Gėlės nusiramino ir vėl pradė
jo sapnuoti apie atriedančią ry

tinę saulę. Jos pamatė ir supra
to, kad tos keturios esybės ne 
nt jų galvos čia atslinko. Jos

sparnelius, kokia tai pilka pauk
štyte. Ji iš miego pabudus dai
rėsi ir mąstė, kur čia skristi, jieš- 
koti pusryčių, bet naktinis, sal
dus miegas vėl ją apsunkino, 
prislėgė, prie medžio šakos ii 
intraukus gužin snapą ji išnau- 
jo užsnūdo. •

Jos meiliai, nenubodžiai klau
sėsi, kaip čiurkšlena pro akme
nėlius upelio tyras vandenėlis ir 
jame pliaukšija įvairios žuvįs. 
Jas meiliai glamonėjo švelnus

Iš to jiems bus daug džiaugsmo; 
iš viens kito pasityčiojimo; na
mon sugrįžus tėvams, arba ki
tiems, sau lygiems draugams 
pasakojimo apie savo laimėjimą 
ir didžiulis, kupinas glėbis vai
kiškos garbės.

Vienas 
statantis, 
mažytį p 
šakotu karklu 
šunėse paliko 
šusiii šakelių.

kas bus jų caru ryto. Intrigos, 
žmogžudystės — visur siautė. 
Vokiečiai lošė svarbiausią rolę ir 
buvo užgriebę kone visas minis
ter! ų vietas; bet nieko nebuvo 
pastovaus. Vakar buvo ministe- 
ris, o jau šiandie geležimis ap
kaltas važiuodavo “vdol po ma- 
tuškie po Volgie” — Sibiran.

Kaip joms gera, kaip ramu 
kiek saldžios linksmybės, kuo 
met jų akįs susitiko su pirmu 
gaivinančiu spinduliu. Jų juo 
kas pradėjo į kokią lai svaigi 
nančią melodiją pintis ir kilti

gėles ir jų laukė.
Jei gėlės iš ryto anksčiaus pa 

keldavo galvutes ir plačiai oras

ų rytiniai sapnai; 
saldžios svajonės, 
įpimtos jos laukė... 
susipinusių karklų 

viršūnes, pro pačius aiigštuosius 
žalius lapus pradėjo matytis trįs 
artinantįs juodi taškai. Kas mi
liutą jie slinko artin ir artin; 
aiškesni ir didesni darėsi taškai. 
Netoli šilo, tarp žemesniųjų kar
klų išdygo ir ketvirtas mažes
nis taškas ir jie visi keturi, 
kaip greitas debesis linpąvo prie 

to šilo, prie z;
si girdo ir kojų 
traškėjimas.

Iš karklynų 
turios esybės.

$2 iki $6
Aprėdalų ir čeverykų Namas.

užvilktas dangus. Jos taipg 
(būdavo nuliūdusios, paniūru 
siais veidais elegijos sapną sap 
nuodąvo. Ir jų niekas neaplan 
kydavo, — turėdavo vienos pei 
ilgas valandas niuksoti ir liudė 
syje laukti motinos-saulutės, ka

grįžo pas savo draugus.
Po Stasio bandymu prasidėjo 

vaikučių malonus darbas — šo
kinėjimas. Jie visi viens paskui 
kitą šoko ir šoko. Žabą pusė 
pėdos augščiaus pakėlė. Dabar 
jiems visiems vyko peršokti per 
ją. Tik vienas Stasiukas neva
liojo. Jo širdelė didžiausiu no
ru plakė, kad tik peršokti, 
būti lygiu su savo draugais, 
jam nevyko. Jau kelintą 
bando ir vis koja paliečia

Ateikite čia del la ipsniavimo siutų ir įvairios rųšies aprėdalų 
ČEVĘRYKAI

Musų čeverykų san
dėlyje, mes esame ga
tavi parodyt Jums če
verykų ir oxfords vi
sų naujausių stailių

Lapkričio 25 dieną, 1741 mes
tais Elzbieta pasirėdžius- pui
kiuose rūbuose ir deimantuose 
atsidūrė kazarmėj Preobražens
ko pulko. Ji aiškino karei
viams savo nelaimingą padėji
mą, o jie, būdami girti, rėkė: 
“Tik liepk mums, matuška, o 
mes juos visus išskersimeP* 
Elzbieta nusigąsta, bet pareika
lauja suareštuot tik ciesorienę, 
jos vyrą ir jų vaiką-įpėdinį. šį. 
karią Antanas Ulrikas iš Braus- 
chweig išbudęs negalėjo užmig
ti: -r- kareiviai suvyniojo jį į pa
klodes ir nunešė kalėjimam

Užėmus sostą, Elzbieta prade
da rupi n ties, kur čia jai gavus 
inėdini. Tuo liksiu ji kreipėsi 

į-vyskupą iš Lubeck* 
i renka anūką Petrą

Mes turime šiaudi 
nių skrybėlių ir pana 
mų, visos populiariš 
klausios stailės

$2 iki $6
Roselando Geriausias ir Didžiausias

kelti galv 
sti vyliojančius 
saulė. Tik viena 
tinę rasa.

Jei kada saulė nepasirodydavo 
ant dangaus mėlynės - būdavo 
debesiu apsiaustas, Ivg kauru

Jus gausite ją musų puikiuos nauj. aprėdaluos 
Js Laipsniavimo 

Siutas
Pamatykite musų naujus mode

lius jaunų vyrų siutus, gyviausias, 
naujausias stailes šiame sezone, su 
diržais arba lygiais užpakaliais.

Pamatykite šių siutų kokybę, il
gą nešiojimą, gerą išžiūrą, labai 
pubšnią.

’ Mes turime naujausias stailes drapanų 
z del vyrų visų mierų ir amžiaus; Del jaunų 

vyrų sugnybtais arba su diržais užpakaliais 
siutai čia randasi apart daug daugiau kon
servatyvių stailių del senesnių vyrų, visi 
puikių, naujų, visų vilnonių audimų.

Vyrų Siutai

M 5 M 8 $21 ^2250 $25

oru sove. v
matvti. I 
kini prndt 
pusios aki 
žiurėjo. : 
kas ateiti jųjų lankyti

žudės, ne k ra u gerės, bet sauno- 
res -r kokio nors tikslo sekėjos.

Tai buvo keturi, nepilnų metų 
vaikai. Tai jie taip didžiai par- 
gandino,. tik išmiego pabudu
sias gėles. Jie čia atėjo daryti 
praktiką, arba kitaip sakant/

žvelgė į savo draugus; pažvelgė 
į pakartą, miegančią žabą. Jo 
širdis pradėjo plakti, “gal per
šoksiu, o gal ne.” Suprantama, 
vaikas nenori bandyti šokti, o 
ne peršokti, tai žiūrintiems pa
darys iš savęs gardaus juoko.

“Bandvsiu,” — vaikutis savo 
širdyje pamanė ir į draugus drą
siu balsu tarė:

Jus,‘bailiai, veltui laiką lei
džiate ir nieko iš to nėra. Vis 
viena turėsime vienas pirmuti
niu būti, o kokis čia skirtumas, 
dabar, ar paskui šokti. Į šalį!

siiumos ent
duodavo kokį tai stebuklingą, šokti per augščiau iškeltą žabą 
kerėtą juoką, kurios pradeda 
mos juoktis sužadindavo — i;

pakelti ir jau jis butų buvęs lai
mingas antroj pusėj žabo. O, 
kiek mažuoliui butų buvę džiau
gsmo, garbes, jei jis butų per
šokęs. Jo draugai butų pagyrę 
jį ir nebūtų juokęsi iš jo, gi da
bar tyčiojas ir tyčiojas, be per- 
stolio.

Dar porą metų turi laukti, 
iki galėsi tą atlikti, ką mes da
bar atliekame, — tarė vienas.

Aš luojaus, dabar galėsiu tą 
visą atlikti, ką ir jus atliekate,— 
atsiliepė pailsusiu balsu Stasys.

Niekus šneki, Stasy. Nesi-

SCHULZE’S 
BUTTER-NUT 

BREAD
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Pėtnyčia

CICERO, ILL

Nauja krautuvė
Birželio 12 d. Liet, kooperaci

ja turėjo nepaprastą savo na
rių susirinkimą, kuriame liko 
galutinai nutarta nupirkti nau
ja valgomų daiktų krautuvę 
tarpe 49 ir 50, ant 14 gatvės, pa
čiame Cicero 
Del platesnio 
biznio varymo •z
iškalno jau įmokėjo po kėlės 
dešimtis dolerių, už kuriuos 
gaus iš savo bendros krautuvės 
valgomais produktais, atsilygini
mą.

lietuvių centre, 
kooperatyviško 
daugelis nariu

Cicero lietuviai, kurie dar ne 
turit tos krautuvės 
nelaukdami nieko 
kėt progos, kuri 
šiek tide pigiau 
Ciceriečiai, eikit i

nes susilau- 
padės jums 
pragyventi, 
remkite ja.

Ateinantį nedėldienį, birželio 
17 dieną, daugelis ciceriečių va
žiuos į tarptautinu socialistų 
partijos spaudos pikniką River
view Parke.

šiame piknike bu
.300 žmonių. Bus įžymiausi 
Socialistų partijos kalbėtojai ir 
taip toliau.

syt. Ciceriečiai, kurie dar ne
buvę Rivervieu Parke ir nežino
te kaip nuvažiuot, imkite 12 ka
rus iki Western avė., Western 
avė. karais privažiuosite prie 
pat pikniko vartų. J. Aceris.

TOWN OF LAKE

Kunigužių užgniaužtos 
of Lake kolonijos lietuviai nuo 
seno įpratę amžinai snausti.

Nors čia randasi jau keli 
šimtai Naujienų, Keleivio, Lais
vės, Kardo ir kitų darbininkiš
kų laikraščių skaitytojų; nors y-

234 kuopa ir kelios kitos laisvos 
draugijos, bet šie progresistai 
da nesudaro didžiumos.

Juk čia priskaitoma tūkstan
čiai, o ne šimtai lietuvių, ku
riuos mes žinome, kaipo norin
čius veikti ir nors palengva vei
kiančius visuomenės labui.

Kur ta didžiuma lietuvių? 
Ką jie veikia? Kodėl jie nepasi
rodo rengime prakalbų, paskai
tų. etc? Kodėl mes jų nematom 
kaitant laikraščius ir darbinin

kišką literatūrą; 
si leidę ir niekur 
part karčia m ų 

how? / 
iteitie.*

n ic
geresnes
dienas dirbę dirbtus
pargrįžta į namus.
lauš ir degtinės
žyminis dažnai susipeša, išsiko

Del ko jie ap- 
uedalyvauja a- 

bažnyčių ir 
jie gali laukt 

kuomet per 
esc, vakaro 
prisigėrę a-

Lošdami ka-

Jus lietuviai darbininkai 
kilt savo nežinojimu ir neba 
m u žinoti, gaišinate 
gųjį laiką, sunkiai i 
tas centus afieravojate viso 
kiems dykaduoniams, o del sa 
ves nieko gera nesirūpina t.

ne

SSSSC

i Nuo kurio prisieis nukentėti 
biedniems darbininkams.

Kodėl gi čia taip dedas? Ko
dėl jus taip apsnūdę broliai 
towTileikiečiai?

galybes kunigų, visokių rųšių 
dvasios parazitų, pasivadinusių 
save metodologais, psychologais, 
daktarais, profesoriais ir tam 
panašiais vardais del mulkinimo 
darbininkų klesos.

Ar ne laikas lietuviams susi 
prasti ir pasakyti, kad tranai pa
tįs sau maistą rastų. J. Aceris

Didžiausia Amerikoj 
Medicinos mokykla.

Chicagos universiteto prezi
dentas, Dr. Harry Pratt Judson, 
paskelbė, kad jau surinkta rei
kalingi pinigai įsteigimui medi
cinos mokyklos Chicagoj. Ji 
kaštuos $5,500,000.

Pienai taipgi išdirbti. Ji bus 
ita į du skyrių. Viename 
je mokysis studentai, o 
‘ — jau užbaigę mokslus 
įvairius tyrinėjimus, 
mokykla savo tobulumu 
pirmą vietą Suvienytose 
ose. Iki šiol medicinos 

mokslas šioj šalyj stovėjo augš- 
eiausia John Hopkins universi
tete.

Tečiau, įsteigėjų ambicijos 
yra dar didesnės. Jie nori pa
daryti Chicagą pasauliniu medi
cinos centru. Esą ta mokykla 
neturės pasaulyj konkurentų.

Vienok, mokyklai 
vardą ne murai 
Taigi svarumo 
tuose žmonėse, 
tąją mokyklą.

suteikia 
žmonės.

centras gulės 
kurie vadovaus

Aborcionistas
Dr. Maximillian Meinhardt 

vėl traukiamas teisman, sąryšyj 
su R. J. Melvin mirtim. Jos 
vyras kaltina daktarą tame, buk 
jis padaręs jo pačiai aborciją, 
nuo kurios jinai ir mirus.

Tasai skundimas yra nebe 
pirmas. 1912 m. Anna Rice nu
mirė jo namuose. Jai buvo taip
gi padaryta aborcija.

1913 m. Dr. Meinhardt buvo 
tardomas už tai, kad buk paė
męs $300 iš Britą Matson už pa
darymą aborcijos. Pastaroji 
po tos operacijos turėjo važiuoti 
į beprotnamį.

Vėl, 1915 m. Dr. Meinhardt 
buvo traukiamas atsakomybėn 
sąryšyj su ponios Cams mirtim. 
Jisai buvo įtariamas, buk pada
ręs jai aborciją.

Tečiau, Meinhardtui vis pasi
sekdavo išsisukti. Bet gal da
bartės ir jisai priėjo liepto galą.

Pradžioj savaites mirė nuo 
karščio 3 žmonės.

Nežiūrint i tai, kad augščiaii
šia teinparatura si me t pasiekė 
tik (S3 laipsnius, o jau žmonės 
pradėjo mirti nuo karščio. Taip 
u tarn i n ke pasimirė 3 žmonės.

Tokia sena
“Bet jinai yra tokia sena, — 

ji nėra jaunesnė už mano mo

Mano ofiso valandos bus tokios
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. vakare. 

Nedčldieniais ir Seredomis pagal sutartį.
Taipgi laikysiu ofise nursę. ■

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALStED STREET

Tel. Drover 5052 . Chicago

VISI Vilnoniai Mėlyni Serge Siutai Vyrams

Didelis skaičius
Vyrų atėjo nuo aug štų randų distrikto 
praeitą Subatą del šių stebėtinų verčių. 

Dėlto, kad del jų entuziazmo del šių visų vilno
nių tvirtų spalvų mėlynų serge siutų, mes duosi
me antrą progą ant jų Subatoje. Mes būtinai 
reikalaujam jus atsilankyt iš anksto. Jie yra 
tos vertės, kurioms panašių jus negalėsite gau
ti, jeigu jus jieškotumėt skersai ir išilgai tau- 
sų krašte po $9.50. Visų mierų del vyrų ir vai
kinų. Visi vilnonių tvirtų spal- dj-gTW 
vų mėlynos serge siutai parsi- 
duos po............................................. *’

VONDORf?
>£I&THING%XKA

Nuošaliai nuo augštų randų apieliųkė
Van Buren ir 
Halsted gtv< 3 SANKROVOS {S“

Avė. ir Larrabee Gat.
Atdara Subatvakariais iki 10; Nedaliom iki piet

tiną”, — pasakė poni Cuneo a- 
pie savo vyro numylėtinę.

Poni Cuneo dabartės užvedė 
bylą, kad gavus perskyras. Esą 
jos vyras visą laiką prigaudinė- 
jęs ją. Jis siųsdavo ją į Califor- 
niją, o pats keldavo pokylius sa
vo numylėtinei.

Tokis dalykų stovis tęsėsi bė
giu penkių metų, bet jinai apie 
lai sužinojusi tik suvis nesenai. 
Tiesa, žmonės daug kalbėdavo 
apie jos vyro romanus, bet ji vis 
netikėdavo. J

Maniakas ar plėšikas perskėlė 
poniai Smith kirviu galvą. Ma
ža vilties, kąd pasveiktų.

Jos. Kritish liko Išsiųstas iš 
County ligoninės, kada sužino
ta, jogei jis turi $13,000 banke.

Roy Paterson, 14 metų, ir du 
jo draugai, apsiginklavę revol
veriais 
truktų krautuvėlę 
tuo t i.

Vyras kėsinosi nuzu 
dyt savo pačią.

Friedman puolės su 
savo moters ir pada- 
ža iždas kakle.

Samuel 
peiliu ant 
re jai tris

Vienas nuvažiavo į ligoninę,
o kitas — į kalėjimą.

Kol kas nesužinota del kokios 
priežasties Friedmanas norėjo 
nužudyti savo pačią.

IMPERIAL TEATRAS.
Sekamą savaitę, pradedant 

nuo nedėlios po pietų, birželio 
17, Imperial teatre, W. Madison 
ir Western avė., bus statoma 
žaismė pavardytą “Polly or the 
Circus.” Trįs lošimai kasdien, 
po pietų nuo 2 vai. ir du lošimu 
vakarais.

ranger motorbike
( ELEKTRA
ĄP Š VI ĖST ĄS __

44 RUČIU
SPALVŲ

DYDŽIO

nežiūrint kas iš karės virstų.. 
Karė ar ramu, turėk Ran- 
usi į darbą, bažnyčion, susita- 

su mylimąja ar su giminėmis. Iš darbo va- 
auk s ar eis pėkšti.

sPaivM ’r dydžio ’’RANGER*’ dvira- 
huuIŲ Naujam musų kataloge yra na- 

tųfališkoni spalvom dviračių paveikslai. Pilniausi eilė dviračių 
pasaulyje, už Dirbtuves Kainas, nuo $15.50 augščiaus. < 

311 HIENŲ ISHANHYMIJI
žinojimui dykai. ^.<«UIWUS. ratus, lempas, ir kitas dalis parduodam puse kainos. 
PihllW’lli prisėsk kuponu gavimui musų didelio naujo katalogo, j
I Huviydh Parduodam Dirbtuvės Kainomis, su 30 dienųtMUodynm. I

MEAD CYCLE COMPANY, CHICAGO i

BUK PATS SAVO PONO 
ger Ovh'idj,. t 
rus su draugais 
žinosi, kada kiti

IMend Cyele Company, Etept. 12D Chicago, III. Prisių* 
skit savo naują didelį katalo^< dviračių dirbtuvės Rainom 34> 

propozicija. Jokios atsakomybės tame ant savęs neimu,

V/rdas«w-

Valst

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birželio 14, atgabenta 

galvijų 6,000; veršių 2,000, kiaulė 
15,000; avių 5,0'00. Paduodamos kai 
nos:
Galvijai

9.70—
veršiai 9.25

Kiaulės sulig svarumu, nuo 15.30 
15.90; paršai 12.00—14,25.

Avjs nuo 9.25—12.50; erai 14.25
17.65.

COFFEFW | j n JUM Hhm

: jaučiai, sulig gerumu nuo 
13.75; karvės 9.00—10.50;

11.25.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IB PAVEIKSLAI

Vodevilius Permaina: 
PancdėlyJ, Ketverge ir Bubate! 

Paprastomis dienomis pirmas florm 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis plr* 
mas floras 15c, Balkono IRe. 
HALgTED Ir Sft-ra GATV&

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

Geriausios
Smetonos «e- 
resnis, negu fl ji 
kur jufl ga-OiJjlj 
lite gauti .. 11W

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. q 
vertės Par-K 
siduoda užv

Gar a* 

ctalavaa 
svies taa

ARBATA
Priimniau- 

•U, gvaran- « f 
tuota, vertėa.J||l 
70c paraidu-' ’yll 
oda čia po. •*

1878
2054
1045
1510
2830

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

1644 W. Chicago A v 
1836 Blue Island Av 
2612
1217
1832
1818

W. North Av.
So. Halsted St.
So. Halsted St.
W. 12th St.

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE
3082 Wentworth 
8427 So. Halsted 
4729 8. Ashland

NORTH SIDE 
406 W. Diviaion 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8418 N. Clark.

TURĖKITE

žodžiai, žodžiai ir žodžiai.
Kompanija niek u bud n negali 

susitaikinti su gatvekarių ir ele
vatorių unija. Tarybos jau nuo- 
senai prasidėjo. Bet kol kas jo
kio rezultato nėra.

Kompanijos p rezidentas lako
niškai pasakė: “Nesusitaikėme! 
Tarsimės ryto.”

Vienok, darbininkams gali 
pritrukti kantrybės ir jie nebę- 
norės vesti amžiną tarybą.

Turgaus Žinios

Loebas pralošė
Chicagos mokyklų taryba nu 

balsavo, kad butų priimti atga 
66 mokytojai, kurie liko praša 
Iinti pereitais metais ačiū Loe 
bo pasidarbavimui.

John Fischer, 811 S. State, ii 
ko sumuštas. Jisai pagarsėjo 
kaipo streiklaužis.

oro
UTATSYTA9 iŠ fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokouinku,

*P*lrelfikia esąs stebėtinai pasekmingu 
_nuo gėlimo pilvo ir Žarnų, ger- 

skaudėjimo, dusulio, galvos 
■r J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
I I žalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
fhn NOinas IWLirMju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLEHIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudpjamo visame pašau- 
lyje per pusę Šimtmečio—26c. 
už borikutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 

« F. A». RIOHTHR & <J<>. . 
14-40 WaihliiUa Itrsit, Nag Yarfc.

CHICAGO, Birž. 14, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeirny- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery, extra .. 36% 

Prastesnis, sulig rųšies .. 32—35%
Oleomargarinas, geriausias 27—28 

Pigiausias ................... 21—22
Kiaušiniai, geriausi, tuz. 32 %—33% 

Prastesni, sulig rųšies .... 27—30
Suris, Ainier., sulig rųšies .. 23—25 

Šveicariškas
Paukščiai:

Kalakutai 
Vištos ..

.17% 
15% 
. .14%

Mušti

-12%
No. 3 
.13 % 
.15% 
.13%

2.00—3.50
. 75—1.00

.75—2.00
1.25— 2.00
1.25— 1.90
.75—1.00 

1.50—2.00

Žąsįs ................... 12—14
Veršiena, sulig svarumu .. 
' Prasčiausia ...................
Jautiena No. 1 No. 2

Ribs .
Loins
Rounds 
Chucks 
Plates

Bulves, jaunosios, bušelis 3.25
Daržovės: —

Barščiai, bušelis ........
Kopūstai, gurbas........
Morkos, pintinė ........
Agurkai gurbas ........
žalieji žirniai ...........
Salotos, galv., dėžė ... 
Cibuliai, gurbas ........
Ridikėliai, 100 bunčib 
Tomėtės, gurbas ....

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ........... 6.00—8.00
Apelsinai, Kalif., dėžė 3.50—4.00 
Citrinai, dėžė .............. 2,1^—3.75
Žemuogės, 24 kvortos. .2.00—2.50

Miltai, kvietiniai, goriausi .. 15.60 
Prastesni, sulig rųšia 10.00—15.00 

Ruginiai, baltieji ............... 13.10
tamsieji ............................... 11.75

Cukrus, sulig rųšies, 100 svarų.
nuo ................................ 7.60—8.60

Javai
Kviečiai, 2,57; komai, 1.73; rugiai 

2.43; iniežiai, 1.25—1.43; avižos,

šienas
Motiejukų, 16.50—21.00; dobilų, 

16.50—48.50; paprastos rųšies, 10.00 
—17.00.

PINIGU
Jus galite juos turėti 
gali juos turėti, $5 
Moters ar 

pavienios 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarpma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu .ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musu pranešimus.

LOCAL LOAM
COMPANY -

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.

merginos
.senos u

Kiekvienas 
iki $200.00. 
ar vedę ar 
jaunos.

Vyriškų Drapami Bargenai 
^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 ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir ąugščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7150,

Atdara kasdieną, nedaliomis ii' va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago

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

BU RKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

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

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

J.
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UžRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės 
Valandos: nuo f

I.Ij Ant Platt’s Aptiekos 2~rąs augŠtąs. J 
9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų. X 

Tel. Canal 5335 j

I HIČMA NI'GU PIRKSI (MUK MUS!,1 KAINAS | 

į CARR BROS. WRECKING CO. į 
g .WO.J 3O3» S. Halsted St,, ChicBge, 111. j

Daktaras WISSIG,
Seno K

J R MOTERŲ.
NEIšGMri’MOS JOS MA
4 ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

nugaroje, kosėjimą, 
ius išgydyti, ateikite 
per daugeli metų ir

GYDO VISAS LIGAS VYRĮ 
NEŽIŪRINT KAIP W.X1BEM JOSIOS II

SpecialUkai gydo ligas pilvo, plaučių, ink 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
gerklės skaudėjimą i> paslaptingai ligas. Jeigu kiti negalėjo 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja 

tūkstančius ligonių, l'idaiima'. dyksi
OFISO VAI,ANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. v«ka»e. M4

J900 BI.UE ISLAND AVE., kninpHH 1'3 tos n i> »uj U>ihI«.<>», J < 1. ( k)
then
326

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigų*! Akušerijom Kol 
tikavujd Penney harti jo 
Philadelphia 

prie gimdymo
▼Uokiome ligone moterį mm
Bomn
atikai, lawkUkal t r alavokilkal.

17SU K HALSTED 8T„ CHICAGO, 
Ant antri lub*..

ilgai pntfc- 
loRpitalėaa Ir 

Paark m ingai pa U r na a- 
Uždykg duodu r o d g 

m argi* 
Kalbu Ii et u vi Akai, angliikai, ra*
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Pranešimai
Didelis protesto mitingas įvyks 

petnyčioj, birž. 15 d., 8 v.v. West 
Side Auditoriunie, kampas Tai
lor ir Racine gatvių. Mitingų 
rengia Revoliucionieriškų Orga
nizacijų Konferencija, prieš lai
kymą kalėjime Rusijos revoliu
cionierių, norinčių važiuot Ru
sijon. Bus kalbama įvairiose 
kalbose. Komitetas

LSS. 58 kp.Kenosha, Wis.
extra susirinkimas įvyks nede-
lio, birž. 17 d.. 9:30 vai. ryto,
pas drg. A. M. Pa k šį — 317 

• Maplewood avė. šis susirinki
mas labai svarbus: turime išbal- 
suoti prisiųsta iš centra blanką, 
ir išrinkti darbininkus musų pi
knikui, kuris atsibus 3 d. birže
lio “Shinsk" darže.

Meldžiame nesivėluoti drau-

Brighton Park. —- Keistučio 
kliubo narių susirinkimas įvyks 
nedelio, birž. 17 d., 1 v.p.p., Li-

ir 39 PI. Kviečiami nariai 
norintieji jais tapti.

A. C. W. of America 269 lietu
viu skyriaus pusmetinis susirin-

18th st.
a tsi-

reikalu apsvarstymiu. Valdyba.

TMI). pirmas apskritys ren
čia iHiiku šeimyniška vakarėlį

ta i ne j
8 v.v.

Rengėjai.

LDLD. 18 kp

Vincennes avė.

dėlei

susirinkimas

J. Butkevičius.

Rengiamo Naujienų Bendro-

mas
30 v.v., 
luokite. K. Jamontas.

Į ARITMETIKĄ'
Pagelba šios knygelės
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

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

Il*- ..
------------------------------------- 1
--------------------------------------->*
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RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

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

gelbės mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, Ill.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos

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

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

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Konstan

tino šloinio, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Platelių parap., Kairupių so
džiaus. Pirmiau gyveno Chicago,

Jis pats tegul atsišaukia arba 
jį žinote praneškite jo antrašą. 

Nastazija Kniustiene,
Striecher st., Toledo. Ohio

111.

šo; abudu Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žagarės valsčiaus. Jų giminaitis 
ša po j apdegė ir mirė—Antanas Ši
manskis, Kruopių valsčiaus, Gembu- 
čių sodos, Kauno g., Šiaulių pav. K. 
Vislartas yra raitojoj policijoj. Mel-

go, III.

gub.
t

Jiedu gyvena Chica-

, Conn.

Kauno

ma-

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME TRUCKER1Ų 
DEL IŠKROVIMO KARŲ IR VEŽIO
JIMO MES REIKALAI)JAME VYRŲ 
KURIE GALI DIRBTI SUNKIUS 
DARBUS. 28c VALANDOJ IŠ PRA
DŽIOS IR TOLI AUS DAUGIAUS. 10 
VALANDŲ DIENOJ DIRBTI. PA
STOVUS DARBAS.

THE BARRETT CO., 
2900 S. SACRAMENTO AVENUE.

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA 
DARBAS.

dirbtuve:, pas rovus
ATSINEŠKITE OVER- 

ATEIKITE PRISIRENGĖ
DARBAN.

THE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVI 

CHICAGO.

REIK ALINGA 2 barzdaskučių7 1 
del Subatos ir Nedėlios. Pastovus 
(laibas. Atsišaukite tuojaus.
608 W. 14 str., Chicago.

REIKALAUJAME jaunų merginų 
mokylies mezgimo amatą, nuo 14 iki 
16 metų amžiaus.

EMPIRE: KNITTING MILLS 
154 Whiting St. 4 blokai nuo Chica
go Av., bloko į rytus nuo Well st. 

► ,.,!!» ..... .į.....  . ........... .. .
REIKALINGAS JANITORIAŲS pa

tarnavimas už 4 kambarius ir mau
dynę, naujos mados beizmentas fia
las, garu šildomas ir šiltas vanduo. 
Atsišaukite tuojaus:

3215 Flournoy st., 1-mas flatas.
—.....    ..-t................          Į,.....

REIKALINGAS vyras dirbti į Junk 
šapą. P. GOLDMAN,
1820 W. 14 St. Chicago.

REIKALINGA 3 patyrusių vyrų ir 
10 patyrusių vežėjų dirbti į scrap 
iron yardą. Atsišaukite į
1717 N. Western Ave. Chicago.

RANDAI
ATIDUODAMA randon puikus ka

mbarys, geri rakandai, vienam arba 
dviem vaikinam.

NAMAI-ŽEMĖ DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Pajicskau Benedikto Bartkaus, 
vena rodos Chicagoje. Paeina iš 
niaičių Kalvarijos. Atsišaukite:

Konstantas Bartkus,

BY

paeina
Katino gub. ir pav., Surviliškes pa 
rupijos, Rakauiu kaimo, pirmiau gy 
veno Chicagoi, o vėliaus buvo Mc

Youngstown, Ohio.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIESKAU DARBO už šoferį. E- 

su patyręs tame darbe ir turiu paliu
dijimą. Kam reikia, meldžiu atsi-

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

duonos arba groscrio, nes ta- 
irbc esu patyręs. Reikalaujan-

versaI State Banke 
malonėkite sugrąži

Madison SI.

užmiršau, 
o adresu.

Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo Biurai 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

8 prie geležinkelių
8 kurpia—
51) moldcrAi
20 prie karų taisymo
3 prie taisymo siuvamųjų mašinų
5 prie kaurų audimo
2 prie automobilių taisymo
3 prie Gordon lyderio
12 dėžių dirbtuvėj

2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
3 dažų dirbtuvėj

a-Taipjau daugelio darbininkų ne 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI IS CHICAGOS rei- 
rie į- 
rikus

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

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

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

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI, 
š č IA US IA MO K ĖSTIS. VESI 
BTUVĖ, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

.          i—   ............... ............... i   —

/ĮiEIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo. Mokestis $25 į 
mėnesį, pragyvenimas ir kambarys. 
Alsišniikite tuojaus: Povilas šašis 
4939 Baring Ave. E/Chicago, Ind.

'... ........ .. ............. f,..m. ..................... ................  , „į

ATI DUODAMA randon kambarys su

Phone Drover 8812.

PARDAVIMUI

. PARDUODU greitu laiku šaitaną. 
Biznis gerai eina, Pardavimo prie 
žaslis—noriu važiuot į kaimų. No
rintis pirkt atsišaukite laišku | Nau
jienų Ofisą, pažymėdami No.121.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyvento') vieloj, arti dirbtu
vių. Saliunas atdaras nedaliomis. 
Laisnis tiktai $500. Gera proga. At
sišaukite: 1401 S. 51st Cl. Cicero, III.

PARDUODU troką visai mažai va
rtotą, už $250.00/ 'rinkamas bučer- 
sci, grosernei^fr kitkam. Reikalau
janti panašaus t roko kreipkitės pas 
1652 W. 47th St., Chicago, Ill.

FARMOS, FARMOS!

ATYDAJ TŲ LIETUVIŲ, KURIE 

NORI PIRKTIES FARMAS.

SCOTVILLES APIELINKeJ

Aš laikau restorantą ir kambarius 
del perna'kvojimo: parenku vietą 
apsistojimui ir ir susipažinimui su 
farnių gyvenimu, nes pas mane ap
sistoja labai daug farmerių. Taip
gi aš ir žinau daug farmų ant par
davimo, did’clių ir mažų, ant leng
vų išmokėjimų ir su mažu įmokčįi- 
mu galima nusipirkti farmą. Todėl 
norintiems pirkti, aš galiu prįrodyti 
visokio didumo farmą.- .

Kurie norite plačiau susižinoti a- 
pie farmas Scotvilles apielinkėje, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu.

JOHN SHURN, 
Restaurant and . Bakery 

SCOTVILLE, Midi.

fc.,,.—i-—  -iii. .i     -.--J—
DIDELIS BARGJiNAS

Parduodu jauną arklį, vežimą ir 
bogę. Atsišaukite adresu:
3317 So. Auburn Ave., Chicago.

Aš Juozas Jačyna, iš Peštavėnų 
kaimo, Stakliškių parapijos, pa- 
jieškau savo brolių, čia, Amerikoj, 
Adomo ir Antano Jacynų. Mano ad
resas: Russija, Dieistvujuščają. ar
mija, Etapnoi batalion, 1-aja rota, 
G-nu Osipu Jacina. Arba del pla
tesnių žinių kreipkitės į mane: 
Pranas Zykus, 5363 St. Clair ave., 
Cleveland, Ohio.

....■lĮIK'lJll 1 nilįl! I ! t nil ... .............fl .I...I,II............................. .... į

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

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

Tel. McKinley 3354

BARGENAS
Parduodama mūrinis namas labai pi- 

.giai. Atsišaukite į savininką šiuo 
adresu:
3149 So. Halsted St.^antros lubos.
■■ 'ĮĮI,-—...... ...................................................... ....................... ..........

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage auteikiama pa

skola nuo $100 iki $6000.00 po K ir 6 pros 
aptnokčjimui taksą, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

6 North I^a Salle Street, Chicago.
Telephone Main

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
redalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins, 
vakarais del jųsų parankumo.

Valandos dieną arba 
t ‘ . Ui

$10 išmokiname jus sint visokius
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

PARDUODAM pigiai trijų krėslų 
barzdaskutykla, dalies pinigų galiu 
palaukti, arba mainau ant automobi- 

biznio atsišau-

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

liaus. Norintis gero 
kito pas savininką.

V. A, 
2011 So. Halsted st, 

Phone Canal
Chicago, Ill.

6059

RAKANDAI
TURIU paaukauti $168 seklyčios 

setą valiausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir (J krąses ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 90 diehų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedsia Ava. 

Chicago. Ill.

PARDUODU dviejų kambarių ra
kandus, mažai vartoti, viskas už $30. 
Galima ten pat gyvent; raudos $5, 
ant 2 flato, su porčiais. Savininkas 
išeina į armiją. S. Biknis, 
2112 W. 24th Str., Chicago, 
f----------------------------- —....................i

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

PARDUODU 4 kambarių rakandus, 
mažai vartotus. Parduosiu ir atski
rai. 2618 W. Chicago Ave., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

St.

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 Lhicoln

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden

S. Ji Balčailis, Org. pagelbininkas,
29 Rice Avę.

VI. Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand ave 

St. Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jenne 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.
»■....<■■■■■»■—♦.........į ■ ..............».... ..4.—.-j.......į............................... .

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

Kaz. Bražcvičius,' 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 
Ant. Bobelis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

, 614 Market

St.

St.

str.

90.

St.

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
ny” savo miestuose arba distriktuo- 
Se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley,

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

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

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

8127 S. Normal Ave. 
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth nv 
F. Saudargas, 4569 S. Shields avc 
J. Rid'ikauskas, 6033rd State Str. 

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Avė

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin Itth
Duquesne, Pa.: K. Lidcka,

306 Hamilton tvC 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson H.

MICHIGAN VALSTIJOJ:
H

452 W. Leonard BK 
iginaw, Mich.: S. Joškeviče, 

2707 Washington
INDIANA VALSTIJOJ:

. Chicago, Ind.: A. Fcizis,
5016 Baring Avi* 

ndiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov* 
3814 Deodor 31 

j ary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 ToBcston Statist 

'Jinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 594* 

jary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

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

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

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

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted st.

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort Ave.

DRAUGYSTE 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. Shdtlvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedviloysvctai- 
nėje, 341 Kensington avc.

Str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS. 

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr.
2228 CoblenŽ* str. 

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str., 

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

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

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

H. Labanauskas, pirmininkas,

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. Paršiukaitė, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, III.
V. Jurkevičiene, Herrin, Ill.

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

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

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

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

1716 Matheny Ave 
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

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

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

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

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

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

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

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

720 W. 120 SI 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas, 

15725 Finch 
Chicagc Heights, Ill.: M. Remeika,

1330—15th j 
III.: A. Jukubaus 

516 Cleveland
K, Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, IIP.: Žičkus,

459 Collinsville j 
Springfield, Ill.; K. Stočkus, 

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

/ 123 St. Clair .

šenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park 

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette ava.

Racine, Wis.: John Mantis.
1005 Gideon O

CONNECTICUT VALSTIJOJ

ngton, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis 34

rbury, Conn.: J. Pruselaitis,
775 Bank Mt

Havru. Conn.: J. Vailkeviviut,
286 Wallace lt

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ J 
t

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

f.,--į, .......~ ........................ .............    .i., i. —^ii

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

mo-

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

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

1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė,

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

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

— .. . .■!     ,1   į   ...............1.1  ...jf

St.

Si.

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

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

M. Radzevičiūte, nut. raštininke, 
8363 Kerfoot Avė.

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

E. Šatkauskiene, iždininke,
3423 So. Halsted St.

O. Dobrovolskienč ir
A. Pabarškicne, — kasos globėjos.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

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

J. Manelis, pirmininko pagelb.,
1533 S. 101h

Dambrauskas, protokolų rašt., 
1227 S. 8th 

Mikelaitis, finansų rašt., 
1128 N. 8th

Makarevičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9th 

Rutkauskas, kasos globėjas 
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka, 7
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-nią pėtnyčią.

S.

B.

St.

St.

Si.

... ... .i*.......  ■ t...........  .... ........................ .. .......... ............ . ...........

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m. 

Liubi n a s, pirm i n i n kas, 
2129 W. 21

Petrauskas, pirmininko pagelbin, 
664 W. 181h Street. 

Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
19-18 String St. 

Pran. Mikliunas, turtų rašiininka.% 
1906 Sb. Union Ave.

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

Spring Valley,

Kewanee, 111.:

Pana, Ill.: W.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

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

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

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles S' 

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

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

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

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

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

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

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

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

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

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

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

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

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore,

Md.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard

Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Pacu

Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ:

St

Si
SI

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

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

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

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

5418 So. 32

OHIO VALSTIJOJ

St
SI

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

Cleveland, ().: A. Valenton,
2120 St. Clair Av«

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

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

Cuddy, Pa.: Savikailis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Cxu 

Liberty Ave and Grant 31 
Kulpmont, Pa.: Jos. Buraųskaa, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Avi

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raulinis, 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, Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,
1911 Canalport ave., Chicago. 2204 Forbei lt

Prirenka visiems tinkamus akinius, •****■£« 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Av*.
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po p te tų.

Tel. Haymarket 2484.

Tel. Armitage 984

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

Chicago, Ill.

Telephone Drover 969?

Dr. A. A. Roth
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpecialktAH Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

Valandos: 10—11 ryto, 4—5.po pietų. 7—8 va
kare. Nedčliomis 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.kMorgan SL kertė 32 at. 

Chicago, Ill.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyrišku ir Valkti 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 5032

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

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

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

’elephone Humboldt 1278.
M. S AH U D M. D
Hentig Ruski Gydytoju Ir Chirarga*.

Specialistas Moter iikų. Vyriiku ir 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų Liftų-

OFISAS: 1579 Milwaukee At*. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 ilryto; 
Kampna North Ave., Kambary* 

1:30 ik» 3 ir 7:80 iki 9 vakar*.

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

Teh Carnal 3877.

DR. W, UUSZKIEWIW

LIETVYJAkAs AKIŲ GYDYTOJAS 
Kbb turi Bknudiix^an arba ailpnaa aki*, M 
galvas tkaudčjimo, at? ilankyklte P»»

1155 Milwaukee Are.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 

UJ“1 9 r v to iki ]

mu*

vakar*.
po plak.




